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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 12.03.20 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde fra 
Ola Fjøsne. Planen omfatter eiendommen gnr/bnr 237/14 og en liten del av gnr/bnr 233/3 
(adkomstveg). Forslagsstiller er Thora Løvsletten.  
 
Planområdet er ca. 2 da stort og ligger på 
Vognill, nord for Vognillsbua, ca. 6,5 km 
nordvest for Oppdal sentrum. Hensikten med 
planen er å etablere to nye boligtomter. 
Adkomst til området er fra Rv70 og ved utvidet 
bruk av Myrtrøråket. Bebyggelsen skal kobles 
til Vognill vannverk og kommunalt avløpsnett. 
 
Oppstartsmøte ble holdt 06.11.19. Her ble 
forutsetninger og føringer for videre planarbeid 
gjennomgått. Oppstartsvarsel ble kunngjort og 
sendt ut berørte parter og sektormyndigheter, 
hvor frist for innspill var satt til 15.01.20. 
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 
vist med arealformål bolig. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, 
og skal sluttbehandles av utvalg for bygg- og 
arealplansaker.  
 

Figur 1: Planområdet ligger like nord for Vognillsbua.



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 utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, 
pkt. 1.3.1.  
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som kan berøre natur. 
  
Kunnskapsgrunnlaget her er hentet fra Viltkartlegging for Oppdal, Artsobservasjoner, Naturbase og 
Artsdatabanken.  
 
Registreringer like ved og innenfor planområdet:                                                                           
 

- Planområdet ligger innenfor et middels viktig område for spurvefugl i kommunens viltkart. Dette 
er et mosaikkpreget jordbruksområde med forholdsvis bra med kantskog mellom teigene og 
også noen åpne bekker med kantskog. Dette gjør at det er gode livsmiljø for spurvefugl og det 
er observert både trua og vanlige arter her. Planen berører ikke spurvefuglområde negativt.  

 
- Det er jevnlige vårobservasjoner av 

storspove og vipe i området, men det 
kan se ut som at tilbakegangen 
spesielt for vipe også er gjeldende i 
Vognillområdet. Storspove har 
kategori sårbar (VU) og vipe er en 
sterkt trua art (EN) i Rødlista. 
Dersom oppstart av arbeid innenfor 
planområdet skjer i perioden april – 
juli må området undersøkes med 
tanke på hekkelokaliteter innenfor 
området, og om det finnes hekkende 
bakkerugere må arbeidet utsettes til 
ungene har forlatt reiret. 

 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig i denne saken slik at §9 «føre-var-prinsippet» ikke 
kommer til anvendelse.  
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning.  
i denne plansaken vil ikke det aktuelle naturmangfoldet påvirkes av andre tiltak eller inngrep eller av 
andre påvirkningsfaktorer. Spurvefugllokaliteten vurderes å ikke bli påvirket negativt.  
 
Kostnad ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
skal brukes (§§ 11-12)  I dette tilfellet kan utsatt oppstart være en kostnad for utbygger. 
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Arealet ligger som boligformål i kommuneplanens arealdel. Arealet er fulldyrka jord som har vært 
drevet og holdt i hevd som en del av driftsgrunnlaget på 237/1.  

Figur 2 viser observasjoner henter fra Artsdatabanken.



 
Det er lagt inn som rekkefølgebestemmelse at tilsvarende areal i 
størrelse skal nydyrkes på eiendom 237/1, som et avbøtende tiltak 
og kompensasjon for avgang av dyrka jord. Arealet størrelse er 2578 
m2. Matjordlaget på omsøkte areal skal ivaretas og brukes ved 
nydyrkingen. Reguleringsplan-bestemmelse § 5.3 setter som vilkår 
at nydyrkingsarealet skal være klart for mottak av matjord før øvrig 
opparbeiding av planområdet kan starte. 
 
Det presiseres at et slikt vilkår forutsetter at søknad om nydyrking 
kan godkjennes på foreslått område på eiendom 237/1, dette vil bli 
tatt stilling til når konkret søknad om nydyrking foreligger og 
saksbehandles etter Forskrift om nydyrking av 2.05.1997. 
 
Landbruksfaglig er det vanskelig å godkjenne utbygging av 
matproduserende areal og fulldyrka jord til boligformål. I dette tilfellet 
har søker sørget for avbøtende og kompenserende tiltak som gir 
mulighet for å kunne tillate nytt utbyggingsområde på dyrka jord. 
Rekkefølgebestemmelse § 5.3 sikrer at dersom ikke nydyrking er mulig å gjennomføre, blir heller ikke 
omsøkte areal endret fra dyrka jord til bebyggelse. 
 
