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1.1 Forslagstillere 

 
Forslagstiller:  
Dagrun Vasli, Storlidalsvegen 1488, 7342 Lønset. 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold 
 
Eiendommen som omfattes av reguleringen er del av gnr/bnr.158/1 i Storlidalen 
Hjemmelshaver er Dagrun Vasli. 
 
 
1.3 Planlegger - kontakt kommune 
 
Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne. 
Kontaktpersoner i Oppdal kommune har vært Stine M. M. Elverhøi og Arild Hoel. 
 
1.4 Historikk/bakgrunn for planarbeid. 
  
Ny detaljreguleringsplan for Nausthaugen hytteområde omfatter bebyggelsesplan plan for 
Nausthaugen godkjent i 2004. Området som er foreslått til nye tomter ligger i et lite vegetert område 
øst for bebyggelse i vedtatt bebyggelsesplan. 
Forslag til ny bebyggelse vil ligge innenfor reguleringsgrensen for gjeldende plan, 
denne planen inneholder 17 tomter, hvorav 2 ikke er bebygd. 
 
Området er et attraktivt friluftsområde med utsikt til storslagen natur og til gang til turnett 
både sommer og vinter. På bakgrunn av dette ønsker grunneier å fortette området med  
innregulering av flere tomter. 
 
1.5 Hensikten med planen  
Formålet med detaljreguleringsplanen er å foreslå nye tomter, samt en teknisk oppdatering av 
planen. Slik som planen foreligger i dag er det et stort avvik mellom denne og de faktiske forhold 
med hensyn til tomte og veiplassering. 
 
 
1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold 
 
Gjeldende reguleringsplan for området er bebyggelsesplan for Nausthaugen, 
planid 2004002, ikrafttredelsesdato 02.03. 2004. 
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5 Nasjonal 
arealplanid 1634_2004002 

Administrativ 
enhet 1634 

Planident 2004002 

Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før 

Plannavn Nausthaugen 

Type Bebyggelsesplan ihht. kommuneplan arealdel 

Status Endelig vedtatt arealplan 

Ikrafttredelsesd
ato 02.03. 2004 

Vertikalnivå 

På grunnen/vannoverflaten 

Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst 
 
Fig. 1: Gjeldende bebyggelsesplan. 
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Fig. 2: Arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025. 
 
Overordnet plan setter følgende krav: 
 

• Gjeldende arealdel - kommuneplan 2014 – 2025 viser planområdet som fritidsområde og 
område med formål naust. 

   
Aksomhetskart i Skredatlas.nve.no viser området med skravert flere typer naturfarer. 
Området er derfor undersøkt av Rambøll for å kartlegge reelle farer. 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
2.1 Beliggenhet og størrelse 
 

Fig. 3: oversiktskart. 
 
Området som er ca. 170 da ligger mellom Dalsvatnet og Ångardsvatnet, i en sørvestvendt li nordøst 
for Storlidalsvegen (Fv.511). 
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 

 
Fig. 4: viser gjeldende bebyggelsesplan i forhold til oppmålte tomter og bygde veier. 
 
Gjeldende plan viser bebyggelse, veier, høgspentlinjer og felles parkeringsplasser. 
Planområdet grenser i nord og vest mot utmarksområde, i øst mot bebyggelsesplan for Haugen 
hytteområde og i sør avgrenses planområdet av Storlidalsvegen.  
Som før nevnt er det ikke samsvar mellom gjeldende reguleringsplan og de faktiske forhold,  
dette gjelder i første rekke veier og innmålte tomter. Alle de 17 planlagte tomtene er fradelt hvorav 
to ikke er bebygd. 
 
Som det fremgår av bonitetskart på neste side består området av uproduktiv skog, skog av 
lav bonitet, jorddekt fastmark og myr. Selv om området er vist på bonitetskart som 
dyrkbar mark er vurderingen at det foreslåtte byggeområdet er lite egnet til dette. 
Ved søk på naturtype kommer det ikke treff på rikmyr.  
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Fig. 5: Bonitetskart 
 
2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
Bebyggelsen er forholdsvis ny og er bygd på tradisjonelt vis og regnes ikke som verneverdig.  
  
 
2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur 
 
Planområdet ligger innerst i Storlidalen, nærmeste butikk ligger på Lønset ca.15 km unna. Det er 
ca. 37 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur. 
 
 
2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 
 
Planområdet er sør- og vestvendt med god utsikt mot Ångardsvatnet og fjellheimen i sør og vest. 
Det har en har en jevn helning som blir noe brattere ned mot fylkesveien. 
Planområdet strekker seg fra høydekote 588 ved fylkesvei og opp til høydekote 625.  

      
Området er vegetert med noe glissen bjørkskog/kratt i øvre og nedre del og litt furuskog lengst øst 
og sør i planområdet. Midtre del av området fremstår som åpent og eksponert ovenfor omgivelsene. 
 
Fremtredende vindretninger er fra nord/nordvest. 
Det kommer ofte store nedbørsmengder, mye snø i vinterhalvåret på disse vindretningene. 
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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. 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 
 
Som atkomst er det planlagt utvidet bruk av godkjent atkomst til Nausthaugen hytteområde. via 
Gamle Storlidalsvegen. Avkjørselen fra Gamle Storlidalsvegen må utvides da denne er meget 
krapp.   
Avkjørslene fra Storlidalsvegen og Gamle Storlidalsveg vil bli vist med frisiktssoner. 
Det er beregnet helårsvei med opparbeiding av 2 parkeringsplasser på hver av de nye tomtene. 
Det er i dag opparbeidet en liten reserveparkeringsplass ved Gamle Storlidals veg som vil bli 
videreført i planen. 
 

