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Saksopplysninger 

 
Oppdal kommune har 20.09.17. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend fra 

Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 158 bnr 1. Forslagsstiller er Dagrun Vasli. Planområdet er knapt 
180 da., og ligger nord for Storlidalsvegen i sørøstenden av Ångardsvatnet. Planforslaget omfatter 
bebyggelsesplan for Nausthaugen, vedtatt i 2004, og vil erstatte denne. Planforslaget legger opp til å 

etablere 13 nye tomter i området. Det skal etableres felles vannforsyning og avløp for de nye tomtene, 
samt gnr/bnr 158/27. Planområdet har adkomst fra Storlidalsvegen og Gamle Storlidalsvegen. 

 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.  

 
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 bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  
 



Miljøfaglig vurdering 

 
Søk i Miljødirektoratets naturbase gir ingen treff på viktige naturtyper i eller i nærheten av planområdet. 

I Artsdatabankens Artskart er det heller ikke registrert sårbare eller trua arter. Planområdet er heller ikke 
registrert som viktig eller svært viktig viltområde i kommunens viltkart. Kunnskapsgrunnlaget anses å 
være tilstrekkelig til å kunne ta planforslaget opp til behandling, jfr. naturmangfoldlovens § 8. Det må 

likevel tas hensyn til naturmiljøet ved utbygging av området.  
 

Det er utarbeidet egen rammeplan for felles vannforsyning og avløp for de 13 nye tomtene og 2 
eksisterende tomter. Det er videre lagt opp til at eksisterende tomter kan kobles til anlegget. Det er satt 
av tilstrekkelig areal på plankartet, og påkoblingsplikten går fram av § 1 – 3 i bestemmelsene.  

 
Den foreslåtte fortettingen med tilhørende infrastruktur ligger innenfor det omfanget som må forventes i 

sone for fritidsbebyggelse. Den samlede belastningen på naturmiljøet vurderes å være av mindre negativ 
karakter. Utbygging i henhold til planen vil ikke påføre økosystemet vesentlige uheldige belastninger, 
jfr. nml §§ 8 – 12.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

Landbrukseiendommen Ångarden drives med storfe-kjøtt-produksjon, i tillegg til at mye av dyrka 
marka leies bort med jordleieavtale. Eiendommen har 165 da fulldyrka jord og 170 da innmarksbeite. 
Nausthaugen hyttegrend ligger i sin helhet på areal vist som dyrkbar jord, i det vesentlige er det myr og 

skog som i Nibio sin jordsmonnkartlegging i 2006 klassifiserte til egnet for oppdyrking.  
 
Behovet for oppdyrking av jord må sees opp mot fordelen med fortetting av eksisterende hyttefelt, som 

er arealbesparende framfor utlegging av nye i nye områder. 
 

Arealet er utmarksbeite for Trollheimen Søndre beitelag. Beiteretten er ivaretatt ved at inngjerding er 
begrenset til maks-regelen gitt i kommuneplanbestemmelsene.  
 

Folkehelsevurdering 

Det er viktig å legge til rette for turdrag gjennom alle hyttefelt slik at man tilrettelegger for at 

hyttebeboere, men også den øvrige befolkningen skal komme seg opp i friluftsområdene. Her kan 
skiløypa benyttes som et naturlig turdrag/grønn korridor. 
Byggefeltet med veinett gjør at skiløypa må passere tre veger på en kort strekning. Dette er negativt for 

bruken av skiløypa, og kan bli en utfordring både i forhold til kvalitet og trafikksikkerhet. Det blir her 
viktig å skilte ved de tre krysningspunktene. 

Den sosiale møteplassen er lagt til Haugselva som gir gode muligheter og innbyr både til sosial kontakt 
og aktiviteter.  
Det er satt av 10 meter faresone på hver side av høgspentlinja gjennom område. Med fire meter 

byggegrense mot tomtegrensa, vil hyttene på tomtene H7, H8 og H10 komme minimum 14 meter fra 
denne linja.  

 

Samlet vurdering 

 

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

Hensikten med planforslaget er å fortette eksisterende plan for Nausthaugen hyttegrend med 13 nye 
tomter til fritidsbebyggelse. Vedtatt plan vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan, som ble godkjent av det 



faste utvalget for plansaker i møte 02.03.04, sak 04/069. Gjeldende plan inneholder 17 tomter, hvorav 

15 er bebygd. Plankartet er rettet opp, slik at fradelte tomter og bygde veger er i tråd med de faktiske 
forholdene. I tillegg til de 13 nye tomtene viser planforslaget teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp og 

energianlegg), annet uteoppholdsareal ved Haugselva, samt trase for skiløype. Planen viser videre 
faresoner for høgspenningsanlegg og ras/skred, og frisiktsoner ved avkjørslene fra fylkesveg 511, 
Storlidalsvegen.  

