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1. INNLEDNING 
 
1.1 Forslagstillere 

 
Forslagstiller:  
Tom Rønning, Øystein Møylas vei 22 B, 
7031 Trondheim. 
 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold 
Eiendommen som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 317/20. 
Hjemmelshavere av eiendommen gnr/bnr. 317/20 er John og Tom Rønning. 
 
 
1.3 Planlegger - kontakt kommune 
 
Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne. 
Kontaktpersoner i Oppdal kommune har vært Arild Hoel og Arita Eline Stene. 
 
1.4 Historikk/bakgrunn for planarbeid. 
Gnr/bnr. 320/17 er i dag vist som en tomt med bygninger vist til både næring, bolig og 
fritidsformål. 
Gjeldende kommuneplan 2019 - 2030 viser tomten til fritidsformål. 
 
 
1.5 Hensikten med planen  
   
Formålet med planen er å dele opp eiendommen og dermed gi grunnlag for fradeling av enkelt-
tomter til fritidsformål. Atkomst fra Gamle Kongeveg forblir uendret og blir vist med frisikts- 
soner. 
 
 
1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold 
 
Tomta er ikke detaljregulert. 
Gjeldende kommuneplan viser tomta som fritidsbebyggelse. 
Ved evt. bruksendring av bygninger må man oppfylle brannforskriftene. 
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Fig.1: Viser innregulert atkomst til naboeiendom (gnr/bnr. 317/1) over tomta. 
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Fig.2: Arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025. 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
2.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet er ca. 6,5 da og ligger ved på oversiden av Gamle Kongeveg, ca. 2,0 km nord for 
Fagerhaug.  
 

 
Fig. 3: Oversiktskart – Jotunet. 
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 

Fig. 4: Viser bebyggelse og omgivelser. 
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Jotunet inneholder i alt 12 bygninger, næring (kontor), fritids og bolig bebyggelse. Atkomst til 
naboeiendom går over tomta. Området grenser til Gamle Kongeveg og LNFR – beiteområder.  
 

 
Fig. 5: Viser bebyggelse og typisk vegetasjon i planområdet. 
 
 
2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
Bebyggelsen i området holder en meget god byggekvalitet og er av nyere dato og regnes derfor 
som ikke verneverdig. 
  
 
2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur 
 
Det er ca. 14 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur. 
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2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 
 
Hoved-fallretningen i planområdet er mot sørøst og er jevnt fallende ned mot Gamle Kongeveg. 
Planområdet er vegetert med noen få bjørketrær, busker og kratt. Undervegetasjonen består for det 
av gras og lyng. (Vist på fig. 4 og 5). 
 
Planområdet strekker seg fra høydekote 660 ved Gamle Kongeveg og opp til høydekote 675 ved 
tomtas nordvestlige hjørne 

     Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området..  
  
2.6 Støy, støv og eksos fra veitrafikk/forurensing av grunn. 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt eller støvutsatt. Vurderingen at ingen 
spesielle tiltak vil være påkrevet i forhold til støy/støv fra biltrafikk eller støy fra andre støykilder. 
 
Man har ingen grunn til å anta at grunnen skal være forurenset. 
 
 
2.7 Atkomstforhold/parkering innen planområdet og universell utforming 
 
Atkomstforhold fra Gamle Kongeveg blir ikke endret ved denne detaljreguleringsplanen. 
Man vil vise avkjørslene med frisiktsoner. 
 
2.8 Grunnforhold 

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet Materiale plukket opp, 
transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt 
fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. 
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 
     hverken kommunen eller grunneier.  

 

2.9 Bekker, vassdrag. 

Ingen bekker eller vassdrag i planområdet. 

 
2.10 Vannforsyning, overflatevann, brannsikring, avløp, strømforsyning etc. og renovasjon 
 
Privat vannforsyning- borebrønn og avløpsanlegg.  Planområdet har vannforsyning fra borebrønn 
som ligger nord for eiendommen på gnr/bnr. 317/5. Denne er felles for planområdet og 
gårdsbebyggelsen på 317/5. Det opplyses at det er god kvalitet på vannet. Felles avløpsanlegg 
ligger i planområdet. Dette består av slamavskiller med infiltrasjon av vann i grunnen. Pr. i dag er 
4 bygninger tilknyttet dette anlegget. Vanntilførsel og avløpsanlegg blir vist på eget VA – 
plankart. Det opplyses om at VA – anlegget fungerer godt og har rikelig med kapasitet. 