2.8 Grunnforhold 

Jordsmonnet på de tørre områdene består av grus, morene, de bløtere områdene består for en stor  
del av myr. 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. 
 
Det går ingen større bekker som berører det nye byggeområdet i planområdet  
 
 
2.10 Vannforsyning, overflatevann, avløp, strømforsyning etc.  
 
Privat vannforsyning, fortrinnsvis fra borebrønner for å sikre trygg vannkvalitet. Terrengforhold vil 
avgjøre plassering av borehull. 
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften. 
Det er utarbeidet plan for vann og utslipp av avløpsvann, Denne planen er utarbeidet av ARC 
RÅDGIVING AS og leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for 
området.  
Det er lagt opp til fullverdige renseanlegg med etterfølgende infiltrasjon. 
Overflatevann ledes ut i lokale bekker 
Når det gjelder strømforsyning så vil det bli behov for ny trafokiosk plassert i planområdet. Område 
for energianlegg vil bli vist i planen.  
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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.  

Trafikksikkerhet/vurdering av frisiktsoner, vurdering av grunnforholdene med hensyn til snøskred, 
jordskred og flom/flomskred, støy/støv i forbindelse med anleggsdrift og flomfare på grunn av 
endret arealbruk og klimaendring er egne punkt som er spesielt vurdert i forbindelse med risiko- og 
sårbarhet. 

Planområdet ligger i et område som i skredatlas utgitt av NVE ligger i et potensielt fareområde for: 

Snøskred og steinsprang (NGI) aktsomhetsområde 

Snøskred aktsomhetsområde 

Steinprang aktsomhetsområde 

Jord- og flomskred aktsomhetsområde 

 
Fig. 6: Aktsomhetskart (Skredatlas.nve.no) 
 
Vurdering av Nausthaugen hytteområde i forhold til natur fare vist på aktsomhetskart er gjort i G-
rap-001-1350018796 av Rambøll 30.06. 2017.  
Denne rapporten vedlegges planforslaget.  
 
Vurderinger 
Det er område 3 vist på kart i rapporten som er aktuelt i forhold til denne planen. 
Oppsummerende vurderinger av de respektive skredtypene er gitt under. 
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Steinsprang 
Område 3 ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt ble det 
ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke vurderingsområdet. Vår 
vurdering er at område 3 har tilfredsstillende sikkerhet mot steinsprang for tiltak i sikkerhetsklasse 
S2 
 
Snøskred og sørpeskred 
Det finnes potensielle løsneområder for snøskred i fjellsiden ovenfor område 3. Det er ikke noe 
ferske spor etter skredaktivitet, men det er et parti hvor det ikke er skog ned mot myren i området. 
Dette åpne området kan være et tidligere skredløp og det er simulert snøskred fra et potensielt 
løsneområde i overkant av dette. Simulering viser at skred kan nå ned til myren og et stykke ut på 
den. Det har også blitt undersøkt om snøskred fra potensielle løsneområder fra brattparti mellom 800 
og 1000 moh. kan nå område 3. 
Simuleringene viser at snøskred fra dette partiet mest sannsynlig vil dreie vestover og følger 
bekkene nedover (Nausthaugbekken og nabobekker). Det er også skog, som til dels er gammel, like 
over område 3 (sett vestover fra det åpne området) som tyder på at det ikke forekommer skred ned 
mot område 3 fra høyereliggende parti. Observerte løsneområder ligger i le for vind fra nordøst, som 
ikke er dominerende vindretning, og det antas derfor at eventuelle skredhendelser vil skje sjeldent. 
Langs bekken i øst vil det være økt sannsynlighet for sørpeskred. En generell anbefaling er at 
bebyggelse legges 20 meter fra bekk, for å unngå fare for flom. Denne avstanden er større enn det 
som vurderes som sannsynlig utbredelse av et eventuelt sørpeskred. Det er markert et område (ca. 20 
meter fra bekk) hvor det ikke bør plasseres bygg. Flomanalyser er ikke utført og dette er en generell 
anbefaling. Dersom det utføres flomanalyser kan sannsynligvis avstanden reduseres. 
 
Jord- og flomskred 
Løsmassedekket i terrenget ovenfor område 3 er stort sett tynt, og bart fjell stikker opp flere steder. 
Det er ikke observert spor etter tidligere jord- og flomskred i terrenget ovenfor område 3. Øst for 
vurderingsområdet renner Sandbekken som har dannet en større vifteformasjon. Vifteformasjonen er 
avsatt over lang tid og materiale er fraktet fra områder høyere oppe i fjellsiden. Dette er antagelig 
gamle avsetninger, avsatt over flere tusen år. 
Sandbekken har flere løp, hvor et mindre sideløp renner gjennom østlige del av område 3. Skred i 
bekkefaret Sandbekken vil antakelig følge hovedløpet nedover og dermed bli styrt ut sentralt på 
viften øst for område 3. Vår vurdering er at område 3 har tilfredsstillende sikkerhet mot jord- og 
flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2. 
 
