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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
- Sakens øvrige dokumenter.  
 

Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 03.10.17. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord fra 
Oppdal Maskinkompani. Planen omfatter del av gnr 294 bnr 1, og de seks fradelte tomtene med gnr/bnr 
294/104 - 109. Forslagsstiller er Gorsethusa AS. Planområdet er knapt 7 da., og ligger nord for Gamle 
Kongeveg og vest for Stølen Skisenter. Adkomst til området er etter eksisterende veger, Øvre 
Gorsetråket og Gardåvegen, med avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til 
kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen vil erstatte del av gjeldende reguleringsplan for 
Gorsetgrenda, planID 2009011.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og 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 
I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra 
Naturbase, Artskart og kommunens viltregistreringer.  
I forbindelse med planarbeidet for Gorsetgrenda hytteområde i 2008 ble det den gangen gjennomført 
naturtypekartlegging som viser at i denne delen av området forekommer beiteskog som viktig naturtype. 
Beiteskog regnes som noe trua vegetasjonstype. Hensynet til det biologiske mangfoldet ble vurdert i 
forbindelse med behandlingen av plansaken, og det ble den gang godkjent 6 tomter i dette området som 
det nå søkes som ny fordeling av tomtene til 8 tomter. I Oppdal er det registrert 24 lokaliteter med 
beiteskog det 8 lokaliteter er av svært viktig verdi, 15 av viktig verdi og en lokalitet av lokal verdi. 
Kartleggingen i Oppdal er ikke fullstendig, og det kan forventes at det forekommer flere lokaliteter med 
beiteskog.  
Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøet er kjent slik det stilles krav om etter § 8 i nml, og føre-var-
prinsippet i § 9 kommer ikke til anvendelse. Virkningen på naturmiljøet etter utbygging er også kjent, jf. 
§ 10 i nml. Siden eksisterende tomter alt er godkjent for utbygging, må naturtypen anses som tapt. En 
ny tomtedeling vil ikke i prinsippet ikke endre forholdene for naturmiljøet her. Ytterligere krav etter §§ 
11 og 12 i nml virker urimelig å stille på dette stadiet.  
 
Vannforsyning og sanitært avløp er planlagt koplet til kommunalt nett i området, og skal følge 
kommunens VA-norm. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsen. Kravene i forhold til 
avfallshåndteringen er også i varetatt i reguleringsbestemmelsen. 
 

Landbruksfaglig vurdering 
 
Landbruk har ingen merknader til planforslaget, da endringer gjelder allerede avsatte tomter 294/104, 
105 og 106 som endres fra tre til fem tomter. Fortetting i allerede eksisterende felt er positivt. 
 

Folkehelsevurdering 
 
Deling av de tre tomtene i fem tomter anses ikke å være av betydning for folkehelsen. 
 

Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Rådmannen har ingen merknader til plankart datert 19.09.17.  VA-plankart datert 19.06.17. må påføres 
planID 2017008.  
 
Rådmannen har følgende merknader til reguleringsbestemmelsene:  
 
Bestemmelsene må dateres 19.09.17. (som plankartet og VA-plankartet) og påføres planID 2017008.  
 
Rådmannen vil videre tilrå at § 1 – 9 endres til: 
 
Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom kl. 07.00 – 19.00, og er 
ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 
(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB.  
 
Videre vil rådmannen tilrå at § 3.1.5. gis følgende tilføyelse: 



 
Store vindusflater skal utføres med deling. 
 
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 Gorsetgrenda Nord 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 radonsperre i 
henhold til kravene i byggteknisk forskrift. Under punktet om sårbar flora framgår at det foreligger 
naturtypekartlegging fra 2008, og at planområdet ligger i naturtypen beiteskog med verdien Viktig. 
Vurderingen er at plantemangfoldet kan opprettholdes i deler av planområdet selv om det bygges ut.  
 
Ti hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. To av disse gjelder ulike former for 
skred. Det er gjennomført skredfarevurdering av firmaet Skred AS. Rapport datert 07.08.16. 
konkluderer med at området tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. Som avbøtende 
tiltak mot rask snøsmelting og store nedbørsmengder anbefales ny avskjæringsgrøft langs heisnedfart. 
Når det gjelder trafikksikkerhet vurderes avkjørslene fra Gamle Kongeveg og Gardåvegen som meget 
oversiktlige og trafikksikre. For å unngå støv og støy i anleggsperioden er det i bestemmelsene lagt inn 
begrensninger på når opparbeiding av infrastruktur kan foregå. Andre avbøtende tiltak mot støv vil være 
vanning/salting. Støv og støy fra biltrafikk vil bli som før. Støy fra skiheisen vurderes til ikke å være 
noe problem. For å unngå ulykker ved anleggsgjennomføring skal byggherreforskriftens krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følges.  
 
Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som 
burde vært omtalt.  
 
Rådmannen ser at kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet er tilstrekkelig kjent for å kunne vurdere 
planforslaget, og vurderer at nytt planforslaget ikke vil gi vesentlig økt belastningen på økosystemet i 
forhold til forventa påvirkning av allerede godkjent plan, jf. Naturmangfoldloven §§ 8 -12. 
  
Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 
ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 07.11.2017  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 19.06.17. slik det foreligger. VA-plankart datert 
19.06.17. må påføres planID 2017008. Bestemmelsene dateres 19.06.17, påføres planID 2017008, og 
endres slik: 
 
§ 1 – 9 endres til: 



 
Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom kl. 07.00 – 19.00, og er 
ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 
(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB.  
 
§ 3.1.5. gis følgende tilføyelse: 
 
Store vindusflater skal utføres med deling. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmangfoldet er tilstrekkelig kjent, og nytt planforslaget 
vil ikke gi vesentlig økt belastningen på økosystemet i forhold til forventa påvirkning av allerede 
godkjent plan. Forholdene etter Naturmangfoldloven §§ 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 Gorsetgrenda Nord på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 19.06.17. slik det foreligger. VA-plankart datert 
19.06.17. må påføres planID 2017008. Bestemmelsene dateres 19.06.17, påføres planID 2017008, og 
endres slik: 
 
§ 1 – 9 endres til: 
 
Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom kl. 07.00 – 19.00, og er 
ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 
(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB.  
 
§ 3.1.5. gis følgende tilføyelse: 
 
Store vindusflater skal utføres med deling. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmangfoldet er tilstrekkelig kjent, og nytt planforslaget 
vil ikke gi vesentlig økt belastningen på økosystemet i forhold til forventa påvirkning av allerede 
godkjent plan. Forholdene etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.   
 
  
 