 Forslag til detaljreguleringsplan for Jotunet, gnr/bnr. 317/20.  
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 16.01. 2020 
 

 

11 
 
 
Ved bruksendring av bygninger på tomta må branntekniske krav oppfylles, dette tas i forbindelse 
med søknad om bruksendring. Strømforsyning - ingen endring. Det er ikke egen brannhydrant i 
området, det finnes ikke ledningsnett i nærheten som kan skaffe nok vann til en brannhydrant. 
Området har lett atkomst fra offentlig veg og vurderingen er at tilgjengelig slokkevann er det som 
kan fraktes med brannbil med etterfylling fra nærmeste brannhydrant som ligger på Fagerhaug 
sentrum. 
Løs massenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer middels 
infiltrasjonsevne. Planområdet har Ingen spesielle utfordringer med overflatevann som dreneres ut 
i veggrøft på overside av Gamle Kongeveg. Vannet føres videre via stikk renne gjennom vegen. 
Renovasjon i henhold til kommunalt regelverk. 
 
 
2.11 Risiko- og sårbarhet 
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste og utarbeiding 
av ROS analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne 
planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter. 
Etter søk i NVE skredatlas er det ikke funnet noen form for naturfare i planområdet. 
 
2.12 Naturmangfold  
Naturmangfoldsloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller 
utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven som er sentrale. 
  
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter en gjennomgang av artskart 
og naturbase er det ikke funnet treff i disse databasene.  
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Fig.6: Sjekkliste naturmangfold 
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13  
§ 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. Det er ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som 
fremkommer i denne planbeskrivelsen. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet  

Det er ikke planlagt nye tiltak i planområdet, og det vurderes som lite sannsynlig at nye tiltak på 
dette svært begrensete området vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. Det vurderes som lite 
sannsynlig at deling av planområdet vi påvirke spillplass for skogsfugl. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven, føre-var-prinsippet 
kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Planområdet er bebygd og det er veldig begrensete muligheter for etablering av nye bygninger i 
planområdet. Samlet belastning på økosystemet i dette planforslaget vurderes som akseptabel. 
 
 
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget. 
 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

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

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 
 
2.13 Kulturminner 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 11.04. 2018: 

 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
Sametinget skriver i brev av 25.04. 2018: 
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Vi viser til deres brev av 03.04.2018Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske 
kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 
merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet.Vi minner imidlertid om det generelle 
aktsomhetsansvaret.  
 
 
2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  
 
Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i kartlagt friluftsområde – Vora 
- Grytdalen. 
Vora - Grytdalen er et stort turområde som er tilrettelagt og er vurdert som viktig. 
I områdene rundt Vora og Grytdalen er det oppkjørte skiløyper som er den del av stamløypenette i 
Oppdal. Området er turterreng for både kommunens innbygger og nærturterreng hyttebebyggelsen 
i områdene fra Stølen/Rønningslia til Rennebu-grensa. 
 

 
Fig.7: Oversikt over kartlagt friluftsområde Vora- Grytdalen. 
 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. 
 
 
3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshavere 
Tom og John Rønning. Oppstartsmøte vedr. Jotunet ble holdt på kommunehuset 
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28.02. 2018. Fra tiltakshavere stilte planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Marte Kleveland 
Dørum og Arild Hoel. 
 
Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel og Arita Eline Stene. 
 
 
3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 28.03. 2018.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 03.04. 2018. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 03.04. 2018. 
Frist for innspill ble satt til 25.04. 2018. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 27.09. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trøndelag 
fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, NVE, Mattilsynet og Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKT. 
 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 18.04. 2018. 
 
Uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Jotunet - Oppdal 
317/20 
Landbruk 
Planområdet og planlagt formål skal iht. 
oppstartsvarselet være i tråd med kommuneplanens 
arealdel, og landbruksavdelingen har på denne 
bakgrunn ingen merknader til det forestående 
planarbeidet. 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- 
og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin nye 
veileder fra 2017;”Samfunnssikkerhet i  

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli utarbeidet ROS-analyse. 
 
 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser 
og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 11.04. 2018. 
 

