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Forslag til endring av detaljreguleringsplan for del av 
NEDRE KINNPIKEN HYTTEGREND, gnr/bnr. 303/3. 
Oppdal kommune 
13.10.2017 
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1.2 Eiendoms - og eierforhold  
 
1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning  
 
1.4 Hensikten med planen  
 
1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold  
 
2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD  
 
2.1 Beliggenhet og størrelse  
 
2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene  
 
2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
2.4 Administrasjon/forretninger  
 
2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern  
 
2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre  
 
2.7 Atkomstforhold og veier/gater innen planområdet  
 
2.8 Grunnforhold  
 
2.9 Vann, avløp, kraftlinje (høyspenning) etc.  
 
2.10 Risiko- og sårbarhet 
 
2.11 Naturmangfold/sjekkliste naturmangfoldloven §§ 8 - 12 
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3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Deltakere i planprosessen  
 
3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
3.3 Utnyttelse av området  
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan  
 
 
4. PLANFORSLAGET 
  
4.1 Beskrivelse av planen 
 
4.2 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål  
 
4.3 Arealoppgave  
  
 
5.    PLANKART 
 
 
1.1 Forslagstillere/tiltakshavere  

 
Geir Ivar Flatmo 
Gamle Kongeveg 600, 7340 Oppdal. 
 
 
Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (Pbl. § 12 nr.3), ”Utarbeiding av 
detaljreguleringsplan”. 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold/hjemmel. 
 
Eiendommene som omfattes av reguleringen er del av, og har som hjemmelshaver: 
 
Gnr/bnr. 303/3, Geir Ivar Flatmo. 
 
 
1.3 Planlegger - kontakt kommune 
 
Planforslaget er utarbeidet av Ola Fjøsne. 
Kontaktpersoner i Oppdal kommune har vært Arild Hoel. 
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1.4 Hensikten med planen 
 
Formålet med planendringen er å omregulere to tomter (vist til fritid i vedtatt plan) til boligformål. 
Boligtomtene vil bli vist i tilknytning til gårdsbebyggelsen på Hamna. Det planlegges eget vann- og 
avløpsanlegg for boligene. 
Tomt H39 i gjeldende plan vil bli foreslått flyttet mot nordøst, interne atkomstveger vil bli foreslått 
endret, dette er vist på kart fig. 1 
Avkjøring fra gamle Kongeveg vil ikke bli foreslått endret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 
 
 
 
1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold 
 
Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken hytteområde, 
plan-ID 2011019, ikrafttredelsesdato 17.09. 2014.  
I arealdel kommuneplan 2014 - 2025 er området vist som byggeområde for fritidsbebyggelse. 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
2.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet ligger ved Hamna, mellom Gamle Kongeveg og E6, ca. 6 km nordøst for Oppdal 
sentrum. Planområdet er på ca. 13,8 da.  

Fig. 2 
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 
 
 Deler av området er i dag i bruk som beiteområde for sau og storfe. 

     Området er på bonitetskart klassifisert som innmarksbeite og skog av middels bonitet. Hele området 
grenser mot skogsmark, dyrkamark, veier og gårdsbebyggelse. 
 

    2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
Området er bebygd med gårdsbebyggelse av vanlig standard. Den vurderes ikke som verneverdig. 
 
 
2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur 
 
Kommuneadministrasjon/forretninger/idrettshall ligger på Oppdal ca. 6 km fra planområdet. 
 
 
2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 
 
Planområdet er sørøstvendt med jevnt hellende terreng. Deler av området er rikt vegetert med 
lauvskog  
Fremtredende vindretninger er fra sør/sørøst. 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 
 
Området ikke spesielt støyutsatt og tiltak vil ikke være påkrevd. 
 
 
2.7 Atkomstforhold og veier/gater innen planområdet 
 
Området har atkomst ved avkjørsel fra Gamle Kongeveg.  
 
 
2.8 Grunnforhold 
 
Grunnen fremstår som tørr. Området består av svartjord/brunjord og morenemasser. Man antar at 
grunnen, særlig i øvre/kuperte områder er hard.  

     Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt 
grunnundersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av hverken 
kommunen eller grunneier. 
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2.9 Vann, avløp, kraftlinje, etc. 
 
Planområdet skal tilkobles privat vann og avløp. Plan for vann-og avløp er vist på eget VA – 
plankart.  
Det går i dag en kraftlinje (høyspenning) gjennom området. Etter dialog med Oppdal Everk (Kojen) 
er planen at kraftlinjen skal legges i bakken og følge hovedveinettet, fra Liavegen og videre 
vestover gjennom området.  
 
 
2.10 Risiko- og sårbarhet 
 
ROS – analyse følger planforslaget 
Vassdrags- og energidirektorat NVE sitt nettsted for kartlegging av skredfare, www.skrednett viser 
området innenfor aktsomhetssone for snøskred/jord- og flomskred. Konklusjonen i rapport av NGI 
som utredet farer for snøskred i Kinnpiken området er at planområdet ligger utenfor fareområde for 
snøskred som er den dimensjonerende skredfaren og kan derfor godkjennes for utbygging. 
Dette gjelder alle typer skred. 
 
