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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 23.06.17. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Gardågrenda hytteområde 
fra Multiplan AS v/Sivilingeniør Øivind Holten. Planen omfatter gnr 296 bnr 39. Forslagsstiller er 
Saltdalshytta Utvikling AS. Planområdet er knapt 23,5 da., og ligger mellom Gamle Kongeveg og 

Gardåvegen i Stølen. Planforslaget viser 38 tomter til fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur.  
Adkomst til planområdet er fra Gamle Kongeveg via Gardåvegen. Vannforsyning og avløp skal kobles 

til kommunalt nett.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist som område F23 med arealformål fritidsbebyggelse. 

Det går fram av pkt. 2.2. i bestemmelsene til kommuneplanen at det her er krav om høg utnyttelse. 
Utnyttelsesgrad (BYA) skal være minimum 40 %. Gesimshøyde er minimum 6 meter, maks 14 meter. 

Maks mønehøyde er 16 meter. Planforslaget legger opp til en utnyttelsesgrad på minimum 40 %, og 
maks mønehøyde på 7 meter. Kommunestyret har i møte 01.02.17, sak 17/3, funnet det akseptabelt at 
det legges til grunn at maks mønehøyde skal være 7 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

Planforslaget er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel og vedtak i sak 17/3 i kommunestyret. 
Det er derfor rådmannens vurdering av saken skal sluttbehandles av bygningsrådet.  

 
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 er i henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget innhentet opplysninger fra 
Naturbase, Artskart og kommunens viltkart. I forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ble 
det i 2014 gjennomført naturtypekartlegging i området Vangslia-Hovden-Stølen som også inkluderer 

området for dette planforslaget, og det ble kartlagt flere verdifulle til svært verdifulle naturtyper som 
hagemark, beiteskog og naturbeitemark.  Det ble i den forbindelse ikke gjort funn i det området som nå 

omfattes av dette planforslaget.  
 
I forbindelse med revisjon av kommunens viltkart, som ble avsluttet i 2016, er området (ei skogsli) vest 

for skinedfartene i Stølen klassifisert som svært viktig viltområde. Det er ikke gjort noe funn innenfor 
planområdet.  

  
Selv om det her framgår at det ikke forekommer trua eller sårbare arter, særlig verdifulle naturtyper 
eller andre særlig verdifulle naturforekomster innenfor planområdet, må det vises hensyn til 

naturmiljøet ved gjennomføring av tiltak. 
 
Den foreslåtte utbygging av fritidsboliger med vei, vann og avløp ligger innenfor det omfanget som må 

forventes i sone for fritidsbebyggelse med høg utnytting, og den samlede belastningen på naturmiljøet 
vil i planområdet vurderes å være av mindre negativ betydning. Heller ikke forventes det at denne 

utbyggingen vil kunne ha en indirekte påvirkning på omkringliggende naturmiljø. 
 
Vannforsyning og sanitært avløp er planlagt koplet til kommunalt nett i området, og dette er ivaretatt i 

reguleringsbestemmelsen. Utbygging av vannforsyning og avløp – teknisk infrastruktur - skal følge 
kommunens til en hver tid gjeldende VA-norm, jf. kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.5.1, og dette 

må tas inn i bestemmelsene for planområdet. 
 

Landbruksfaglig vurdering 

Forslag til reguleringsplan er ikke heldig for landbruksinteressene da den legger opp til nedbygging av 
14,8 da dyrka jord og 8 da innmarksbeite. Planforespørsel for arealet er godkjent i kommunestyret i sak 

17/3, og forslaget er i tråd med arealformål i gjeldende kommuneplan. 
 
Jorda leies ut til slått og beite. I delegert sak landbruk 2011/8 er det innvilget fritak fra 10-årsregelen for 

driveplikt etter Jordlovens § 8 og det er godkjent ett-årige avtaler. Gjeldende jordleieavtale har 
gyldighet fram til 14.02.18. Driveplikt etter jordloven gjelder inntil arealet fysisk tas i bruk til annet 

godkjent formål. 
 
Skiheisområdene i Oppdal er bygd delvis på og nær landbruksareal. Jordbruksareal er viktige 

produksjonsareal/næringsareal og derfor stilles krav til at alternativ bruk også skal gi høg avkastning. 
Reguleringsplanen legger opp til tett utnytting av arealet.  

 
For å ivareta historien til området er det positivt at det gamle steingjerdet blir ivaretatt og gitt en rolle i 
et større felles grøntområde/oppholdsareal for området. 

 



 

Folkehelsevurdering 

Området ligger fint til med skiløype, alpinanlegg, natur- og friluftsområder rett i nærheten.  

