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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 07.05.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Myran boligområde fra 

Plankontoret. Planen omfatter gnr/bnr 231/17, og del av gnr/bnr 220/2, 233/1, 233/3, 230/9 og 1512/25.  

Forslagsstillere er Oscar Torve og Arvid Langseth. Oppstartsmøte ble holdt 03.11.17. Her ble 

premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel. Planområdet er knapt 6 da., og ligger vest for Nerskogvegen, ca. 800 meter nord for 

Midtbygda skole. Avstand til Oppdal sentrum er ca. 7 km. Adkomst til området er fra Nerskogvegen, 

via deler av gårdsvegen til Myran. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og kommunalt nett for 

avløp.  

 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist til boligformål. Planforslaget er dermed i tråd med 

kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.  

 

Planforslaget avviker noe fra de tradisjonelle reguleringsplanene for boligfelt ved at tomtestørrelsen er 

mindre. De varierer mellom 178 m² og 243 m². Videre er det lagt opp til at parkering skal skje på to 

felles parkeringsplasser. Kjøring etter gang/sykkelvegen er tillatt i forbindelse med varelevering. Det er 

satt av areal til parsellhager, som skal fordeles mellom de 12 tomtene. Videre er det satt av areal til 

uteopphold, som er felles for alle tomtene i planområdet.  

 

Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 

prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer ikke til anvendelse.  

 



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 

 

Planforslaget berører ikke naturmiljøet og naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer derfor ikke 

til anvendelse. 

 

Utbyggingen skal koble seg til allerede opparbeidet infrastruktur for vann og avløp som ligger i 

umiddelbar nærhet til planområdet. 

 

Planforslaget legger opp til en bærekraftig ressursbruk som vurderes å være positivt sett i et 

miljøperspektiv. 

 

Landbruksfaglig vurdering 

 

Eiendommen Myran ble etablert som egen bruksenhet midt på 1800-tallet og var en større selvstendig 

landbrukseiendom fram til 1996 da eiendommen ble sammenføyd med Rolfsjord østre. I 2004 ble tunet 

med den gamle gardsbebyggelsen fradelt. Fradelt tomt ble da på 4,7 da og av dette er 2,8 da klassifisert 

som dyrka jord i gardskart.  

 

Eiendommer med mindre enn 5 da dyrka jord har ikke krav om driveplikt jfr Jordloven § 8. 

 

Forslaget til reguleringsplan har en tett utnyttelse med små tomter og små hus, der 0,8 dekar av 

dyrkajorda ivaretas som parsellhager og uteoppholdsareal. Et prospekt som ivaretar klimaløsninger, det 

grønne skiftet og en mer miljøvennlig boform – midt i kulturlandskapet. 

 

Estetisk vil en tett klynge med hus skille seg ut fra landskapet forøvrig. Kulturlandskapet i området er 

mosaikkpreget med skog, åpent engareal, gardstun, stengjerder og veier. Vognill boligområde like ved 

ligger i skogen og blir ikke like eksponert. 

 

Samtidig vil økt bosetting i grenda være et viktig bidrag for å opprettholde et aktivt nabolag rundt 

gardsbruka. 12 boenheter vil ivareta lokalmiljøet, styrke oppvekstsenteret og dermed sikre videre 

matproduksjon og et aktivt landbruk. 

 

Folkehelsevurdering 

 

Boligfeltet har en ny og helsefremmende utforming ved at det legges opp til et boligområde uten intern 

trafikk, med felles parkering og gangveg gjennom området. Dette vil øke trafikksikkerheten og er 

positivt for både miljøet og bomiljøet.  Alle kan komme seg til det felles uteoppholdsarealet og 

parsellene uten å krysse veg eller parkering.  

 

Det å legge inn parsellhager i boligområdet vil øke samholdet og den sosiale aktiviteten mellom 

beboerne og vil være positivt for bomiljøet, samtidig som det vil styrke den grønne profilen og miljøet. 

 



Boligfeltet ligger i nærheten av et oppvekstsenter og det blir her viktig å se på mulighetene for å legge 

til rette for en alternativt trafikksikker adkomst til skole og barnehage. Nerskogsvegen er smal og 

trafikkert og det bør derfor tenkes en alternativ snarveg på vestsiden av Nerskogsvegen som også 

eventuelt kan tråkkes opp som skispor på vinters tid. 

 

Samlet vurdering 

 

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

 

Rådmannen har ingen merknader til VA-plankart datert 05.06.18. 

 

På plankart datert 04.05.18. er det vist en byggegrense på 10 meter mot dyrkamarka i vest. Rådmannen 

mener det også må vises byggegrense på 10 meter mot dyrkamarka i nord.  

 

Rådmannen har følgende merknader til reguleringsbestemmelsene.  