Samlet skredfarevurdering 
En samlet vurdering av skredfare for område 3 viser at deler av området kan være utsatt for skred. 
Rambøll vurderer at deler av vurdert område ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for 
tiltak i sikkerhetsklasse S2 i Tek 10. Snøskred er dominerende skredtype. 
Faresonekart med samlet faresone for skred, som viser hvor nominell årlige sannsynlighet for skred 
vurderes å være større enn 1/1000, er vist i Figur 22. Dersom det skal utføres byggetiltak innenfor 
fastsatte faresoner må det utføres sikringstiltak i henhold til sikkerhetsklassen som byggetiltaket 
tilhører. 
 
 



Forslag detaljreguleringsplan for Nausthaugen hytteområde, del av gnr/bnr. 158/1 i Storlidalen. 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato: 30.08. 2017 
 

 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

  Fig. 7: Faresone område 3 
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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. I dette planområdet er det funnet et treff i 
artsdatakart, det er Bergknøttsnegl som er definert som livskraftig. 

Fig. 8: Artsdatakart 
 
 
 
På viltkart over Oppdal kommunen er ikke området avmerket som spesielt viktig trekkområde for 
hjortevilt.  
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Fig. 9: sjekkliste med hensyn til naturmangfold. 
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§ 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. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet  

Endring av bebyggelsesplanen 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. 

 
2.13 Kulturminner 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 03.04. 2017: 

Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner 
innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å være relativt liten 
risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. Vi gjør oppmerksom på at det er to tjæremiler i 
myr innenfor planområdet som gjerne kan tas hensyn til ved planleggingen, jfr. opplysninger i epost 
av 29.09. 2016. 
Sametinget skriver i brev av 20.03. 2017: Vi viser til deres brev av 12.03. 2017. 
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.  
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2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  
Planområdet ligger i Trollheimen og ligger i nærheten av viktige kartlagte friluftsområder.  Dette er 
et stort fjellområde som sammenfaller med deler av Trollheimen landskapsvernområde. Oppkjørt 
skiløype i Storlidalen går igjennom planområdet. 
I forbindelse med planendringen vil det bli etablert et felles uteoppholdsområde ved elva sør for de 
nye hyttene. I dette området kan det etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å fremme uteliv 
og sosial aktivitet. 
Området har lett tilgang til badestrand/turaktiviteter.  
 

 
 Fig. 10: Oversikt over friluftsområder 
 
 
3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og tiltakshavere. 
Det ble holdt oppstartsmøte i kommunehuset 14.10. 2015. Fra kommunen møtte: 
Stine M. M. Elverhøi og Arild Hoel. I tillegg møtte utbygger Dagrun Vasli og planlegger 
Ola Fjøsne. 
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3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opdalingen 17.03. 2017.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 17.03. 2017. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev 16.03. 2017 
Frist for innspill ble satt til 10.04. 2017. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 15.07. 2017 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag 
fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Sametinget, Lønset idrettslag v/John Torve, Terje Faanes 
og Amund Grimstad. 
 
Innspill: 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag vedr. 
Nausthaugen. 
Dato 07.04. 2017. 
 
Landbruk og bygdeutvikling 
Fortetting av eksisterende hytteområder er i 
utgangspunktet positivt. Samtidig er det viktig at 
eksisterende interesser i området ivaretas. 
Planområdet ligger innenfor Trollheimen søndre 
beitelags grenser. Planens virkninger på eventuelle 
beiteinteresser må belyses. Generelt vil det i områder 
med sterke beiteinteresser oppstå behov for 
inngjerding av enhetene i hytteområdet. Det er derfor 
viktig at planen tar stilling til dette. Dersom en 
ønsker å tillate gjerder i et regulert område, bør det 
stilles krav om omfang av inngjerdet areal for å 
begrense konflikten mot beiteinteressene. 
Ifølge gårdskart berører planområdet vernskog. 
Fylkesmannen henstiller derfor om at 
skogsvegetasjonen får stå mest mulig urørt. Dette bør 
gjenspeiles i tomteplassering og eventuelt i 
bestemmelsene. 
Vi ser også at planområdet omfatter noe dyrkbar 
jord. Det bør derfor gjøres en vurdering av 
påregneligheten for oppdyrking, og ev. foreta 
tilpasninger av planforslaget i hht. dette. 
Videre bør det gjøres synliggjøres hvordan 
virkninger for kulturlandskap er vurdert og 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I reguleringsbestemmelsen vil det bli 
satt krav til omfang av inngjerdet 
areal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det fremgår av bonitetskart består 
området av uproduktiv skog, skog av lav 
bonitet, jorddekt fastmark og myr. Selv om 
området er vist på bonitetskart som dyrkbar 
mark er vurderingen at det foreslåtte bygge- 
området er lite egnet til dette. 
Vurderingen er også at det er lite 
egnet til beiteområde 
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19 
hensyntatt. 
Reindrift 
Det er i referatet fra oppstartsmøte gitt at vurderinger 
opp mot reindriftsnæringa ikke er aktuelt for dette 
området. Fylkesmannen vil imidlertid bemerke at 
området ligger nært høstvinterbeite og flyttlei. 
Planens virkninger på eventuelle reindriftsinteresser 
må belyses. 
Miljøvern 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil hensynet 
til naturmangfold, vassdrag, turkorridorer og 
landskap være sentrale tema i vår vurdering av 
planen. Det 
anbefales at Klima- og miljødepartementets veileder 
T-1450 «Planlegging av 
fritidsbebyggelse» legges til grunn i det videre 
planarbeidet. 
Myr 
Det er i utgangspunktet uheldig at det 
planlegges utbygging i myrområde. Imidlertid 
er utbygging til fritidsformål her i tråd med 
kommuneplanen. 