 
Rådmannen vil si seg enig med forslagsstiller i at det synes fornuftig å legge annet uteoppholdsareal 

(AU1) ved Haugselva. Dette gir tilgang til vassdraget og aktiviteter som bading, padling mv. for alle 
hytteeierne i planområdet. Med tanke på mulig tilrettelegging for skiutfart i området, mener rådmannen 
det vil være fornuftig å utvide parkeringsplassen (P1) østover bort til plangrensa.  

 
Når det gjelder reguleringsbestemmelsene, også datert 30.08.17, ser rådmannen at det foreligger en 

trykkfeil. Samferdsel og infrastruktur skal være § 4, ikke § 5. Som en følge av at det åpnes for å utvide 
parkeringsplassen, vil rådmannen tilrå at § 4.2.1. endres til: 
 

Parkering P1 er felles for fritidsboligene i planområdet, og kan åpnes for allmennheten.  
 

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 Nausthaugen hytteområde er fire hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er akseptabel, 
men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende tiltak er radonsperre i 
henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Under sårbar flora er vurderingen at planforslaget 

ikke er i konflikt med naturmangfoldloven. Det er registrert to tjæremiler i planområdet. Disse er ikke 
lenger fredet, og ikke vist på plankartet da det er liten fare for at de blir nedbygd. Støy og støv fra 

vegtrafikk er vurdert som lite krevende.  
 
Ni hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre punkter gjelder ulike former for 

ras/skred. Rambøll har foretatt skredvurdering for området, og «friskmeldt» det, bortsett fra et mindre 
areal nordøst i planområdet. I dette området er det ikke foreslått å plassere nye tomter. Det er tatt høyde 

for endret klima med større avrenning ved å etablere en avskjæringsgrøft på oversiden av de nye 
tomtene. Drenering og bortføring av overflatevann er beskrevet i egen VA-plan. Tre punkter omhandler 
trafikksikkerhet. Ved avkjørslene fra Storlidalsvegen er det vist sikttrekanter, og vurderingen er at det er 

oversiktlige og trafikksikre forhold. Internt i feltet er det lav fart. Der Gamle Storlidalsvegen må krysses 
for å komme ned til felles uteoppholdsareal, vil det bli skiltet. I forhold til støv og støy i anleggs-

perioden er det i reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.4. satt begrensninger for når opparbeiding av 
infrastruktur kan foregå. I forhold til fare for ulykker ved anleggsgjennomføring skal kravene til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggherreforskriften legges til grunn.  

 
Rådmannen har ingen merknader til de vurderingene som er gjort, og kan heller ikke se at det er andre 

hendelser som burde vært omtalt/vurdert.  
 
Rådmannen vil på bakgrunn av ovenstående tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring, og 

legges ut til offentlig ettersyn slik det foreligger.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 16.10.2017  

 

Behandling 

 



 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 
 
 

Vedtaket blir som følger: 

 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detalj-
reguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, Va-plankart og bestemmelser datert 30.08.17. med 

følgende endringer:  
 

I plankartet: 
 

- Parkering (P1) utvides østover bort til plangrensa. 

 
 

I bestemmelsene: 
 

- § 4.2.1. endres til: 

 
Parkering P1 er felles for fritidsboligene i planområdet, og kan åpnes for allmennheten.  
 

Det foreligger ingen registreringer av viktige naturtyper eller arter i planområdet, og den planlagte 
fortettingen er av et omfang som må påregnes i en sone for fritidsbebyggelse. Den samlede belastningen 

på naturmiljøet vurderes å være av mindre negativ betydning. Utbygging i tråd med planforslaget vil 
ikke påføre økosystemet vesentlige uheldige belastninger, jfr. nml §§ 8 – 12.  
 

 
 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detalj-
reguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, Va-plankart og bestemmelser datert 30.08.17. med 

følgende endringer:  
 

I plankartet: 
 

- Parkering (P1) utvides østover bort til plangrensa. 

 
 

I bestemmelsene: 
 

- § 4.2.1. endres til: 

 



Parkering P1 er felles for fritidsboligene i planområdet, og kan åpnes for allmennheten.  

 
Det foreligger ingen registreringer av viktige naturtyper eller arter i planområdet, og den planlagte 

fortettingen er av et omfang som må påregnes i en sone for fritidsbebyggelse. Den samlede belastningen 
på naturmiljøet vurderes å være av mindre negativ betydning. Utbygging i tråd med planforslaget vil 
ikke påføre økosystemet vesentlige uheldige belastninger, jfr. nml §§ 8 – 12.  

 
 

 


