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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 
Sakens øvrige dokumenter.   
 

Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 30.10.17. mottatt forslag til endring detaljreguleringsplan for Hestdalsegga 
boligområde fra Ola Fjøsne. Planendringen omfatter del av gnr 34 bnr 2. Forslagsstiller er Leif Otto 
Reitan. Planområdet er ca. 131 da., og ligger på Mjøen, ca. 2 km. sørvest for Oppdal sentrum.     

Adkomst til området er Mjøavegen. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vann og avløp. 
Gjeldende plan inneholder 16 boligtomter, hvorav 5 er bebygd. Hensikten med planendringen er å 
etablere 1 ny boligtomt. Planen erstatter gjeldende plan for området med PlanID 2009007.  

 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål bolig. 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 Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper i, eller i nærheten av planområdet. 

I Artsdatabankens Artskart er det i den sørlige delen av planområdet påvist storspove, en art som er 
sårbar. I kommunens viltkart fra 2017, ligger lokaliteten sørvest for planområdet. Den nye tomta ligger 

et godt stykke nord for dette området, og vil ikke kunne påvirke storspovelokaliteten. Den nordøstre 
delen av planområdet, som er vist med formål LNFR, er i kommunens viltkart vist som hekkeområde 
for spettefugler. Kunnskapsgrunnlaget anses etter å være tilstrekkelig kjent til å kunne behandle 

planforslaget. Det er ingen grunn til å tro at 1 ny tomt for boligbebyggelse i området vil kunne påvirke 
naturmangfoldet i nevneverdig grad. Det er heller ingen andre miljøinteresser knyttet til det området der 

den foreslåtte tomta ligger.  
 
Den nye tomta er planlagt tilknyttet felles vannforsyning og sanitært avløp for hele planområdet, og 

dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsen. I tillegg bør reguleringsbestemmelsene også ivareta kravet 
om at ledningsnettet skal følge kommunens VA-norm, samt at avfallshåndteringen skal følge 

kommunens til en hver tids gjeldene bestemmelser.    
 

Landbruksfaglig vurdering 

Landbrukseiendommen Mjøa består av 1095 da totalt, derav 213 da fulldyrka jord og 151 da 
innmarksbeite. Omsøkte tomt er klassifisert som innmarksbeite tilknyttet dyrka jorda like ved. Arealet 

er skogbevokst og det ligger en hytte/fritidsbolig der, matrikkelført i 1976. 
 
Arealet er vist som bolig i gjeldende kommuneplan. Fradeling av tomt til eksisterende hytte/bolig har 

vært vanlig praksis, i de tilfeller det er praktisk mulighet for det. I dette tilfellet er en ny tomt som 
foreslått i planendringen uproblematisk. Det gjøres oppmerksom på nærheten til dyrka jord og 10 m 
grense for bebyggelse/anlegg. Ny tomtegrense blir liggende helt i kant med dyrkajorda . 

 

Folkehelsevurdering 

 
Planendringen anses ikke å være av betydning for folkehelsen. 
 

Samlet vurdering 

 

Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Den nye tomta er vist som B11 i planforslaget. Tomta er i dag bebygd med en fritidsbolig på 45 m², tatt 

i bruk i 1976, samt et annet bygg på ca. 15 m², vist som annen landbruksbygning i matrikkelen. 
Adkomst er etter eksisterende veg fra Mjøavegen.  

 
Forslag til reguleringsbestemmelser er tilnærmet uendret fra gjeldende bestemmelser. Endringen består i 
at § 4.1. er tilføyd: Etablert adkomst til eksisterende hytte gir adkomst til den nye tomta.  

 
Rådmannen vil videre tilrå at ordet kan i § 3.1.10, Felles uteoppholdsarealer, strykes. Videre vil 

rådmannen tilrå at bestemmelsen tilføyes med videre, slik at opplistingen ikke er uttømmende. 
Bestemmelsen får følgende ordlyd:  
 

Arealene tillates opparbeidet og tilrettelagt for lek, og med bål-/grillplasser med videre.  
 

Rådmannen viser til miljøfaglig vurdering, og vil tilrå at § 1.3. får følgende tilføyelse: 
 



Ledningsnettet skal bygges etter kommunens til en hver tid gjeldene gjeldende VA-norm. 

 
Videre vil rådmannen tilrå at det tas inn en ny bestemmelse, § 1.4, med følgende ordlyd: 

 
Bebyggelsen skal tilknyttes kommunens til en hver tid gjeldene avfallshåndtering. 
 

Rådmannen har ut over dette ingen merknader til plankart og VA-plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 17.10.17. 

 
Planendringen medfører ingen endring av risiko og sårbarhet innen planområdet, og det er ikke 
utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I e-post datert 28.10.13. fra NVE til planlegger 

Ola Fjøsne er det avklart at det ikke er snøskredfare i planområdet. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 
viser at det heller ikke er fare for andre typer skred i området. Rådmannen slutter seg derfor til at det 

ikke er nødvendig å utarbeide egen ROS-analyse.  
 
Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 

ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 20.11.2017  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 
 

Vedtaket blir som følger: 

 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring 

detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 17.10.17. slik de foreligger, og 

bestemmelser datert 17.10.17, med følgende endringer: 
 
§ 1.3 får følgende tilføyelse: 

 
Ledningsnettet skal bygges etter kommunens til en hver tid gjeldene gjeldende VA-norm. 

 
Det tas inn en ny bestemmelse, § 1.4, med følgende ordlyd: 
 

Bebyggelsen skal tilknyttes kommunens til en hver tid gjeldene avfallshåndtering. 
 

§ 3.1.10. får følgende ordlyd:  
 
Arealene tillates opparbeidet og tilrettelagt for lek, og med bål-/grillplasser med videre.  

 
Kunnskapsgrunnlaget for området er tilstrekkelig kjent, og det foreligger ingen grunn til å tro at 

utbygging på den nye tomta vil kunne påvirke naturmangfoldet eller andre miljøinteresser i nevneverdig 
grad, jfr. nml § 8 – 12.  



 

 
 

Rådmannens tilråding 

 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring 

detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 17.10.17. slik de foreligger, og 
bestemmelser datert 17.10.17, med følgende endringer: 

 
§ 1.3 får følgende tilføyelse: 

 
Ledningsnettet skal bygges etter kommunens til en hver tid gjeldene gjeldende VA-norm. 
 

Det tas inn en ny bestemmelse, § 1.4, med følgende ordlyd: 
 

Bebyggelsen skal tilknyttes kommunens til en hver tid gjeldene avfallshåndtering. 
 
§ 3.1.10. får følgende ordlyd:  

 
Arealene tillates opparbeidet og tilrettelagt for lek, og med bål-/grillplasser med videre.  
 

Kunnskapsgrunnlaget er området er tilstrekkelig kjent, og det foreligger ingen grunn til å tro at 
utbygging på den nye tomta vil kunne påvirke naturmangfoldet eller andre miljøinteresser i nevneverdig 

grad, jfr. nml § 8 – 12.  
 
 

 