Fylkesmannen vil likevel minne om at myr har en 
viktig funksjon både i forhold til naturmangfold, 
som flomdemper og som karbonlager i forhold til 
klima. Myr og torvmark er de største karbonlagrene 
vi har på land og lagrer store mengder karbon og 
klimagasser. Studier fra Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet viser at drenering av 
myr og torvmark utgjør over 10 prosent av de totale 
karbonutslippene i Norge. 
Ulike typer myr og våtmark fungerer som vannlager, 
de bremser hastigheten av 
vannet som kommer i en flom og kan «ta unna» store 
mengder med nedbør og flomvann. Det er nødvendig 
at vi i arealplanleggingen tar hensyn til økt flomfare. 
Som hovedregel bør vi derfor ikke bygge ned eller 
ødelegge myr eller våtmarksområder. I det videre 
planarbeidet må det søkes å finne en planløsning 
hvor tomtene og veier plasseres minst mulig i myr. 
Ved utarbeidelse av planen bør det undersøkes om 
det er rikmyr innenfor planområdet. Rikmyr er den 
myrtypen med flest arter og flest truede arter. Men 

 
 
 
Vurderingen er at plassering av 
fritidsbebyggelse i dette området ikke vil 
innvirke på reindriftsinteresser. 
Man har heller ikke mottatt innspill fra 
Trollheimen Sijte i forbindelse med varsel om 
oppstart av planarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved søk på naturtype i naturbasekart 
kommer det ikke treff på rikmyr. 
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20 
hensyn til klimagassutslipp bør det redegjøres hvilke 
virkninger planen vil ha ved drenering/uttak av myr. 

Verdiene skal veies opp mot samfunnsnytten. 
Sosial og helse 
I den videre planleggingen er det viktig å ta hensyn 
til og sikre nødvendig areal til eksisterende 
skiløyper, stier og turdrag slik at ny bebyggelse ikke 
hindrer muligheten for det etablerte friluftslivet i 
området. Andre aktuelle folkehelserelaterte tema å 
vurdere kan være trafikksikkerhet og strømledningen 
som går gjennom planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Den preparerte skiløypa i Storlidalen 
vil bli innregulert på plankart. 
 
Skilting ved kryssing av veg og krav til 
byggeavstand fra høgspentledning er aktuelt i 
planområdet. 

Innspill:   
 
Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 
03.04. 2017. 
 
Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend 
- 158/1, Storlidalen i Oppdal kommune 

 
  
Vi viser til deres oversendelse av 12.03.2017. 
Planarbeidet som innebærer 12 nye hyttetomter vil 
være i tråd med kommuneplanens arealdel og synes 

Kommentar til innspillet: 
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21 
ikke å komme i vesentlig konflikt med allmenne 
friluftsinteresser. 

Som vannregionmyndighet er vi opptatt av å sikre at 
alt arbeid som berører vann ivaretar hensynet til 
opprettholdelse eller forbedring av miljøtilstanden, 
og at det ikke iverksettes tiltak eller inngrep som 
fører til forringelse. 
 
Inngrep skal ikke ha negativ virkning på vannets 
økologiske og kjemiske tilstand. Dette er krav etter 
vannforskriften. Vi anbefaler fellesanlegg for vann 
og avløp ved etablering av nye hyttefelt. 
Forurensning fra slike kilder er et kjent og utbredt 
problem. 

Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det 
ikke registrert automatisk fredede kulturminner 
innen området. Selv om dette registeret er noe 
mangelfullt, vurderer vi det til å være relativt liten 
risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. 
Vi gjør oppmerksom på at det er to tjæremiler i myr 
innenfor planområdet som gjerne kan tas hensyn til 
ved planleggingen, jfr. opplysninger i epost av 
29.09. 2016. 

 
Når det gjelder forholdet til fv 511 viser vi til en egen 
uttalelse fra Statens vegvesen. 
Så langt har ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune 
andre merknader til planforslaget. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir planlagt felles vann- og avløpsanlegg 
for de nye tomtene.  
 
 
 
 
Man har valgt og ikke å vise de to tjæremilene, 
da det er lite sannsynlig de blir bygd ned selv 
om de berører tre tomter, H3, og gnr/bnr. 
158/35 og 39. Disse kulturminnene er ikke 
lenger regnet som fredet. 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Statens vegvesen 
Dato: 31.03. 2017 
 

Uttalelse - Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for 

Nausthaugen hyttegrend - gnr. 158 bnr. 1 i 

Kommentarer: 
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22 Storlidalen i Oppdal kommune 
Vi har ingen vesentlige merknader til planarbeidet. 
Vi ber imidlertid om at planmaterialet redegjør for 
hvordan det felles uteoppholdsarealet skal 
tilrettelegges. Det er viktig at trafikksikkerhet 
ivaretas, dersom det er tenkt opparbeidet lekearealer 
på motsatt side av veien i forhold til selve hyttefeltet. 
 