Utbyggingsområdet blir liggende i et vakkert kulturlandskap der jordbrukslandskapet med tilhørende 
bygninger er framtredende. Samtidig som Oppdals gamle sentrum med Vognildsbua, hotellet rett over 
veien, garveriet mm er viktige elementer. Tilpasset utforming av ny bebyggelse vil derfor være viktig å 
sikre i dette området. §§ 3.1.2 til 3.1.6 i foreslåtte reguleringsplanbestemmelser må derfor endres for å 
ivareta dette. Flate tak f.eks. vil ikke falle naturlig inn i et område hvor det bare er saltak å se.  
 
 
Folkehelsevurdering 
 
De nye boligtomtene ligger i gangavstand til Midtbygda skole, ca. 500 meter å gå. Fra avkjørselen til 
Myrtrøråket og langs fylkesvegen er det gang- og sykkelveg til skolen i vest og helt til sentrum og 
videre i øst som gir sikker skoleveg og mulighet til å benytte sykkel for å komme seg til sentrum. 
Myrtrøråket er en lite trafikkert grusveg, og det er seks bolighus og en fritidsbolig tilknyttet denne i dag, 
noe som tilsier lite trafikk. Det er positivt at adkomsten til boligene skal tilrettelegges med universell 
utforming for bevegelses- og orienteringshemmede. Hensynet til støy, støv og trafikksikkerhet i 
anleggsperioden er ivaretatt i fellesbestemmelsene. Området ligger nært flotte friluftsområder og 
skiløyper som legger til rette for variert aktivitet. Det er ikke satt av areal til sosial møteplass i 
planområdet, men det er satt krav i bestemmelsene om at det settes av et areal på minst 50 m2 per 
boenhet til egnet uteoppholdsareal på hver tomt.  
 
 
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)  
 

Figur 3: Området er kartlagt som 
fulldyrka jord i AR5.



I planforslaget for Myrtrøråket foreslås det regulert inn to boligtomter, samt deler av eksisterende veg.  
Som følge av planforslaget vil ca. 2 da endre arealbruk sammenlignet med dagens situasjon. Ifølge 
data hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, består dette arealet av ca. 1,9 da fulldyrka jord og 0,1 da 
åpen fastmark. Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter endring av 
arealbruk.  
 
Disse arealbruksendringene, vil basert på verktøyet, gi følgende tall i løpet av en 20 års periode:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 0,8 tonn CO2-ekvivalenter 2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 11,6 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 12,4 tonn CO2-
ekvivalenter (0,8 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 11,6 tonn klimagassutslipp over 20 år). 
Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til mellom 1 og 2 nordmenn 3). 
 
Tallene på utslipp som følge av arealbruksendringer vil være lavere for utbygging av dyrka mark enn 
for skogarealer, men det er også i et klimaperspektiv negativt at dyrka mark bygges ned. Området er 
vist til boligformål i kommuneplanens arealdel og er således avklart i overordnet plan, og det vurderes 
dermed slik at utslipp som følge av utbygging kan godtas. Det er positivt at det legges til rette for bruk 
av solcelle som fornybar energikilde og at de nye boligtomtene ligger i nærhet til gang- og sykkelveg. 
Med tanke på klimatilpasning og forventninger om økt nedbør, er det positivt at overvannet håndteres 
lokalt på den enkelte tomt.  
 

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). 
  

2) CO2-ekvivalenter: 
Enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser (f.eks. metan, lystgass osv.) til den globale 
oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år (ssb.no) 
 

3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt). 
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til plankart og VA-plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 05.03.20: 
 
Kommunedirektøren er enig i miljøfaglig vurdering og mener det bør tas inn en bestemmelse for å ta 
hensyn til truede arters hekkelokaliteter om dette skulle oppdages i området. Kommunedirektøren vil 
derfor tilrå at det tas inn følgende rekkefølgebestemmelse:  
 
Før oppstart av bygge- og anleggsvirksomhet skal det forsikres at det ikke er hekkelokaliteter for 
bakkerugere i området. Dersom hekkelokalitet i planområdet oppdages, skal bygge- og anleggsarbeid 
utsettes til hekkeperioden er over og ungene har forlatt reiret.  
 
