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Forslagstillere 
 

Forslagstillere er Annette Skaug og Leif Otto Reitan (34/2).  
 
Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (Pbl. § 12 nr.3), ”Utarbeiding av 
detaljreguleringsplan”. 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold 
 
Eiendommen som omfattes av reguleringen er del av gnr/bnr 34/2 på Mjøen, og ligger ca. 2 km 
sørvest for Oppdal sentrum på østsiden av jernbanelinja. 
Hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 34/2 er Leif Otto Reitan.  
 
1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning 
 
Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne. 
  
1.4 Hensikten med planen 
 
Hensikten med planendringen er å etablere 1 ny boligtomt med atkomst fra Mjøavegen. Man vil i 
tillegg etablere gode felles løsninger for vann og avløp. I forbindelse med planendringen vil 
plankartet bli oppdatert. Atkomst til hver enkelt vises som annen veigrunn grøntareal. 
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1.5 Gjeldende reguleringsplan, planforslag, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold 
 
Området er vist i kommunens arealdel 2014 - 2015 som byggeområde bolig. Planendringen erstatter 
planforslag endelig vedtatt 23.06. 2014, plan-ID 2009007. 

Gjeldende reguleringsplan for Hestdalsegga boligområde.  
 
Planforslaget inneholder områder for: 
 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
      Boligbebyggelse – frittliggende. 

 VA- anlegg 
 
2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Kjøreveg 
 
 

3. LANDBRUKS-,  NATUR -  OG FRILUFTFORMÅL.  
Landbruk/friluftsformål 

 
4. GRØNNSTRUKTUR 

Turdrag. 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
2.1 Beliggenhet og størrelse 
 
 
Planområdet ligger på Mjøa ca. 2 km sørvest for Oppdal sentrum, ca. 200 m øst for jernbanen og er 
på ca. 130 da. 
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 
 
I det nye forslaget til planområde er det innregulert 13 boligeiendommer, hvorav 4 er bebygd. I 
tillegg til atkomster er det innregulert et område til felles avløpsanlegg. 
Området grenser i sør mot dyrkamark og mot gårdsbebyggelsen til Nordmjøen, ellers grenser 
planområdet mot skogsmark. Ny bebyggelse blir foreslått lagt på skogsmark, barskog av middels 
bonitet. 
 
3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
Planområdet er bebygd med boligbebyggelse av nyere dato, og som ikke regnes som verneverdig.  
 
2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur 
 
 Kommuneadministrasjon/forretninger/idrettshall ligger på Oppdal, ca. 2 km fra planområdet.  
 
2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 
Området som foreslås bebygd er sørvestvendt langs et høydedrag (Hestdalsegga) som går i øst-vest 
retning der terrenget er noe kupert med hoved fallretning mot vest som ender opp i et høydedrag.  
Storparten av planområdet er bevokst med furuskog, men inneholder noe innmarksbeite og 
dyrkamark. Undervegetasjon av gras og lyngmark.  
 
Fremtredende vindretninger er fra sør. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området, men det 
oppfordres til å ta vare på all den vegetasjonen som kan bevares både på hver enkelt tomt og i LNF – 
området. 
Sjeldne eller fredede vekster er ikke kjent innenfor planområdet. 
 
2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre støykilder 
 
Jernbanelinja går ca. 160 meter vest for plangrensa med mye skog i mellom, det vil derfor ikke være 
påkrevd med spesielle tiltak mot støy i dette området. 
 
 
2.7 Atkomstforhold og veier/gater innen planområdet 
 
Atkomst er planlagt ved bruk av etablert avkjørsel fra Mjøavegen.  
Det er beregnet helårsvei med opparbeiding av 1 parkeringsplass på den nye tomta. 
 
2.8 Grunnforhold 
 
Jordsmonnet på Hestdalsegga er tørt og består av grus, silt og morene. 
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     Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt grunn- 
undersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av verken 
kommunen eller grunneier. 

 
    2.9 Vassdrag 
 
    2.10 Vann, avløp etc. 

Det er utarbeidet plan for vann og utslipp av avløpsvann, Denne planen er utarbeidet av ARC 
RÅDGIVING AS og leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for 
området.  
Privat vannforsyning, fortrinnsvis fra borebrønner for å sikre trygg vannkvalitet. Terrengmessige 
forhold vil avgjøre plassering av borehull. 
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften. 
Det er lagt opp til renseanlegg med etterfølgende infiltrasjon. 
 
Den nye tomta tilknyttes VA- anlegg i godkjent plan.  
 
2.11 Risiko- og sårbarhet 
 
En enkel risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste er gjennomført i 
planarbeidet. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen 
eller i innspill fra respektive myndigheter. 
Skredfare er avklart etter kontakt med Finn Herje i NVE.  
 