 
 
 
 
 

 
Det blir innregulert atkomst til felles 
uteoppholdsareal som turdrag, ellers blir det 
atkomst ved bruk av etablert veinettet. 
Det blir lite trafikk og lav fart på dette interne 
veinettet. 
Der turdraget avsluttes mot gamle Storlidals 
veg vil man sette opp skilt om 
fotgjengertrafikk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Sametinget. 
Dato 20.03. 2017.  

Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel - 
Detaljreguleringsplan for Nausthaugen 
hyttegrend, gbnr 158/1, Oppdal kommune. 
Vi viser til deres brev av 12.03.2017. 
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. 

Kommentar til innspillet: 
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23 
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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra NVE 
Dato: 29.03. 2017. 
 
Fra: Winther Åse Sofie [mailto:awi@nve.no]  
Sendt: 29. mars 2017 10:45 
Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Emne: 201701650-1 - NVEs kommentarer til varsel om 
oppstart - Detaljreguleringsplan for Nausthaugen 
hyttegrend, del av GBnr 158/1 i Storlidalen - Oppdal 
kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid. 
NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av 
flom- og skredfare, samt vassdrag og energianlegg. 
NVE skal som høringspart bistå konsulenter og 
kommunen med opplysninger, råd og veiledning 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høgspentlinje er vist med fareområde 
høgspenningsanlegg. 
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24 

 

innenfor disse temaene, og hvordan dette kan 
vurderes og innarbeides i planer etter plan- og 
bygningsloven.   
 
                                
Grunnet begrenset kapasitet vil ikke NVE komme 
med konkrete innspill til meldinger om oppstart av 
planarbeid. Som et bidrag til at kommunene og 
konsulentene selv kan vurdere hvordan NVEs 
forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen har 
vi lagt ved en sjekkliste som går gjennom ulike 
tema, hvilke vurderinger som bør gjøres, hvordan 
ulike tema bør innarbeides i plan, samt linker til mer 
informasjon. Dersom planarbeidet berører temaene i 
sjekklisten skal NVE ha planen på høring.  
 
For å lette høringsprosessen ber vi om at det 
kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke 
vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal 
ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med 
planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter 
sendes elektronisk til rm@nve.no.  
NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse 
temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i 
planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra 
NVE er blant annet manglende innarbeiding av 
hensyn til flom- eller skredfare.   

 
 
 
 
 
 
Vurdering av Nausthaugen hytteområde i 
forhold til natur fare vist på aktsomhetskart er 
gjort i G-rap-001-1350018796 av Rambøll 
30.06. 2017.  
Denne rapporten vedlegges planforslaget 
og beskrevet under pkt. 2.11 risiko- og 
sårbarhet i denne planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Amund Grimstad 
Dato 21.03. 2017 
 
Fra: Amund Grimstad 
[mailto:amund.grimstad@gtark.no]  
Sendt: 21. mars 2017 10:12 
Til: Ola Fjøsne 
Emne: SV: Nausthaugen hytteområde 
Hei og takk for svar. 
Jeg ser nå at kartet var med i brevet fra deg, men det 
hadde klistret seg fast til førstesida, så jeg fikk ikke 
med meg mer enn side 1 og nabolistene. 
Dette ser foreløpig ganske uproblematisk ut for mitt 
vedkommende. 
Mvh. Amund Grimstad 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rm@nve.no
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25 
Fra: Ola Fjøsne [mailto:post@olafjosne.no]  
Sendt: tirsdag 21. mars 2017 09.36 
Til: 'Amund Grimstad' 
<amund.grimstad@gtark.no> 
Emne: SV: Nausthaugen hytteområde 
Hei! 
Oversender etter avtale. 
Mvh 
Ola Fjøsne 
Fra: Amund Grimstad 
[mailto:amund.grimstad@gtark.no]  
Sendt: 21. mars 2017 08:30 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Nausthaugen hytteområde 
Hei 
Her er mine adresser. 

Med vennlig hilsen 
Amund Grimstad 
Sivilarkitekt 
Grimstad og Tønsager AS 
Innherredsveien 9 
7014 TRONDHEIM 
 
73 10 20 30 (tlf) 
73 10 20 33 (direkte) 
911 70 150 (mobil) 
amund.grimstad@gtark.no 
www.gtark.no 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Eva og Terje Faanes 
Dato 23.03. 2017 
 
 
Fra: Eva og Terje Faanes [mailto:tfaan@online.no]  
Sendt: 23. mars 2017 18:05 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Arbeid med Nausthaugen hyttegrend 
Ola Fjøsne 
Dovreveien 297 
7340 Oppdal 
Viser til mottatt varsel om oppstart av arbeid for 
detaljreguleringsplan datert 12.mars og hyggelig 
telefonsamtale. 
Som du kjenner til eier jeg tomta Sommerly Gnr. 