Vognill med Vognildsbua er trukket fram i gamle Sør-Trøndelag sin regionale plan for kulturminner i 
listen over nyere tids kulturminner. I beskrivelsen står det at i dette området er en rekke bygninger som 
er representative for innlandets byggeskikk med en høy grad av autensitet. Oppdal kommune er i gang 
med utarbeiding av en kulturminneplan og det er usikkert på hvorvidt denne vil ta for seg føringer for 
byggeskikk rundt Vognildsbua. Med tanke på nærheten de to nye boligtomtene vil ha til Vognillsbua, er 
kommunedirektøren enig i landbruksfaglig vurdering i at det bør legges noe strengere føringer i 
utforming av ny bebyggelse her. Punkt 3.1.6 i bestemmelsene åpner for mange ulike takformer og 



takvinkler som gir rom for mange ulike utforminger av bygg, noe som potensielt kan føre til at nye bygg 
vil skille seg vesentlig ut.  
 
Omliggende bebyggelse har saltak, og kommunedirektøren mener det bør settes føringer om at 
bebyggelse på de to nye tomtene også bør ha saltak. En takvinkel på 12 grader vil være svært flatt og 
vil skille seg ut ifra omliggende bebyggelse. Ved å begrense tillatt takform til saltak, vil fjerde setning i 
bestemmelsen ang. gesimshøyde være overflødig og kan tas ut. Kommunedirektøren vil tilrå at 
bestemmelsen i punkt 3.1.2. får følgende ordlyd: 
 
Bygninger skal oppføres med saltak, og skal ha en takvinkel mellom 22 og 38 grader. Solceller på tak 
kan tillates, men skal integreres i taket. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 8 meter målt fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Ved planering av terreng skal massebalanse på den enkelte tomt 
tilstrebes. 
 
Videre ser kommunedirektøren at det kan være hensiktsmessig å stille krav om fargebruk i dette 
området, da bebyggelse rundt Vognillsbua er relativt mørk og lyse farger vil skille seg ut. 
Kommunedirektøren vil tilrå at det tas inn følgende setning som et tillegg i punkt 3.1.6: 
 
Bebyggelsen skal tilpasses den historiske bebyggelsen på Vognildsbua, og det skal benyttes mørke 
jordfarger.  
 
I bestemmelsen angående kjøreveg i punkt 3.2.1.1 står det at rettigheter vedr. Myrtrøråket videreføres 
i planen. Bestemmelser kan angi bruken av et område, men det er ikke anledning til å gi bestemmelser 
om privatrettslige forhold. Vegrett vil være tema i en delingssak og lar seg ikke løses gjennom en plan. 
Kommunedirektøren vil derfor tilrå at siste setning i bestemmelsen i punkt 3.2.1.1 tas ut.  
 
Det er vist faresone høyspenningsanlegg (H370) langs Myrtrøråket og delvis inne på tomt B2. Denne 
har en tilhørende bestemmelse (punkt 4.1.1) som sier at innenfor sonen tillates ikke utført andre 
byggetiltak enn det som er nødvendig for strømforsyningen i planområdet. Med tanke på plassering av 
denne hensynssonen, vil ordlyden i denne bestemmelsen kreve dispensasjon dersom vegen skal 
utbedres og adkomst til tomtene skal opparbeides. Kommunedirektøren tror neppe dette er hensikten 
bak bestemmelsen og vil derfor tilrå at punkt 4.1.1. får følgende ordlyd: 
 
Innenfor områder vist med faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke oppført andre bygninger eller 
konstruksjoner enn det som er nødvendig for strømforsyningen planområdet. Ved tiltak i og langs veg, 
må hensynet til strømkabel ivaretas.. 
 
I rekkefølgebestemmelsen i punkt 5.3 står det at nydyrkingsparsellen skal være klargjort for mottak av 
matjord fra Myrtrøråket boligområde før opparbeiding av planområdet kan starte. Kommunedirektøren 
mener det vil være en fordel å tydeliggjøre bestemmelsen ved å bruke begrep man finner i plan- og 
bygningsloven. Her mener kommunedirektøren det vil være mest hensiktsmessig å henvise til 
igangsettingstillatelse. Dette vil gjøre det enklere å følge opp bestemmelsene i videre byggesaks-
behandling. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at ordlyden i første setning i bestemmelsen i punkt 5.3 
får følgende ordlyd: 
 
Nydyrkingsparsellen skal være klargjort for mottak av matjord fra Myrtrøråket boligområde før 
igangsettingstillatelse for infrastruktur kan gis, og skal være ferdig oppdyrket senest tre år etter at 
infrastruktur i boligområdet er påbegynt.  
 