 
2.12 Kulturminner 
 
Området er befart av fylkeskommunen og Sametinget, det ble ikke observert automatisk fredede 
eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
 
 
2.13 Naturmangfold    
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gå igjennom sjekkliste 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle sentrale punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. I dette 
spesifikke området finnes det ikke treff i kartbasene. Det kan være flere naturkvaliteter i området 
som er verdt å ta vare på selv om det ikke foreligger registreringer på disse. 
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og naturverdier 
baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske 
tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i disse databasene tyder det på at området er grundig 
undersøkt med tanke på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover 
det som fremkommer i databasene. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet  

Detaljreguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som vurderes å medføre behov for 
innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha og 
konsekvenser for naturmangfoldet 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Den samlede belastning ved fortetting av hytteområdet vurderes til å være minimal 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget.  
Det er ikke funnet kjente registreringer knyttet til utvalgte naturtyper og prioriterte arter i 
planområdet. Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig for å fremme forslag for plan. 
 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver bære 
kostnader. 

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 
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2.13 Natur og friluftsliv  
 
Området er i viltkart for Oppdal ikke definert som viktig viltområde. 
 
Når det gjelder friluftsliv, er det i planområdet vist eksisterende turstier med tilgang til attraktivt 
turløypenett i Kåsenområdet. 
 
 
3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdalkommune og planlegger. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.  
 
3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev 10.09. 2017. 
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 10.09. 2017. 
 
Frist for innspill ble satt til 01.10. 2017. 
 
 
3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 25.10. 2013 er det mottatt innspill til planen fra Sør - Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Sør – Trøndelag, Jernbaneverket og Laila Reitan. 
Innspill: 
Fylkesmannens uttalelse - varsel om 
oppstart av arbeid med endring av 
detaljreguleringsplan for 
Hestdalsegga boligområde - del av 
Oppdal 34/2 
 
Dato: 25.09.  2017 
Overordnede føringer: 
Arealet hvor det planlegges ny tomt 
er bebygd med hytte og uthus, og 
ligger innenfor et område avsatt til 
boligformål i kommuneplanens 
arealdel. 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
I planbeskrivelsen fra 2013 er 
sikkerhet ved jernbanelinje og 
trafikksikker veg til offentlig 
infrastruktur utredet. 
Vurderingen er at etablering av en 
ny bolig ikke vil endre risiko og 
sårbarhet i området, det er derfor 
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Landbruk og bygdeutvikling 
Ingen merknad. 
 
Miljøvern 
Ingen merknad. 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi minner om at den opprinnelige 
ROS-analysen må oppdateres 
dersom endringen av 
reguleringsplanen vil få betydning 
for risiko og sårbarhet i området. 
 
Sosial og helse 
Ingen merknad. 
 
Barn og unge 
Ingen merknad. 
 
Universell utforming 
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har begge ansvar 
for å ivareta universell utforming i 
planleggingen. Vi har nå inngått 
avtale med fylkeskommunen om at 
de ivaretar universell utforming i 
uttalelser til plansaker. 
 

ikke nødvendig med videre 
utredning av risiko- og sårbarhet. 
 
  
 
 
 
 

Innspill fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. 
Dato: 28.09. 2017 
Vedr oppstart av arbeid med endring 
av detaljreguleringsplan for 
Hestdalsegga boligområde, del av 
34/2 i Oppdal kommune 
 
Planendringen synes ikke å komme i 
konflikt med allmenne friluftsinteresser. 
Fylkeskommunen har befart planområdet 
tidligere. Det ble ikke observert 
automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil 
komme i konflikt med. 
 

Kommentarer. 
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Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke 
andre merknader til planarbeidet. 
 
 
Innspill fra Bane- Nor. 
Dato:22.09. 2017 
Oppdal kommune – Uttalelse til varsel om 
oppstart av arbeid med endring av 
detaljreguleringsplan for Hestdalsegga 
boligområde - Gnr/bnr 34/2 i Oppdal 
kommune 
 
Vi vil anbefale kommunen å prioritere 
utbygging der miljøgevinsten er størst, 
det vil si rundt kollektivknutepunkter i de 
etablerte tettstedene. Da det her dreier 
seg om kun en ekstra bolig innenfor 
Hestdalsegga boligområde, vil vi ikke 
motsette oss planendringen. 
Forutsetningen er at 
rekkefølgebestemmelse punkt 2.4 om 
gjerding i gjeldende plan, videreføres. 
 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekkefølgebestemmelse punkt 2.4 om 
gjerding i gjeldende plan vil bli videreført 
I denne planendrngen. 
 

Innspill fra Statens Vegvesen. 
Uttalelse - Varsel om oppstart – Endring av 
reguleringsplan – Hestdalsegga 
boligområde - Del av gnr. 34 bnr. 2 Mjøen - 
Oppdal kommune. 
Dato: 28.09. 2017 
 
 
Vi har ingen merknader til planarbeidet. 
 