Kommentarer til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@olafjosne.no
mailto:amund.grimstad@gtark.no
mailto:amund.grimstad@gtark.no
mailto:post@olafjosne.no
mailto:amund.grimstad@gtark.no
http://www.gtark.no/
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158, Bnr 13 sammen med min kone, Eva 
Faanes.  Dette er en gammel tomt som for lenge 
siden ble utskilt fra Ångården. Tomta ble i sin tid 
kjøpt av daværende eier av Ångården, Oddvar 
Vasli. I ettertid har vi fått opparbeidet veg opp til 
tomta i samarbeid med Dagrun Vasli og Mølmann, 
som eier nabotomta. 
I forkant av salget ble det gjennomført 
skredundersøkelser som viste at denne tomta var 
sikker i forhold til skredfare 
Etter avtale legger jeg ved to dokumenter som 
skriver seg fra denne undersøkelsen.  
Dersom det på nytt skal gjennomføres 
skredundersøkelser i området, vil jeg være 
interessert i at en slik undersøkelse også innbefatter 
vår tomt. Jeg har ikke vært i kontakt med Oppdal 
kommune i denne saken om hvorvidt en ny 
undersøkelse vil være nødvendig før en eventuell 
byggestart eller et salg av eiendommen. 
Grunnen til at jeg er interessert i en slik 
undersøkelse er at vi vurderer bygging på eller salg 
av tomta. 
 
Ellers har vi ingen innvendinger til oppstart av 
arbeid med reguleringsplan. 
 
Vi håper at vi kan bli oppdatert i forhold til det 
videre arbeidet med en skredrapport. 
Mvh 
Terje Faanes 
Simskleiva 17 
7057 Jonsvatnet. 
Tlf.  92805418 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utarbeidet skredrapport far Rambøll vil også 
omfatte denne tomta. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fra: Ketil Kojen [mailto:kk@oppdal-everk.no]  
Sendt: 24. mars 2017 10:52 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Nausthaugen 
 
Hei! 
 
Viser til mottatt varsel om oppstart av regulering at 
Nausthaugen Hyttegrend. 
 
Jeg ser at du har lagt inn høyspentlinjen som går 

 
Kommentar til innspillet: 
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27 
gjennom feltet, men er usikker på hvor bred 
sikkerhetsbelte du har lagt inn. Denne linjen er 
TrønderEnergi Nett sin 66 kV linje. Den har større 
avstand mellom fasene og byggeforbudsbeltet er 
større enn for 22 kV. 
 
Du bør vel også sende dette varselet til 
TrønderEnergi Nett. 
 
Med vennlig hilsen 
Oppdal Everk AS 
Ketil Kojen 
Driftsing. 
 
Innspill fra Lønset Idrettslag og eier av 1  57/1 
Bårdsgarden. 
Data 04. 04. 2017 
Innspill til reguleringsplan for Nausthaugen 
hyttegrend, del av gnr/bnr. 1  58/1 i Storlidalen. 
 
Innspill fra Lønset Idrettslag og eier av 1  57/1 
Bårdsgarden, 
angående plassering av skiløypetrase, 
Storlldalsløypa, gjennom området 
Forslaget går ut på, sett fra øst mot vest, se 
vedlagte kart: 
Kryssing av Gamle Storlidalsvegen like etter 
eksisterende avkjøring til hyttefeltet. Kryssing 
av innkjøring til hytte 1  58/26, Aud Marie Bøe 
Kryssing av eksisterende hyttevei like før/ 
ovenfor hytte 1  58/26 
Gå på oversiden av eksisterende hyttevei,og 
ovenfor berg ovenfor hytte 1 58/31 Berøre så vidt 
sør-østre hjørne av tomt 1  58/?, som nå ligger ute 
for salg 
Følge trase til høgspentkabel videre vestover. 
Berøre så vidt hytte 1    58/9, Jøte Toftaker 
Krysse Nausthaugvegen, og gå videre på oversiden 
av denne.

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble gjennomført en befaring i planområdet 
vedr. skiløype 31.07. 2017. 
Forslaget fra Lønset IL og Arnt Vasli ble 
diskutert og grunneier DagrunVasli fastholder 
sitt opprinnelige forslag om å la skiløypa gå 
forbi ny bebyggelse i Nausthaugen hyttegrend. 
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Dette i hovedsak på grunn av at mottatt forslag 
til plassering av skiløype fra Lønset Idrettslag 
og Arnt Vasli berører fradelt tomt og har liten 
avstand til etablerte tomter i Nausthaugen 
hyttegrend. 
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4 PLANFORSLAGET 
 

Fig. 11: Viser forslag til nye tomter, i tillegg bebygde/fradelte tomter i gjeldende bebyggelsesplan. 
 
4.1 Planbeskrivelse. 
 
Nausthaugen hyttegrend har en attraktiv beliggenhet med gode utsiktsforhold. I alt er det foreslått 
13 nye tomter for fritidsbebyggelse, planområdet vil da til sammen inneholde 30 tomter. I det nye 
planforslaget vil det bli innregulert ny atkomstveg for ny bebyggelse, skiløype og areal for felles 
uteopphold ved Haugelva, avløpsanlegg, parkering og areal for energianlegg (trafo). 
Felles uteoppholdsareal ved Haugelva har meget gunstig beliggenhet i forhold til bading, padling 
og andre aktiviteter i forbindelse med elv og sjø. Totalt sett er vurderingen at dette er den beste 
beliggenheten for et uteoppholdsareal i planområdet. 
Det vurderes som positivt for området at man får innregulert preparert skiløype. 
 
Området er av Rambøll vurdert i forhold til natur-farer. En liten del av planområdet mot nordøst 
kan ikke bebygges da dette er vurdert som fareområde snøskred. 
Det nye plankartet er oppdatert i forhold til plassering av eksisterende veier og tomter. 
De nye tomtene vil få felles vann- og avløpsanlegg. 
 