Fylkeskommunens uttalelse - oppstart 
av detaljreguleringsplan for Jotunet 
317/20 - Oppdal kommune. 

Vi viser til deres oversendelse av 03.04.2018. 
Området utgjør ca. 6,5 da. Formålet med 
planarbeidet er å dele opp eiendommen og 
dermed gi grunnlag for fradeling til fritidsformål. 
Atkomst fra Gamle Kongeveg forblir uendret og 
blir vist med frisikts- soner. 
 
Fritidsbebyggelse vi være i samsvar med 
arealdelen i kommuneplanen for Oppdal 2014 – 
2025. 
 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i 
konflikt automatisk fredete kulturminner. Vi minner om den 
generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og 
varsle fylkeskommunen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Vigdis Espnes Landheim 
Seksjonsleder 
 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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17 Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 20.04. 2018.  
Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Jotunet - gnr. 

317 bnr. 20 i Oppdal Kommune 
Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon 
for riksveg på vegne av staten, som 
vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som sektoransvarlig for 
vegtrafikk på vegne av staten. 
Formålet med planen er å dele opp eiendommen med 
mulighet for enkelttomter til 

fritidsformål. Atkomst vil bli til kommunal veg. 
Vi har ingen innspill eller innvendinger til 
oppstartsvarslet. 
 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 25.04. 2018. 
 
Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel - 
Jotunet, gbnr.317/20 i Oppdal kommune. 
Vi viser til deres brev av 03.04.2018. 
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk 
freda samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 
det nåværende tidspunktet. 
Vi minner imidlertid om det generelle 
aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå 
av reguleringsbestemmelsene og vi 
foreslår følgende tekst når det gjelder 
dette: 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i 

marken komme fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
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arbeidet stanses og melding sendes Sam 
eting et o g f ylk esk om m unen omgående, jf. 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at 
dette 

pålegg formidles videre til dem som skal 
utføre arbeidet i marken. 

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner 
eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet 
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og 
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme et freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 
3 og 6. 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet 
bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Trøndelag fylkeskommune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra NVE 
Dato: 24.04. 2018. 
Fra: Eide Frederik [mailto:frei@nve.no]  
Sendt: 24. april 2018 13:52 
Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Emne: Generelt innspill fra NVE til reguleringsplan ved 
planoppstart: Detaljreguleringsplan - GBnr 317/20, 
Jotunet - Oppdal kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart av 03.04.2018.   
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er 
nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene 
flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse 

Kommentar til innspillet: 
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19 saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding 
av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav 
til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå 
vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal 
også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte 
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 
nok ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 
konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen.    
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å 
bruke følgende veileder og verktøy: 
•         NVEs karttjenester viser informasjon om 

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
•         NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging beskriver 
hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik 
at en unngår innsigelse.  

•         NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- 
og skredprosesser som kan utgjøre fare, og 
hvordan disse farene bør utredes og 
innarbeides i planen. 

•         NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et 
nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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20 saksområder er vurdert og godt nok 
dokumentert. 

•         Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på 
www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved 
konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal 
NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om 
planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig 
fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger 
innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til 
rm@nve.no. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Frederik Eide 
Avdelingsingeniør 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region Midt-Norge 
Abels gate 9, 7030 Trondheim  
Tlf.: 22 95 99 00 
Tlf. direkte.: 22 95 99 36 
E-post: frei@nve.no 
https://www.nve.no  
 
 
 
 
Innspill: 
 
Innspill fra Mattilsynet 
Dato: 20.04.2018 
 
UTTALELSE TIL VARSEL OM 
OPPSTART AV ARBEID MED 
DETALJREGULERINGSPLAN  
FOR JOTUNET - OPPDAL 
KOMMUNE 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nve.no/arealplan
mailto:rm@nve.no
mailto:frei@nve.no
https://www.nve.no/
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21 
Gjelder 
Formålet med planen er å dele opp eiendommen 
og dermed gir grunnlag for fradeling av enkelt- 
tomter til fritidsformål. 
Fakta 
Det er avholdt oppstartsmøte, referat vedlagt. 
Forhold knyttet til vannforsyning er beskrevet i 
referatet. Kommunens gjeldende VA-norm skal 
legges til grunn, VA - plankart skal utarbeides. 