Planområdet er godt tilrettelagt med turdrag både i enden av området og midt i hyttefeltet. Dette sikrer 
god tilgang til både skianlegg, skiløype og natur - og friluftsområdene. God tilrettelegging og enkel 
tilgang fører ofte til økt bruk av områdene, noe som er positivt for helsa. Opprettholdelse av skiløypa er 

viktig for både hyttebeboerne, men også befolkningen for øvrig, og er en viktig positiv påvirknings-
faktor for folkehelsa. Skiløypa er ivaretatt og det er friområde på begge sider gjennom hele 

planområdet. Området har også et felles uteoppholdsareal som er viktig for å skape et godt psykososialt 
miljø blant beboerne. Opparbeidelse av området kan bidra til å skape en sosial møteplass som gir økt 
sosialt fellesskap blant beboerne, noe som påvirker psykisk helse. Trafikksikkerheten er ivaretatt med 

gang – og sykkelveg fra Oppdal sentrum til krysset Gardåvegen/Gamle Kongeveg. Avkjørsel og veiene 
i planområdet er vurdert og ivaretatt.  

 

Samlet vurdering 

 

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

Kravet til bebygd areal i dette området er ivaretatt ved at BYA er satt til minimum 40 %, maksimum 60 
%, jfr. pkt. 2.2. i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Høyde på hyttene er gitt i form av maks 
mønehøyde på 7 meter. Dette ivaretar ikke kravet om minimum gesimshøyde på 6 meter. 

Kommunestyret har i møte 01.02.17, sak 17/3, funnet det akseptabelt at det legges til grunn at maks 
mønehøyde skal være 7 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Begrunnelsen er bl.a. at 
lavere bygninger vil være bedre tilpasset det åpne kulturlandskapet i området, og den utbyggingen som 

har skjedd i Gorsetgrenda hytteområde vest for Gardåvegen. Rådmannen viser til sak 17/3 i 
kommunestyret, og vil tilrå at det fortsatt aksepteres at kravet om minimum gesimshøyde fravikes.  

 
Steingjerdet i planområdet er i all hovedsak ivaretatt, og det er i tilknytning til dette satt av et relativt 
stort areal til felles uteopphold. Rådmannen anser dette som positivt. Det er ikke knyttet egen 

bestemmelse til dette arealet. Rådmannen vil tilrå at arealet utvides slik at det omfatter steingjerdet, og 
at det tas inn et nytt pkt. 4.1.14. med følgende ordlyd: 

 
Innenfor området vist til felles uteoppholdsareal tillates enkel tilrettelegging i form av f.eks. bord, 
benker, gapahuk og grillplass mv. Det gamle steingjerdet skal bevares.  

 
De fleste tomtene i planområdet ligger i svakt hellende terreng som ikke egner seg til oppføring av 

hytter med sokkel. På tomtene 3, 4, 31, 32, 33 og 34 er terrenget brattere. Rådmannen mener det bør 
åpnes for sokkeletasje på disse tomtene, og vil tilrå at pkt. 4.3. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse: 
 

På tomtene 3, 4, 31, 32, 33 og 34 tillates sokkeletasje.  
 

Bestemmelsen i pkt. 1.8. er ikke knyttet til et konkret arealformål eller hensynssone. Det framgår av § 
12 – 7 i plan- og bygningsloven at det i reguleringsplan i nødvendig utstrekning kan gis bestemmelser 
til arealformål og hensynssoner. Det framgår også av § 8 i kulturminneloven at arbeidet skal stanses, og 

kulturminnemyndighetene varsles dersom man ved opparbeiding av planområdet støter på automatisk 
fredete kulturminner. Rådmannen mener derfor denne bestemmelsen må tas ut.  

 
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 Gardågrenda hytteområde er 14 hendelser kommentert. To av disse gjelder skred, der det er 

utarbeidet en egen rapport (Rambøll Norge AS, datert 30.05.17.) som konkluderer med at planområdet 
tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Bygningsmassen vil bli sikret mot 

radongass ved bruk av radonsperre. Det er ikke påvist sårbar flora i planområdet. I forhold til brannfare 
er det tilgang på brannkum. Vannforsyning og avløp løses gjennom tilkobling til kommunalt nett, med 
nok trykk og kapasitet. Anlegg for strømforsyning legges i bakken, og vil ikke medføre strålingsfare. 

Støvplager som følge av anleggstrafikk avbøtes ved hjelp av vanning eller bruk av klorkalsium. Det er 
foretatt vurdering av støyforholdene i området. Vurderingen viser at det ikke er behov for tiltak. Støy i 

anleggsperioden er ivaretatt i pkt. 1.7. i bestemmelsene. Trafikksikkerheten anses å være ivaretatt ved at 
avkjørselsforholdene ved Gamle Kongeveg forblir uendret. Det er gode siktforhold ved avkjørselen fra 
Gardåvegen og inn i planområdet. For gående/syklende er det gang/sykkelveg til Oppdal sentrum.  