Faresonekart NGI 

 
Fig.3 

http://www.skrednett/
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2.11 Naturmangfold/sjekkliste naturmangfoldloven §§ 8 - 12 
    
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å ta ut naturbasekart (direktoratet for 
naturforvaltning) og artsdatakart (artsdatabanken) der alle sentrale punkt i forhold til 
naturmangfoldet er vurdert. I nærheten av planområdet finnes 2 treff i artsdatabanken, det er 
Flaggspett som er definert som nær utryddingstruet og Skogsvinerot som er definert som livskraftig. 
Når det gjelder å bevare biotopen for Flaggspett og andre spett-arter i området så er det viktig å ta 
vare på stor osp, samt å bevare kantsoner langs bekker, vist på bildet under. 
Man oppfordrer tiltakshavere, tomtekjøpere å ta vare på store lauvtrær i området for å bevare 
fuglebestanden, spesielt med tanke på hakkespetter. 
 
Ved søk i Naturbase finner man områder på oversiden av Gamle Kongeveg som er definert som  
viktige naturtyper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 
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Fig.5 
 
 
§ 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. 
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§ 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. 
 
2.12 Kulturminner 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har foretatt befaringer i området tidligere. Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor plangrensen til dette aktuelle byggeområdet 
 
 
2.13 Natur og friluftsliv  
 
På oversiden av Gamle Kongeveg ved Hamna er det planlagt skitrekk/nedfartsløype, dette vil være 
en del av alpinanlegget med tilknytning til skiløypenettet i Oppdal. 
   
 
3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og tiltakshavere. Deltakere i 
planprosessen har vært tiltakshavere Geir Ivar Flatmo og Noralf Snoen Flatmo, Arild Hoel fra 
kommunen og planlegger Ola Fjøsne. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.  
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3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev og via kommunens hjemmeside  
www.oppdal.kommune.no den 18.08. 2017.  
Frist for innspill ble satt til 14.09. 2017. 
 
3.3 Utnyttelse av området 
 
Man vil foreslå en forholdsvis høy utnytting av området som ikke gir rom for framtidige fortettinger.  
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 28.09. 2017 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag 
fylkeskommune og Statens vegvesen. 
Innspill: 
Fylkesmannens uttalelse - varsel om 
oppstart - detaljreguleringsplan for 
del av Nedre Kinnpiken hytteområde - 
Oppdal 303/3. 
 
Dato: 11.09. 2017 
 
Miljøvern 
Ingen merknad. 
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen forutsetter at det 
foretas en vurdering av om 
endringene i planbestemmelsene 
får konsekvenser for 
samfunnssikkerheten innenfor 
planområdet og at ROS-analysen 
oppdateres dersom det er behov 
for det. 
 
Sosial og helse 
Ingen merknad. 
 
Landbruk og bygdeutvikling 
Eventuelle konsekvenser for 
landbruket og kulturlandskapet 
må vurderes. 
 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli utarbeidet ROS – analyse. 
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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 
plansaken 
 
 
 
Innspill fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. 
Dato:12.09. 2017 
Vedr. oppstart av arbeid med 
endring av detaljreguleringsplan for 
del av Nedre Kinnpiken 
hytteområde, 303/3 i Oppdal 
kommune. 
 
Vi viser til Deres oversendelse av 
18.08.2017. 
Planarbeidet innebærer en endring 
innenfor Reguleringsplan for Nedre 
Kinnpiken hytteområde som ble 
vedtatt av Oppdal kommune 17.09. 
2014. 
 
Formålet med planendringen er å 
omregulere to tomter fra 
fritidsbebyggelse i vedtatt plan til 
boligformål. 

 

 

Avstanden fra planområdet til gang- og sykkelveg 
ved avkjøring Stølen skisenter er ca. 2,5 km.  
Ved en avstand til skole på 5,5 km har barn i 
Oppdal kommune krav på skoleskyss. 
Vurderingen er derfor at det finnes et sikkert 
alternativ for å komme til skolen. Vegstrekningen 
fram til avkjøring Stølen skisenter hvor gang- og 
sykkelvegen fram til sentrum starter er oversiktlig, 
har redusert fartsgrense- 60 km/t og i tillegg at 
omreguleringen fører kun til 2 boliger som igjen 
medfører liten økning i antall gående/syklende.  
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Boligtomtene vil bli vist i tilknytning til 
gårds bebyggelsen på Hamna. 
Planendringen kommer ikke i konflikt 
med allmenne friluftsinteresser. 
Avstanden til skole/Oppdal sentrum er 
ca. 5,5 km. Området mangler tilbud til 
myke trafikanter. Der det legges ut 
nye områder til boligbebyggelse er det 
svært viktig med trafikksikkerhet for 
barn og unge, som skal til skole og 
andre tettstedsfunksjoner. Utbygging 
av nye boliger bør derfor sees i 
sammenheng med avstanden til 
skoler, barnehager, arbeidsplasser, 
fritidsaktiviteter og til andre boliger. 
 