 
Tilgang til slokkevann skal avklares med 
Trøndelag Brann og Redningstjeneste. 
Mattilsynet er kjent med at det allerede 
eksisterer vannforsyningssystem i aktuelle 
område (Fagerhaug vassverk) . Eksisterende 
vannforsyni ng skal ifølge møtereferatet 
beskrives, og det skal vurderes om den er 
tilfredsstillende. 
Vurdering 
Ut fra mottatte dokumenter synes relevante 
punkter knyttet til vannforsyning å være belyst. 
Det forutsettes at punktene følges opp. 

Tilkobling til eksisterende vannforsyning  i 
området er anbefalt, det samsvarer med føringer 
i blant annet Nasjonale mål for vann og helse 
(2014). 
Mattilsynet har ikke registrert andre vannforsyni 
ngssystem i området. 
Mattilsynet har følgende planfaglige råd til 
igangsatt planarbeid: 
Nye bygg i planområdet må sikres 
tilfredsstillende løsning for sikring mot 
tilbakeslag der det er relevant. Mattilsynet 
forventer at dette blir ivaretatt ved å følge 
kommunens VA-norm som beskrevet. 
Eventuell konflikt med tekniske installasjoner for 
drikkevannsforsyning og behov for omlegging 
av ledningsnett avklares med vannverkseier. 
Nye vannledninger må ha tilstrekkelig dimensjon 
for å sikre tilstrekkelig leveringssikkerhet. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slokkevann vil være medbrakt vann i vanntank 
– brannbil. 
 
 
Vannforsyning er fra borebrønn som er felles 
med gårdsbruket, gnr/bnr 317/5. 
Ifølge tiltakshavere er vannkvaliteten god. 
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22 Ved tilkobling til eksisterende 
vannforsyningssystem må det undersøkes om de 
har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne nye 
abonnenter . 

Mattilsynet minner om at alle vannforsyni 
ngssystem som leverer drikkevann til minst to 
abonnenter, skal registreres hos Mattilsynet, jf. 
drikkevannsforskriften § 17. 
 
 
 
Innspill: 
 
 
Innspill fra Trøndelag brann- og 
redningstjeneste. 
Dato: 17.04. 2018 
 
Detaljreguleringsplan for Jotunet - gnr/bnr. 
317/20 i Oppdal kommune - Høringsuttalelse. 

Hensikten med planen er å dele opp 
eiendommen og dermed gi grunnlag for 
fradeling av enkelt- tomter til fritidsformål. 
Adkomst fra Gamle Kongeveg forblir uendret. 
Brann- og redningstjenesten minner om 
følgende: 
Det må legges til rette for at brann- og 
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv 
rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også 
i anleggsperioden. Dette innbefatter også en 
hensiktsmessig plassering av og nødvendig 
antall brannkummer eller tilsvarende, samt 
ivaretakelse av forskriftsmessig 
slokkevannskapasitet. Dersom det skal benyttes 
automatisk sprinkleranlegg i bygningene, må 
det også tas hensyn til dette ved vurdering av 
slokkevannskapasiteten. Disse forutsetningene 
må være avklart og i henhold til krav i lover og 
forskrifter, for at prosjektet skal kunne 
gjennomføres. Det vises blant annet til plan- 
og bygningsloven § 27-1 og byggteknisk 
forskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-9 med 
veiledning. I henhold til plan- og 
bygningsloven skal det på planstadiet, foreligge 
en risiko- og sårbarhetsanalyse, 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved bruksendring av bygninger på tomta må 
branntekniske krav oppfylles, dette tas i 
forbindelse med søknad om bruksendring. 
 
 
Det er ikke egen brannhydrant i området, det 
finnes ikke ledningsnett i nærheten som kan 
skaffe nok vann til en brannhydrant. Området 
har lett atkomst fra offentlig veg og vurderingen 
er at tilgjengelig slokkevann er det som kan 
fraktes med brannbil med etterfylling fra 
nærmeste brannhydrant som ligger i Fagerhaug 
sentrum. 
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23 

 
 
 
 
 
 