Kommentarer: 

Innspill fra Laila Reitan----- 
Opprinnelig melding----- 
Fra: Laila Reitan 
[mailto:Laila.Reitan@opdalingen.no]  
Sendt: 16. september 2017 14:19 
Til: Ola Fjøsne (post@olafjosne.no) 
Kopi: Laila Reitan 
Emne: Hestdalsegga boligområde - spørsmål  
 
Hei Ola 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
Man vil i denne planendringen vise 
påkobling til godkjent vann- og avløpsanlegg 
(2013) for Hestdalsegga boligområde. 
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Takk for nabovarsel. 
Jeg ønsker å høre om mulighetene for å koble 
seg til vann og kloakkanlegget som er tiltenkt 
i området? 
  
 
 
Med vennlig hilsen  
Laila Reitan   
Telefon ( +47) 913 59 885  
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4. PLANFORSLAG/ENDRING
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4.1 Beskrivelse av planendring 
 
Planendringen innbefatter 1 ny boligtomt med betegnelsen B11samt oppgradering av plankart. Noen 
atkomster vises som annen veigrunn – grøntareal i stedet for pil-symbol i vedtatt plan. 
 
Man vil i planforslaget opprettholde eksisterende veier og stier i området. Muligheten for å drive sau 
gjennom området blir opprettholdt. 
 
 
4.2 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
 
Forslag til endring av reguleringsplan for HESTDALSEGGA BOLIGOMRÅDE, del av gnr/bnr 34/2 
gir følgende formål: 
 
 
Bebyggelse og anlegg: 
Boligbyggelse – frittliggende. 
VA- anlegg (Borebrønn, RA-infiltrasjon) 
Annet uteoppholdsområde (lek, sosiale møteplasser) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg. 
 
Landbruks-, natur-, og friluftsområde. 
Landbruk-, natur og frilufts formål. 
 
 
4.2.1 Bebyggelse og anlegg. 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, uthus/bod med tilhørende anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 1 bil, derav 1 i garasje på tomt B1- B11. Parkeringsplass kan 
plasseres utenfor byggegrense. 
Krav til lekeareal oppfylles på hver enkelt tomt. 
 
Moderate stigningsforhold i planområdet gjør det mulig å imøtekomme kravene til universell 
utforming. 
 
Man tar sikte på opparbeiding av privat vann- og avløpsanlegg, dette blir beskrevet i egen plan. 
Arealet mellom Tomt B1og B2 planeres slik RA sikres kjørbar atkomst samtidig med at turdraget 
opprettholdes. 
Størrelse og plassering av areal for lek/uteopphold er i tråd med offentlige krav. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad, dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
4.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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Tomt B11 har atkomst via eksisterende avkjørsel fra Mjøavegen. 
 
4.2.3 Landbruks-, natur- og friluftsområde 
 
I nærområdet kan det etter avtale med grunneier tillates oppført ikke-søknadspliktige tiltak i 
forbindelse med lekeanretninger, sosiale møteplasser/bålplasser.  
 
 
4.3 Arealoppgave 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal 

m2 
Bebyggelse og anlegg:     
 Boligbebyggelse i 

eksisterende plan 
Ny boligtomt  
 

 
 
B11  

 1110 
  
 1110 

 21976   
   
   1180 

 Vannforsyning VA1-2         76 
 Avløpsanlegg AV1-3  1542    1680 
 Annet uteopphold AU1  1690      273 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: 

    
 

   

 Veg 
 

 
 

 2010    5078 

 Annen veggrunn, 
grøntareal  

 
AVG 

  
  

   
   1437 

 
Landbruks-, natur- og 
friluftsformål 
 

    

 Beite/skogsmark LNFR  5110   99500 
Sum    131200 
Hensynssoner: 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a. Sikringssone, 
Frisikt 

 
H140 

  
140 

 

 
 
 
4.4 Utnyttelsesgrad 
Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) /BRA (prosent bruksareal) benyttes i 
planen, samt høydeangivelse (mønehøyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 
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5. RISIKO-. OG SÅRBARHETVURDERING 
Oppdal kommune 
 
Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA 
 
Prosjekt/plan/sak: Forslag til endring av reguleringsplan for HESTDALSEGGA 

BOLIGOMRÅDE, del av gnr/bnr 34/2 
 

 
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 10.10.2017 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 10.10.2017 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred IA 10.10.2017 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 10.10.2017 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 10.10.2017 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 10.10.2017 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            10.10.2017 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  IA 10.10.2017 OF 
 
 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 10.10.2017 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 10.10.2017 OF 

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan 
og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

IA 10.10.2017 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 10.10.2017 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge IA 10.10.2017 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold 
til potensiell fare (sjø, elver, trafikk og 
kraftlinjer/transformatorer) 

OK 10.10.2017 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 10.10.2017 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 10.10 2017 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 10.10.2017 OF 
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f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring av 
beredskapskart – veistandard. 

OK 10.10.2017 OF 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til 
potensiell fare – sabotasje (selve kilden og objekters 
plassering ved dette) 

OK 10.10.2017 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – 
autovern 
og gjerder 

UN 10.10.2017 OF 

    
Bruk følgende koder i kontrollfeltet:  
OK= sjekket og i orden. 
UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
IA= ikke aktuelt i denne saken 
SK= se kommentar i planbeskrivelse. 
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6. PLANKART 
  

 
 
 
 