 

Bestemmelsene mangler datering. Rådmannen vil foreslå at bestemmelsene dateres 05.04.18, dvs. 

samme dato som plankartet.  

 

Rådmannen vil tilrå at § 1.2. gis følgende tilføyelse: 

 

Ledningsnett for vann og avløp skal utføres i henhold til den til enhver tid gjeldende VA-norm.  

 

§ 3.2. Utforming og materialbruk inneholder ingen bestemmelser om takform, takvinkel eller hvilke 

materialer som kan benyttes til taktekking. Av illustrasjonen i planbeskrivelsen framgår at byggene skal 

ha relativt store glassflater i fasaden mot sør. Det bør derfor tas inn i bestemmelsen at store glassflater 

skal ha deling. Det bør også gå fram at bestemmelsen gjelder planområdet som helhet. Rådmannen vil 

tilrå at bestemmelsen får følgende ordlyd: 

 

Bebyggelsen i planområdet skal framstå ensartet og helhetlig. Hovedbyggene skal oppføres med saltak 

eller to motstående takflater med lik takvinkel. Takvinkel kan være mellom 22 og 38 grader. Det skal 

benyttes mørke, matte jordfarger på fasader. Det tillates bruk 1 kontrastfarge på bygningsdetaljene pr. 

enhet.  Store glassflater skal ha deling. Som taktekking kan benyttes torv, tre, skifer eller andre ikke-

reflekterende materialer i mørke jordfarger. Maks mønehøyde er 8 meter målt over gjennomsnittlig, 

ferdig planert terreng. Det skal bygges på plate, ikke på pilarer.  

 

§ 6: Som følge av at det vises byggegrense på 10 meter mot dyrkamarka i nord, må det presiseres at det 

på annet uteoppholdsareal tillates oppført mindre konstruksjoner som felles uthus/bod utenfor 

byggegrensen. Rådmannen vil tilrå at siste setning får følgende ordlyd: 

 

Det tillates her oppført mindre konstruksjoner som felles bod/uthus til lagring av utstyr utenfor 

byggegrensen mot dyrkamark.  

 

I § 7.1. har det oppstått en trykkfeil. Gnr/bnr 203/106 skal være 230/106. Dette må rettes opp.  

 

§ 7.4.: P2 er 40 meter lang, noe som gir rom for 16 p-plasser. Denne plassen må også fungere som 

gjesteparkering for alle tomtene i planområdet. Dette må gå fram av andre setning i bestemmelsen, som 

får følgende ordlyd: 

 

Parkeringsplassen P2 er felles for boligene B6 – B12, samt gjesteparkering for alle boligene i 

planområdet.  



 

Med byggegrense på 10 meter mot dyrkamarka i nord, kan rådmannen ikke se at det er mulig å oppføre 

carporter på parkeringsplassen P2. For å hindre at de fyker fulle av snø, må bakveggen legges inn mot 

steingjerdet i nord. Dette vil ikke være gunstig beliggenhet i forhold til dyrkamarka. Rådmannen vil 

derfor tilrå at det i stedet tillates oppført garasjer, og at disse på P2 plasseres i tomtegrensene til B10, 

B11 og B12.  

 

Siste setning i § 7.4. får følgende ordlyd: 

 

På parkeringsplassene P1 og P2 tillates oppført 1 garasje pr. tomt for tomtene B1 – B12. På 

parkeringsplassen P2 skal garasjene plasseres i tomtegrensa mot B10, B11 og B12.   

 

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 Myran boligområde er fire hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er 

akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder økt fare for jord- og flomskred som 

følge av økt nedbør. Tomta heller svakt mot sørvest, og det er gode infiltrasjonsforhold. Når det gjelder 

støv og støy fra vegtrafikk, er vurderingen av moderat trafikk og 60 sone på Nerskogvegen vil gi lite 

støv og støy. De to siste hendelsene gjelder trafikksikkerhet. Her er vurderingen at det er gode 

siktforhold ved avkjørsel fra Nerskogvegen. Internt i planområdet vil det blir 30-sone og moderat 

trafikk. De samme vurderingene er gjort når det gjelder ulykke med gående/syklende.  

 

Ingen hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes.  

 

Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, men mener det er en hendelse som burde vært 

omtalt i tillegg. Dette gjelder pkt. 47, Ulykke ved anleggsgjennomføring. Rådmannen mener dette er 

mindre sannsynlig, men at det kan være kritisk ved at det kan oppstå alvorlige personskader. Med en 

slik vurdering vil hendelsen havne i gult felt. Avbøtende tiltak er at byggherreforskriftens krav til 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal følges. ROS-analysen må rettes opp i tråd med dette.  

 

Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 

ut til offentlig ettersyn.  