Under og etter anleggsperioder skal 
tilgjengelighet for innsatsmannskaper til 
berørte og omkringliggende bygninger 
opprettholdes. Det må sikres at sprinkleranlegg 
og slokkevannsforsyning fungerer som 
forutsatt. Dersom vanntilførselen ikke er 
tilstrekkelig i perioder må det etableres 
kompenserende tiltak som minimum gir 
tilsvarende sikkerhet. 
I Oppdal kommune er det deltidspersonell med 
dreiende vakt. Det må tas hensyn til dette i 
planleggingen. Oppdal kommune har ikke 
høyderedskap. 
Avstanden mellom bygningene må ivaretas for 
å forebygge at en eventuell brann i området 
ikke får urimelig stor konsekvens. Avstanden 
skal være minst 8 meter med mindre det er 
iverksatt andre tiltak som hindrer 
brannspredning mellom byggverkene, jf  TEK 
17 § 11-6. Brannsikkerheten i bygningene skal 
være i henhold til forskriftskravene. 
Dersom det tilrettelegges for lading av el-biler i 
innvendig parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. Det vises til utarbeidede rapporter. 
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller. 
Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må det 
også tas hensyn til tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 
Dersom det er planer om å benytte stoff som 
kommer inn under forskrift om håndtering av farlig 
stoff, som for eksempel boliggass, må lagring, bruk 
og arealmessige begrensninger rundt utstyr og 
anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering. 
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24 
 
4. PLANFORSLAGET

 
Fig.8: Planområde vist på ortofoto. 
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4.1 Kort planbeskrivelse. 
 
Det er utarbeidet planforslag som viser deling av opprinnelig tomt gnr/bnr. 317/20  
i 3 tomter - H1, H2 og H3. 
H3 beholder sitt opprinnelige gnr/bnr og kommer ikke i berøring med nye grenser.Vurderingen er 
at usikre grenser (røde grenser) vist på kommunalt kart ikke trenger ny oppmåling. 
Ved salg av tomt H2 bør det opplyses det om at det er usikre grenser mot naboeiendom i nord. 
 
Ved bruksendring av bygninger på eiendommene må man påse at brannforskriftene overholdes. 
 
 

4.2 Planens 
innvirkning på 
omgivelsene   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Ingen endring av bygningsmasse. 

 

Eksponering, for hold til nærmiljø 

Eksisterende bygninger er godt tilpasset nærmiljøet. 

 

Fig.9: Viser del av bygningsmasse. 
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26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
Veger/Trafikksikk
erhet 
 
 
 

 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite/skog 
 
Ingen endring. 
 
Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  
Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i 
kartlagt friluftsområde – Vora - Grytdalen. 
Vora - Grytdalen er et stort turområde som er tilrettelagt og er vurdert som 
viktig. 
I områdene rundt Vora og Grytdalen er det oppkjørte skiløyper som er den 
del av stamløypenette i Oppdal. Området er turterreng for både 
kommunens innbygger og nærturterreng hyttebebyggelsen i områdene fra 
Stølen/Rønningslia til Rennebu-grensa. 
 

 
Fig.10: Oversikt over kartlagt friluftsområde Vora- Grytdalen. 
 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
 
 

Innregulerte frisiktsoner ved Gamle Kongeveg og oversiktlige 
internveger, strøing ved behov og lav fart gjør at trafikksikkerheten er 
tilfredsstillende. 

Trafikksikkerheten langs Gamle Kongeveg må vurderes av overordnet 
myndighet 
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27 

 
4.6 Avgrensning av planområdet  
 
Planområdet grenser mot grunneiendommene, gnr/bnr. 317/1 og 317/5. 
 
4.7 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
 
Detaljreguleringsplan for Jotunet, gnr/bnr. 317/20 gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 
Eksisterende fritid, bolig nærings bebyggelse.  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Veg - privat. 
Parkering - gjesteparkering  
Annen veggrunn, grøntareal.  
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål 
Beite/skogsmark. 
 
Hensynssoner 
Sikringssoner-frisikt.  
 
 
4.7.1. Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med tilhørende 
anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H3. Parkeringsplass kan plasseres 
utenfor byggegrense på egen tomt. 
 
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften. 
 
Det er ikke avsatt eget areal til renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser. 
Tomteeier er forpliktet til enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
4.7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Avkjørsler fra Gamle Kongeveg, veg V1 gir atkomst til planområdet, samt atkomst til 
grunneiendommene gnr/bnr. 317/1 og 316/2 og fritidseiendommene gnr/bnr. 317/12 og 317/60.   
 