 
Rådmannen vil påpeke at ROS-analysen burde vært bedre utformet, men finner den likevel akseptabel. 

De fleste av de hendelsene som er kommentert er i rubrikken der det skal angis om en hendelse er 
aktuell eller ikke satt til Nei. Alle hendelser som kommenteres skal føres opp med Ja i denne rubrikken. 
Videre er det for bare to av hendelsene gitt vurdering i form av fargekode (grønn, gul eller rød). 

Fargekodene angir om tiltak er nødvendig eller ikke. Basert på ROS-analysen og egne vurderinger kan 
rådmannen ikke se at gjennomføring av planen krever avbøtende tiltak ut over det som er skissert. 

Rådmannen kan heller ikke se at det er andre hendelser som burde vært vurdert.  
 
Rådmannen ser at kravet om å følge kommunens til en hver tid gjeldende VA-norm i forhold til teknisk 

standard for utbygging av vannforsyning og avløp – teknisk infrastruktur – mangler, og vil tilrå at dette 
tas inn som nytt pkt. 5.5. i bestemmelsene for planområdet. Punktet får følgende ordlyd: 
 

Utbygging av internt nett for vannforsyning og avløp skal følge den til enhver tid gjeldende VA-norm.  
 

Rådmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet er tilstrekkelig kjent for området til å 
kunne vurdere planforslaget jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. Virkningen på naturmiljøet er kjent og 
føre-var-prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse. Planforslaget vil ikke øke den samlede 

belastningen på økosystemet i dette området vesentlig mer enn slik det alt er. Med bakgrunn i dette 
mener rådmannen at naturmiljøet i planområdet og nærliggende områder er vurdert og ivaretatt på en 

tilstrekkelig måte, og at planforslaget ikke vil påføre økosystemet ytterligere belastninger, jf. NML§§ 8 
-12. 
 

Rådmannen har ingen spesielle merknader til plankart og VA-plankart datert 15.07.17. 
 

Rådmannen vil tilrå at planforslaget, med ovennevnte endringer, sendes på lovbestemt høring og legges 
ut til offentlig ettersyn.  

Saksprotokoll i Bygningsråd - 18.09.2017  

 

Behandling 

 
 

Vedtak 

 
Rådmannens tilråding ble vedtatt med 6 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 

detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 15.07.17, og bestemmelser datert 
19.07.17, med følgende endringer:  

 
Plankart og VA-plankart: 

 
Areal avsatt til uteoppholdsareal utvides slik at det omfatter det gamle steingjerdet.  
 

Bestemmelsene endres slik: 
 

Pkt. 1.8. tas ut.   
 
Det tas inn et nytt pkt. 4.1.14. med følgende ordlyd: 

 
Innenfor området vist til felles uteoppholdsareal tillates enkel tilrettelegging i form av f.eks. bord, 

benker, gapahuk og grillplass mv. Det gamle steingjerdet skal bevares.  
 
Pkt. 4.3. gis følgende tilføyelse: 

 
På tomtene 3, 4, 31, 32, 33 og 34 tillates sokkeletasje.  
 

Det tas inn et nytt pkt. 5.5. med følgende ordlyd: 
 

Utbygging av internt nett for vannforsyning og avløp skal følge den til enhver tid gjeldende VA-norm. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 

områder er tilstrekkelig kjent, og den planlagte utbyggingen kan skje uten at dette forventes ytterligere 
økte negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 8-12 ansees dermed å være 

ivaretatt.   
 
 

 

Rådmannens tilråding 

 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 15.07.17, og bestemmelser datert 
19.07.17, med følgende endringer:  
 

Plankart og VA-plankart: 
 

Areal avsatt til uteoppholdsareal utvides slik at det omfatter det gamle steingjerdet.  
 
Bestemmelsene endres slik: 

 
Pkt. 1.8. tas ut.   



 

Det tas inn et nytt pkt. 4.1.14. med følgende ordlyd: 
 

Innenfor området vist til felles uteoppholdsareal tillates enkel tilrettelegging i form av f.eks. bord, 
benker, gapahuk og grillplass mv. Det gamle steingjerdet skal bevares.  
 

Pkt. 4.3. gis følgende tilføyelse: 
 

På tomtene 3, 4, 31, 32, 33 og 34 tillates sokkeletasje.  
 
Det tas inn et nytt pkt. 5.5. med følgende ordlyd: 

 
Utbygging av internt nett for vannforsyning og avløp skal følge den til enhver tid gjeldende VA-norm. 

 
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 
områder er tilstrekkelig kjent, og den planlagte utbyggingen kan skje uten at dette forventes ytterligere 

økte negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 8-12 ansees dermed å være 
ivaretatt.   

 
 
 

 