Saksprotokoll i Bygningsråd - 18.06.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

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

detaljreguleringsplan for Myran boligfelt på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn. Vedtaket gjelder VA-plankart datert 06.05.18. slik det foreligger, plankart datert 04.05.18, 

og bestemmelser (ikke datert) med følgende endringer:  



 

På plankartet vises byggegrense på 10 meter mot dyrkamarka i nord.  

 

Bestemmelsene dateres 04.05.18. 

 

§ 1.2. gis følgende tilføyelse: 

 

Ledningsnett for vann og avløp skal utføres i henhold til den til enhver tid gjeldende VA-norm.  

 

§ 3.2. får følgende ordlyd: 

 

Bebyggelsen i planområdet skal framstå ensartet og helhetlig. Hovedbyggene skal oppføres med saltak 

eller to motstående takflater med lik takvinkel. Takvinkel kan være mellom 22 og 38 grader. Det skal 

benyttes mørke, matte jordfarger på fasader. Det tillates bruk 1 kontrastfarge på bygningsdetaljene pr. 

enhet.  Store glassflater skal ha deling. Som taktekking kan benyttes torv, tre, skifer eller andre ikke-

reflekterende materialer i mørke jordfarger. Maks mønehøyde er 8 meter målt over gjennomsnittlig, 

ferdig planert terreng. Det skal bygges på plate, ikke på pilarer.  

 

Siste setning i § 6 får følgende ordlyd: 

 

Det tillates her oppført mindre konstruksjoner som felles bod/uthus til lagring av utstyr utenfor 

byggegrensen mot dyrkamark. 

 

I § 7.1. erstattes gnr/bnr 203/106 med 230/106. 

 

Andre setning i § 7.4. får følgende ordlyd: 

 

Parkeringsplassen P2 er felles for boligene B6 – B12, samt gjesteparkering for alle boligene i 

planområdet.  

 

Siste setning i § 7.4. får følgende ordlyd: 

 

På parkeringsplassene P1 og P2 tillates oppført 1 garasje pr. tomt for tomtene B1 – B12. På 

parkeringsplassen P2 skal garasjene plasseres i tomtegrensa mot B10, B11 og B12.   

 

Pkt. 47 i ROS-analysen, Ulykke ved anleggsgjennomføring, rettes opp slik det går fram av vurderingen 

ovenfor.   

 

Planforslaget berører ikke naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer derfor ikke til anvendelse. 

 

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 

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

detaljreguleringsplan for Myran boligfelt på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn. Vedtaket gjelder VA-plankart datert 06.05.18. slik det foreligger, plankart datert 04.05.18, 

og bestemmelser (ikke datert) med følgende endringer:  



 

På plankartet vises byggegrense på 10 meter mot dyrkamarka i nord.  

 

Bestemmelsene dateres 04.05.18. 

 

§ 1.2. gis følgende tilføyelse: 

 

Ledningsnett for vann og avløp skal utføres i henhold til den til enhver tid gjeldende VA-norm.  

 

§ 3.2. får følgende ordlyd: 

 

Bebyggelsen i planområdet skal framstå ensartet og helhetlig. Hovedbyggene skal oppføres med saltak 

eller to motstående takflater med lik takvinkel. Takvinkel kan være mellom 22 og 38 grader. Det skal 

benyttes mørke, matte jordfarger på fasader. Det tillates bruk 1 kontrastfarge på bygningsdetaljene pr. 

enhet.  Store glassflater skal ha deling. Som taktekking kan benyttes torv, tre, skifer eller andre ikke-

reflekterende materialer i mørke jordfarger. Maks mønehøyde er 8 meter målt over gjennomsnittlig, 

ferdig planert terreng. Det skal bygges på plate, ikke på pilarer.  

 

Siste setning i § 6 får følgende ordlyd: 

 

Det tillates her oppført mindre konstruksjoner som felles bod/uthus til lagring av utstyr utenfor 

byggegrensen mot dyrkamark. 

 

I § 7.1. erstattes gnr/bnr 203/106 med 230/106. 

 

Andre setning i § 7.4. får følgende ordlyd: 

 

Parkeringsplassen P2 er felles for boligene B6 – B12, samt gjesteparkering for alle boligene i 

planområdet.  

 

Siste setning i § 7.4. får følgende ordlyd: 

 

På parkeringsplassene P1 og P2 tillates oppført 1 garasje pr. tomt for tomtene B1 – B12. På 

parkeringsplassen P2 skal garasjene plasseres i tomtegrensa mot B10, B11 og B12.   

 

Pkt. 47 i ROS-analysen, Ulykke ved anleggsgjennomføring, rettes opp slik det går fram av vurderingen 

ovenfor.   

 

Planforslaget berører ikke naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer derfor ikke til anvendelse. 

 

 

 

 