Ut fra overnevnte fraråder Sør-
Trøndelag fylkeskommune omsøkte 
reguleringsendring fra 
fritidsbebyggelse til boligformål i dette 
området. En evt. innsigelse vil være 
avhengig av hva som kommer frem i 
videre prosessen. I så fall vi saken bli 
behandlet politisk i fylkesutvalget. 
 
Når det gjelder forholdet til fv. 515 
viser vi også til en egen uttalelse fra 
Statens vegvesen. Fylkeskommunen 
har befart planområdet tidligere. Det 
ble ikke observert automatisk fredete 
eller andre verneverdige kulturminner 
som planen vil komme i konflikt med. 
 
 

 
Totalvurderingen er at sikkerheten for gående 
/syklende langs Gamle kongeveg på denne 
strekningen er tilfredsstillende. 
 
 
 
 
 

Innspill fra Statens vegvesen 
Dato: 11.10. 2017 
Planarbeidet legger til rette for å 
omregulere to tomter som er regulert til 
fritidsboliger til 
boligformål. Avkjørsel tenkes fra Gamle 
Kongevei. 
Statens vegvesen er generelt skeptisk 
til en endring av fritidsboliger til boliger, 
da det på sikt 
vil utløse behov for både gang- og 
sykkelveg, kollektivholdeplasser, 

Kommentarer: 
 
 
Det som kan forsvare denne omreguleringen ut i 
fra hensyn som er nevnt i innspill fra Statens 
vegvesen er at denne omreguleringen er av  
begrenset omfang og bebyggelsen på tomtene 
oppføres i til knytning bebyggelsen på gårdsbruket 
Hamna. Det er spredt boligbebyggelse. 
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fartsreduserende tiltak, 
m.m. Området ligger ca. 6 km fra skole 
og sentrum på Oppdal, og dermed stor 
avstand til skole, barnehage, butikk og 
fritidsaktiviteter. Av 
trafikksikkerhetsmessige hensyn er det 
ikke ønskelig med en utvikling der flere 
og flere innbyggere må bevege seg 
langs fylkesveg uten trygt gang- og 
sykkeltilbud ved ferdsel til daglige 
gjøremål. Fv. 505 Gamle kongeveg 
har på denne strekningen en 
fartsgrense på 60 km/t. Statens 
vegvesen minner om at 
trafikksikkerhet er ikke bare et ansvar 
som samferdselsetatene har. 
Planforslaget må derfor gjøre rede for 
trygg skoleveg. 
Vi har også nasjonale målsettinger om 
å redusere klimautslippet, og må 
kommunene i størst mulig grad 
planlegge slik at energibruken og 
klimagassutslippene kan reduseres. I  
og med at det ikke går kollektivtrafikk 
på denne strekningen tror vi derfor at 
det vil bli benyttet bil som reisemiddel  
til alle daglige gjøremål. 

 
 
 
 
 
 
 
Trygg skoleveg er gjort rede for på side 7 i dette 
forslaget. 
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PLANFORSLAGET 

Fig. 6 
 
 
4.1 Beskrivelse av planforslaget 
 
Dette er en endring av en liten del av gjeldende plan. Man ser at en økning av spredt fast bosetting er 
et pluss for miljøet rundt omkring i grendene i Oppdal. Og i dette tilfelle et pluss for miljøet på 
gårdsbruket Hamna.  
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Som før nevnt skal kraftlinjen som går igjennom området legges i bakken, området er planlagt uten å 
ta hensyn til den. 
Boligene vil bli tilknyttet eksisterende borebrønn og et nytt privat avløpsanlegg, dette vist på VA- 
plankart. 

 
 
4.2 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
 
Bebyggelse og anlegg: 
Boliger m/tilhørende anlegg 
Avløpsanlegg 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Avkjørsel/veg 
Annen veggrunn - grøntareal 
 
Landbruks-, natur- og område for friluftsliv. 
Landbruksformål/beite 
 
Hensynssone a, sikringssoner: 
Frisikt 
 
4.3 Arealoppgave 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal 

m2 
Bebyggelse og anlegg:     
 Ny boligbebyggelse 

 
B1 – B2   1110 

  
  2100   
   
   

 Avløpsanlegg AV1  1542     100 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: 

    
 

   

 Veg 
 

 
 

 2010   1596 

 Annen veggrunn, 
grøntareal  

 
AVG 

  
 2019 

   
  1382 

 
Landbruks-, natur- og 
friluftsformål 
 

    

 Beite/dyrkamark LNF1  5110    8611 
Sum     13789 
Hensynssoner: 
(Inngår i andre 
arealformål) 
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 § 11-8 a. Sikringssone, 
Frisikt 

 
H140 

  
140 
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5. PLANKART 