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 Myrtrøråket boligområde er to hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen 
er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende 
tiltak er at alle boenheter skal følge byggteknisk forskrift og ha radonsperre mot grunnen. Under 
klimatilpasning/flomfare vises det til at en kan forvente økte og mer intense nedbørsmengder, og at 
mindre bekker og elver kan finne ny flomveier. Vurderingen er at store vannmengder grunnet rask 



snøsmelting og styrtregn ikke vil påvirke planområdet i stor grad, dette på grunn av at vannet vil bli 
fordrøyd utover større, tilnærmet flate, områder med gode infiltrasjonsegenskaper.  
 
Seks hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder 
trafikksikkerhet. Vurderingen er at siktforhold er ivaretatt ved avkjørsler fra Rv70 og Myrtrøråket, samt 
internt i planområdet. Trafikksikkerheten ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav langs 
Myrtrøråket. Vegene strøs etter behov. Avbøtende tiltak for sjenerende støy/støv i anleggsperioden 
er at anleggsdriften begrenses i antall timer i døgnet og tillates ikke på helligdager. Vanning/salting er 
skissert som avbøtende tiltak med tanke på eventuelle støvplager. Ulykker ved anleggsgjennomføring 
skal unngås ved å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og miljø. Ved oppfølging av dette 
anses risikoen for ulykker og uheldige hendelser for liten. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 12.05.2020  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 05.03.20 slik de 
foreligger, og bestemmelser datert 05.03.20 med følgende endringer:  
 
Punkt 3.1.2. får følgende ordlyd: 
 
Bygninger skal oppføres med saltak, og skal ha en takvinkel mellom 22 og 38 grader. Solceller på tak 
kan tillates, men skal integreres i taket. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 8 meter målt fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Ved planering av terreng skal massebalanse på den enkelte tomt 
tilstrebes. 
 
I punkt 3.1.6 tas inn følgende setning:  
 
Bebyggelsen skal tilpasses den historiske bebyggelsen på Vognildsbua, og det skal benyttes mørke 
jordfarger. 
 
Punkt 4.1.1. får følgende ordlyd:  
 
Innenfor områder vist med faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke oppført andre bygninger eller 
konstruksjoner enn det som er nødvendig for strømforsyningen planområdet. Ved tiltak i og langs veg, 
må hensynet til strømkabel ivaretas. 
 
Første setning i punkt 5.3 får følgende ordlyd: 
 



Nydyrkingsparsellen skal være klargjort for mottak av matjord fra Myrtrøråket boligområde før 
igangsettingstillatelse for infrastruktur kan gis, og skal være ferdig oppdyrket senest tre år etter at 
infrastruktur i boligområdet er påbegynt.  
 
Det tas inn en ny rekkefølebestemmelse med følgende ordlyd: 
 
Før oppstart av bygge- og anleggsvirksomhet skal det forsikres at det ikke er hekkelokaliteter for 
bakkerugere i området. Dersom hekkelokalitet i planområdet oppdages, skal bygge- og anleggsarbeid 
utsettes til hekkeperioden er over og ungene har forlatt reiret.  
 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 05.03.20 slik de 
foreligger, og bestemmelser datert 05.03.20 med følgende endringer:  
 
Punkt 3.1.2. får følgende ordlyd: 
 
Bygninger skal oppføres med saltak, og skal ha en takvinkel mellom 22 og 38 grader. Solceller på tak 
kan tillates, men skal integreres i taket. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 8 meter målt fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Ved planering av terreng skal massebalanse på den enkelte tomt 
tilstrebes. 
 
I punkt 3.1.6 tas inn følgende setning:  
 
Bebyggelsen skal tilpasses den historiske bebyggelsen på Vognildsbua, og det skal benyttes mørke 
jordfarger. 
 
Punkt 4.1.1. får følgende ordlyd:  
 
Innenfor områder vist med faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke oppført andre bygninger eller 
konstruksjoner enn det som er nødvendig for strømforsyningen planområdet. Ved tiltak i og langs veg, 
må hensynet til strømkabel ivaretas. 
 
Første setning i punkt 5.3 får følgende ordlyd: 
 
Nydyrkingsparsellen skal være klargjort for mottak av matjord fra Myrtrøråket boligområde før 
igangsettingstillatelse for infrastruktur kan gis, og skal være ferdig oppdyrket senest tre år etter at 
infrastruktur i boligområdet er påbegynt.  
 
Det tas inn en ny rekkefølebestemmelse med følgende ordlyd: 
 
Før oppstart av bygge- og anleggsvirksomhet skal det forsikres at det ikke er hekkelokaliteter for 
bakkerugere i området. Dersom hekkelokalitet i planområdet oppdages, skal bygge- og anleggsarbeid 
utsettes til hekkeperioden er over og ungene har forlatt reiret.  
 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 


