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Saksopplysninger 

 
Oppdal kommune har 04.02.20. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Jotunet fra Ola Fjøsne. 
Planen omfatter gnr 317 bnr 20. Forslagsstiller er Tom Rønning. Oppstartsmøte ble holdt 28.02.18. 
Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 6,5 da., og ligger på oversiden av Gamle Kongeveg, 
ca. 2 km. nord for Fagerhaug sentrum. Adkomst til området er fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal 
kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av utvalg for bygg- og 
arealplansaker.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil neppe kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer ikke 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 utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, 
pkt. 1.3.1.  
 
 



Miljøfaglig vurdering 

For at prinsippene i Naturmangfoldloven (NML) skal få anvendelse må det foreligge en konkret 
sammenheng mellom utøving av myndighet og påvirkning av naturmangfold. Jotunet er idag en 
eiendom bebygd med 12 bygninger. Formålet med planen er å dele opp eiendommen med 
eksisterende bebyggelse i tre tomter. Denne endringen og kommende vedtak har ikke en konkret nok 
naturpåvirkning til at prinsippene i NML kommer til anvendelse.  
 

Landbruksfaglig vurdering 

Eiendom 317/20 er totalt på 6,6 dekar. 1,6 dekar av tomten er kartlagt som innmarksbeite, men det er 
bare 0,2 dekar helt øst på tomten som i realiteten har vært benyttet til beite de siste år. Forslag til 
reguleringsplan vil dele dagens 12 bygninger på tre tomter, og vil i liten grad endre øvrige forhold. 
 
Landbruksfaglig er det ingen merknader til planforslaget. 
 

Folkehelsevurdering 

Planområdet ligger i et friluftsområde som er kartlagt til viktig friluftsområde og blir mye benyttet av 

hytteeiere i nærheten og av Oppdals befolkning. Stamløypenettet har løyper i nærheten og naturen 

innbyr til allsidig friluftsliv. Trafikksikkerheten er ivaretatt med god sikt fra Gamle Kongeveg og lav 

fart og lite trafikk i planområdet. Ingen forøvrig merknader til planen. 

 

Klimavurdering   

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 

innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og energiplanen 

forpliktet seg til å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.  

 

Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 

og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 

vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 

forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk. Alt areal kan klassifiseres som enten skog, 

dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for 

utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra disse kategoriene.1)  

 

Planforslaget for Jotunet vil ikke føre til endring av arealbruk sammenliknet med dagens bruk, da 

formålet er å dele opp eksisterende, bebygd tomt. Ifølge NIBIOs kartløsning, Kilden, er arealet allerede 

kartlagt som bebygd areal, med ca. 1,3 dekar av eksisterende tomt vist til innmarksbeite.  

 

Arealbruksendringene vil dermed ikke føre til et annet utslipp eller opptak sammenliknet med dagens 

situasjon. 

 

Det bør åpnes opp for solcellepanel og alternative, fornybare energikilder i bestemmelsene. 

 

 
1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:   

Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens

 utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. /hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år). 

 

Samlet vurdering 

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



 
Kommunedirektøren har ingen merknader til plankart og VA-plankart datert 16.01.20. Ut fra et 
klimaperspektiv vil Kommunedirektøren tilrå at pkt. 2.1.8. i reguleringsbestemmelser datert 20.01.20. 
gis følgende tilføyelse: 
 
Solceller er tillatt som en integrert del av taket.  
 
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 Jotunet er 3 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 (TEK 17). Når det gjelder klimatilpassing/ 
flomfare opplyses at planområdet ikke har spesielle utfordringer knyttet til overflatevann. Mulig 
avbøtende tiltak er avskjæringsgrøft på overside av planområdet. Når det gjelder brannfare vises til at 
man ved eventuell bruksendring fra eksempelvis kontorbygning, anneks og garasje til fritidsbebyggelse 
må oppfylle kravene i TEK 17.  
 
7 hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. 3 av disse gjelder trafikksikkerhet. 
Vurderingene er at avkjørsel fra Gamle Kongeveg er oversiktlig, og det er vist frisiktsoner i plankartet. 
Trafikksikkerheten for gående og syklende langs Gamle Kongeveg er vurdert å være tilfredsstillende. 
Avbøtende tiltak mot støy og støv og støy i anleggsperioden er begrenset driftstid og vanning/salting. 
Støv og støy fra biltrafikk blir ikke endret som følge av planen. Støy fra aktivitet ved Fagerhaug flyplass 
kan tidvis være generende. Avbøtende tiltak er ikke mulig. Byggherreforskriftens krav til sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø skal følges for å unngå ulykker ved anleggsgjennomføring.  
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 

Kommunedirektøren vil tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig 
ettersyn slik det foreligger. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 03.03.2020  

 

Behandling 

 
 

Vedtak 

 
Kommunedirektørens tilråding vedtas enstemmig. 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Jotunet på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 16.01.20. slik de foreligger. Pkt. 2.1.8. i 
bestemmelser datert 20.01.20. får følgende tillegg:  
 
Solceller er tillatt som en integrert del av taket.  



 

 
 

Kommunedirektørens tilråding 

 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Jotunet på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 16.01.20. slik de foreligger. Pkt. 2.1.8. i 
bestemmelser datert 20.01.20. får følgende tillegg:  
 
Solceller er tillatt som en integrert del av taket.  
 
 
 
 