Fradelte tomter er på plankart vist med omriss av bebyggelse. 3 av de fradelte tomtene som ikke er 
bebygd er på FIG. 11 vist med gårds- og bruksnummer. Nye tomter har betegnelsen H1 – H13. 
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4.2 Planens 
innvirkning på 
omgivelsene og  
estetisk 
utforming og 
byggeskikk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Friluftsliv og 
folkehelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planområdet har jevn helling i øvre del med utflating mot vest. Nedre del er 
noe brattere med ujevn helningsgrad. Ny bebyggelse ligger på et platå med 
lite vegetasjon. Det er viktig at man beholder mest mulig av opprinnelig 
vegetasjon for å begrense eksponeringen av området. Området vil bli bra 
utnyttet, det er noen begrensninger på grunn av bløte grunnforhold.  
Bygningene blir oppført i tradisjonell stil med saltak som harmonerer med 
eksisterende bygninger i området. Planområdet grenser mot fritidsbebyggelse 
i nord og fortettingen av området er ikke av et slikt omfang at det vil virke 
negativt i forhold til naturomgivelsene. 

 
Forhold til landbruksinteresser - beite/skog 
 
Som det fremgår under pkt. 2.2 i denne planbeskrivelsen består en 
stor del av området av uproduktiv skog, skog av lav bonitet og 
myr.  
Selv om del av planområdet er vist på bonitetskart som dyrkbar mark er 
vurderingen at det foreslåtte byggeområdet er lite egnet til både nydyrking og 
beitemark. 
 
Fortettingen av området vurderes til å ha mindre betydning med hensyn til  
landbruk/skogsinteresser. 
 
 
Forhold til reindrift. 
 
Planområdet ligger i nærheten av hensynssone reindrift avsatt i 
kommuneplanens arealdel.  
Vurderingen er at planendringen ikke berører reindriftsinteresser. 
 
 
Planområdet ligger i Trollheimen og grenser til et svært viktig kartlagt 
friluftsområde.  Dette er et stort fjellområde som sammenfaller med deler av 
Trollheimen landskapsvernområde. Merka turstier i regi av både 
turistforeningen og private, og turistforeningshytter innenfor området. 
Oppkjørte skiløyper i Storlidalen og området Gjevilvassdalen - Skardalen. 
Parkeringsplasser ved Storlidalen, Gjevilvassdalen, Grøtsetra og Skaret-
Nerskogen. 

Planområdet har en beliggenhet som fremmer natur og friluftsliv, som igjen 
er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
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4.7 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
 
Detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend, del av gnr/bnr. 158/1 i Storlidalen følgende 
formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 
 Fritidsbebyggelse (Ny H1 – H13/eksisterende) 
 Annet uteopphold (Felles uteoppholdsareal) 
 Avløpsanlegg 
 Vannforsyningsanlegg 
 Energianlegg (trafo) 
 Skiløype 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Veg/offentlig/privat 
Parkering bil 
Annen veggrunn – grøntareal 

4.4 Vann- og 
avløp. 
 
 
 
4.5 Renovasjon. 
 
  
 
 
4.6 Avgrensning 
av planområdet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vann- og avløpsplan utarbeidet av ARC Rådgivning leveres sammen med 
planen inntil 1. gangs behandling i bygningsrådet. 
 
 
Det er ikke på plankartet avsatt eget areal til renovasjon. Det forutsettes at 
hver enkelt hytteeier leverer avfall på kommunale samleplasser. Tomteeier er 
forpliktet til en hver tid å følge de regler Oppdal kommune har for 
avfallshåndtering. 
 
 
Planområdet er avgrenset i nord og vest mot egen eiendom, gnr/bnr. 158/1. 
I sør grenser planområdet mot Storlidalsvegen og Haugelva, og i øst mot 
grunneiendom gnr/bnr 159/1.  
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Grønnstruktur: 
Turdrag 
 
Landbruks,- natur,-  og friluftsområde: 
 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag.    
 
Hensynssone A: 
Sikringssone,frisikt.  
Faresone,høyspenningsanlegg. 
 
Hensynssone C: 
Sone med angitte særlige hensyn. 
 
4.7.1 Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges fortettet med i alt 13 nye tomter for fritidsbebyggelse H1 – H13.  
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, uthus/bod med tilhørende anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på alle tomtene i planområdet. Parkeringsplass kan 
plasseres utenfor byggegrense på egen tomt. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
Det er innregulert område for energianlegg (trafokisk) sør i området med atkomst fra internt 
vegnett. 
Det er også innregulert område «annet uteopphold». Areal vist til annet uteoppholdsareal er felles 
for tomtene i planområdet. Innenfor dette arealet kan det foretas enkel tilrettelegging med 
eksempelvis bord, benker og grillplass mv.  
 
Privat vannforsyning fra borebrønn for å sikre trygg vannkvalitet. Plankartet viser også areal for 
avløpsanlegg. 
 
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften. 
 
Det er utarbeidet plan for vann og utslipp av avløpsvann, Denne planen er utarbeidet av ARC 
RÅDGIVING. 
 
 
4.7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Planområdet har atkomst ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsler fra Storlidalsvegen. 
Avkjørslene er vist med frisiktsoner. 
Liten reserveparkeringsplass P1 med utgangspunkt i eksisterende parkering er vist på plankartet  
ved Gamle Storlidalsvegen - øst i planområdet. 
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4.7.3 Landbruks,- natur,-  og friluftsområde: 
 
 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag.    
 