Parkering P1 er til gjesteparkering 

4.4 Støy, 
luftkvalitet 
 

Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema. Luftkvalitet er ikke 
noe tema. 

4.5 Naturfare Ingen registrerte naturfarer i planområdet 
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4.7.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål: 
LNFR arealet er areal mellom planområdet og Gamle Kongeveg. 
  
4.7.4 Hensynssoner:  
Sone a, sikringssoner, frisikt. 
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. Sikringssone nedslagsfelt drikkevann videreføres fra 
arealdelen i kommuneplanen. 
 
4.8 Arealoppgave/oversiktskart 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-

kode 
Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

  
Fritidsbebyggelse 
 

H1 – H3 
H3 vist med eget gårds- 
og 
bruksnummer/bygningsnummer 

  
 
1120 
  

   
 
 
  5904 

Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg  V1 2010     661 
 Parkering P1 2080     130 
 Annen veggrunn, 

Grøntareal. 
 
AVG1 

  
2019 
  

   
    172 

 
Landbruks-, 
natur- og 
friluftsformål 
 

    

 Skogsmark LNFR 5100     396 
Sum      7263 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1.  
Sikringssone frisikt 
 

 
H140 

  
140 
 
 

 
 

 
 
 
4.9 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
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Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.  
 
 
 
5. RISIKO, - OG SÅRBARHETVURDERING 
Oppdal kommune 
 
Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA 
 
Prosjekt/plan/sak: Detaljreguleringsplan for Jotunet, gnr/bnr 317/20.  

Oppdal kommune 
 

 
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 
 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.08.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.08.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.08.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.08.2019 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.08.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.08.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            29.08.2019 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  OK 29.08.2019 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.08.2019 OF 

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

IA 29.08.2019 OF 

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

OK 29.08.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.08.2019 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.08.2019 OF 
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30 b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til 
potensiell fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.08.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.08.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.08.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.08.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–
ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.08.2019 OF 

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

OK 29.08.2019 OF 

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

OK 29.08.2019 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. 
 
 
5.1 Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet etter gjennomgang av 
Ros-analyse databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste og utarbeiding 
av ROS analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne 
planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter.  
 

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er naturfare/klimatilpassing/flomfare. 
 
5.1.1 Naturfare 
Planområdet er vurdert i forhold til overvann som følge av endrete klimaforhold. 
 
5.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Hovedatkomst/internveger/siktforhold er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 
5.1.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 
 

Gjelder ved nye byggetiltak i planområdet. Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert 
fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er vurderingen at støy/støv kan være til sjenanse for 
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31 
nærmeste naboer, det kan derfor være aktuelt å innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra 
anleggsarbeider. 

 
5.2 Avbøtende tiltak. 
 
5.2.1 Naturfare 
 
Klimatilpassing/flomfare.  
 
Større vannmengder fra rask snøsmelting og store nedbørsmengder vil komme fra nordvest. 
Planområdet har Ingen spesielle utfordringer med overflatevann, dette dreneres ut i veggrøft på 
overside av Gamle Kongeveg. Vannet føres videre via stikk renne gjennom vegen. Løsmassenes 
kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer middels 
infiltrasjonsevne. Man kan vurdere avskjæringsgrøft på oversiden av bebyggelse og lede vannet ut 
i stikkrenne på oversiden av Gamle Kongeveg.  
 

 
Fig. 11: Ortofoto viser avskjæringsgrøft som vil være med på å avlaste vanntrykket mot bebyggelse ved rask 
snøsmelting og store nedbørsmengder. 
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5.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
 
Avkjørsler fra Gamle Kongeveg til internt vegnett og veger til naboeiendommer er vist med 
frisikts soner og vurderingen er at det er oversiktlige/trafikksikre forhold ved disse avkjørslene. 
Veger strøs etter behov.  
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de interne 
vegene.  
 
 
5.2.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 
 
Støy/støv- anleggsperiode. 
 
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates i utgangspunktet ikke på helligdager. 
 
Vedrørende støy skal T-1442/2012, legges til grunn av kommune, regionale myndigheter 
og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter PBL. I 
anleggsperioden er vurderingen at støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, Avbøtende 
tiltak kan være f.eks vatning, påføring av CaCl2 (veisalt) eller Dustex. 
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6. PLANKART 
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