4.7.4 Hensynssoner:  
 
Sone a, sikringssone, frisikt. 
Sone a, faresone, ras- og skred og høyspenningsanlegg. 
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 
4.8 Arealoppgave 
 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal 

m2 
Bebyggelse og anlegg:     
 Ny fritidsbebyggelse 

Eksisterende 
fritidsbebyggelse 

H1 – H13   1120 
  
 1120 

  13300   
   
  27300 

 Avløpsanlegg 
Vannforsyningsanlegg 

A1 
V1, V2 

 1542 
 1541 

      519 
      128 

 Annet uteopphold AU1  1690       958 
 Skiløypetrase ST1  1420     2700 
 Energianlegg (trafo) E1  1510         16 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: 

    
 

   

 Veg, offentlig OV1  2010     3700 
 Veg, privat PV1  2010     7400 
 Annen veggrunn, 

grøntareal  
 
AVG 

  
 2019 

   
    3800 

 Parkering P1        164 
Grønnstruktur     
 Turdrag T1  3030         50 
Landbruks,- natur,- 
og friluftsområde. 
LNFR areal for 
nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet 
basert på gårdens 
ressursgrunnlag.    

  
 
 
 
 
 
 
 
LNFR 

 
 
 
 
 
 
 
 
5100 

 
 
 
 
 
 
 
 
119000 

Sum    178871 
Hensynssoner: 
(Inngår i andre 
arealformål) 
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34  § 11-8 a1. Sikringssone, 
Frisikt 

 
H140 

  
140 

 

 § 11-8 a3. Faresone 
Ras- og skred 
Høyspenningsanlegg 

 
H310 
H370 

 
310 
370 

 

Fig. 12: Tabell - oversikt over arealformål 
 
 
4.9 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
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: Forslag til endring av bebyggelsesplan for Nausthaugen 

hyttegrend, del av gnr/bnr. 158/1 i Storlidalen. 
 

 
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.07.2017 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.07.2017 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.07.2017 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.07.2017 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.07.2017 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.07.2017 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            29.07.2017 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  IA 29.07.2017 OF 
 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.07.2017 OF 

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

IA 29.07.2017 OF 

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

OK 29.07.2017 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.07.2017 OF 
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3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge IA 29.07.2017 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.07.2017 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.07.2017 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.07.2017 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.07.2017 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–
ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.07.2017 OF 

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

OK 29.07.2017 OF 

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

UN 29.07.2017 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. 
 
5.1.1 Flom/skredfare 

Fare angående alle typer flom- og skredhendelser er vurdert i G-rap-001-1350018796 av Rambøll 
30.06. 2017.   
 
 
5.1.2 Trafikksikkerhet 
Området er ikke vurdert som spesielt trafikkfarlig. 
 

 
 
 

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 flom/skredfare og trafikksikkerhet. 
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5.2 Avbøtende tiltak. 
 
5.2.1 Flom/skredfare. 
 
Snøskred og sørpeskred. 
Det finnes potensielle løsneområder for snøskred i fjellsiden ovenfor Nausthaugen hyttegrend. Det er 
ikke noe ferske spor etter skredaktivitet, men det er et parti hvor det ikke er skog ned mot myren i 
området. Dette åpne området kan være et tidligere skredløp og det er simulert snøskred fra et 
potensielt løsneområde i overkant av dette. Simulering viser at skred kan nå ned til myren og et 
stykke ut på den.  
Det er derfor inntegnet en faresone på plankartet som ikke kan bebygges. Dersom det skal utføres 
byggetiltak innenfor fastsatt faresone må det utføres sikringstiltak i henhold til sikkerhetsklassen 
som byggetiltaket tilhører. 
 
Jord- og flomskred. 
 
Når det det gjelder jord- og flomskred er vurderingen at området har tilfredsstillende sikkerhet mot 
jord- og flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2. 
 
Steinsprang. 
Området ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt ble det 
ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke vurderingsområdet. Vår 
Vurderingen i rapporten er at området har tilfredsstillende sikkerhet mot steinsprang for tiltak i 
sikkerhetsklasse S2. 
 
 
5.2.2 Trafikksikkerhet.  
 
Avkjørsler fra fylkesveg 511 og avkjørsel far Gamle Storlidals veg vil være trafikk-knutepunkter.  
Avkjørslene vil bli vist med frisikts soner og vurderingen er at det er oversiktlige/trafikksikre 
forhold ved disse avkjørslene. 
Avkjørsel fra gamle Storlidals veg er i utgangspunktet veldig krapp og må utvides for å få 
tilfredsstillende avkjøringsforhold. Atkomst til felles uteoppholds område forgår ved kryssing av 
Gamle Storlidals veg i dette området. Man vil man sette opp skilt som angir krysningspunktet.  
 
Det vil alltid være en viss risiko for påkjørsler ved en trafikkert veg som Storlidalsvegen, men 
forholdene langs veien blir ikke endret som følge av detaljreguleringsplanen. 
Vegstrekningen som omfattes av planområdet er oversiktlig.  
Vurderingen er at trafikksikkerheten i området er god, dette gjelder også internt i planområdet. 
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6. PLANKART 
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