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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 18.10.17. mottatt forslag til endring av del av detaljreguleringsplan for Kinnpiken 
hytteområde fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 303 bnr 3. Forslagsstiller er Geir Ivar Flatmo. 
Planområdet er knapt 14 da., og ligger mellom Gamle Kongeveg og E6 ved Hamna, ca. 6 km nordøst 

for Oppdal sentrum. Planforslaget legger opp til at to eksisterende tomter til fritidsbebyggelse gjøres om 
til to boligtomter. Plassering av tomtene justeres noe mot øst og nord i forhold til gjeldende plan, og 

adkomst flyttes fra sørsiden til nordsiden av tomtene. Adkomst til området er fra Gamle Kongeveg. 
Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Planen vil erstatte del av 
gjeldende reguleringsplan for Kinnpiken hytteområde, PlanID 2011019.  

 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 

dermed ikke fullt ut i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av kommunestyret.  
 
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 

 
I miljødirektoratets Naturbase foreligger det ingen registreringer av viktige naturtyper i, eller i nærheten 

av planområdet. I Artsdatabankens Artskart er det heller ikke registrert truede eller sårbare arter i, eller i 
nærheten av planområdet. I kommunens viltkart er deler av planområdet registrert som hekkeområde for 

spettefugler. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig kjent for å kunne vurdere planforslaget. Det 
er ingen grunn til å tro at utbygging i henhold til planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i 
området i nevneverdig grad. Det er heller ikke knyttet andre miljøinteresser av betydning til 

planområdet. Disse forholdene er også vurdert i forbindelse med behandling av reguleringsplanen for 
Kinnpiken hytteområde i 2014.  

 
Bebyggelsen på de to boligtomtene skal kobles til privat vann og avløpsanlegg. I gjeldende plan for 
Kinnpiken hytteområde er det lagt opp til at fritidsbebyggelsen skal kobles til kommunalt vann og 

avløp. Med tanke på at et så vidt lite avløpsanlegg ikke vil ha ubegrenset levetid, vil det på lang sikt 
være fordelaktig om de to boligtomtene også blir koblet til kommunale nett.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

 

Reguleringsplan for Kinnpiken hytteområde ble gjenstand for grundig behandling i 2014. Omsøkte 
endring er i hovedsak endring fra fritidsbebyggelse til boligformål. Begge tomtene ligger i areal som i 
dag er klassifisert innmarksbeite og som også er klassifisert dyrkbar jord. Frigivelse av arealene til 

utbyggingsformål ble gjort i 2014 ved godkjennelse av Kinnpiken hyttefelt. 
 

Tomten lengst nord (H39 i eksisterende plan, B2 i omsøkte forslag) foreslås flyttet ca. 20- 25 m mot 
nord-vest. Dette medfører at tomtegrensen kommer ca. 3-4 m fra dyrka jord. For å kunne bebygge 
tomten best mulig, og unngå framtidig konflikt mellom drift av dyrka jord og bolig, må denne tomten 

trekkes lenger ned – det forslås ca. 10 m flytting mot sørøst. 
 

Det er tegnet inn en ny adkomst til boligtomtene som går like nedenfor fjøset på gården, og like ved 
dyrka jorda. Det ville vært en bedre løsning, arronderingsmessig ut fra landbrukets ståsted, at 
adkomsten ble opprettholdt jfr. eksisterende plan. Samtidig ser en at ved dagens bruk av arealet 

nedenfor fjøset som beite, er det praktisk at veien legges så høyt opp i beitet som mulig. Ved flytting av 
tomt B2 vil en få bedre avstand mellom dyrka jord og vei ved at areal AVG kan utgå og vei til tomt B2 

legges her. Den foreslåtte løsningen kan derfor godkjennes. 
 

Folkehelsevurdering 

 
Sett fra et folkehelseperspektiv er det viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Trafikksikker skoleveg 

vil her bli ivaretatt ved at avstanden fra skole (ca. 6 km) gir rett til fri skoleskyss. Avkjørselen fra Gamle 
Kongeveg er oversiktlig, og det er tatt inn frisiktsone med tilhørende bestemmelse.  
 

Samlet vurdering 

 

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



 

Det går fram av sidene 12 – 14 i planbeskrivelsen at Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens 
vegvesen er skeptiske til å legge ut boligtomter i så stor avstand (ca. 6 km) fra skole, barnehage og 

andre tilbud som finnes i Oppdal sentrum. Begrunnelsen er trafikksikkerhet for barn og unge som skal 
til skole og andre tettstedsfunksjoner. Statens vegvesen peker i tillegg på at endringen på sikt vil utløse 
behov for både gang- og sykkelveg, kollektivholdeplasser og fartsreduserende tiltak. Planforslaget må 

derfor redegjøre for trygg skoleveg. Videre pekes på nasjonale mål om å redusere klimautslippene.  
 

Planlegger viser til at barn i Oppdal har krav på skoleskyss når avstanden er 5,5 km. Videre at det er 
kun 2,5, km fra planområdet til gang/sykkelveg ved Stølen skisenter. Vegstrekningen har redusert fart 
(60 km/t), og er oversiktlig. To nye boligtomter vil kun gi en mindre økning av antall gående/syklende. 

 
Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort av planlegger. Rett til gratis skoleskyss inntrer 

når det er 4 km eller mer fra bolig til skole. Videre vil rådmannen anføre at 6 km til sentrumsfunksjoner 
er relativt kort i Oppdalsmålestokk. Med dagens teknologiske utvikling på bilfronten (overgang til el-
biler), er det lite trolig at to boliger på lang sikt vil medføre nevneverdige utslipp av klimagasser.  

 
Rådmannen har følgende merknader til plankart og VA-plankart datert 12.10.17: 

 
I forhold til gjeldende plan er bredden på vegen (V1) redusert fra 5 til 4 meter. Dette er en av 
hovedadkomstene til Kinnpiken hytteområde. Rådmannen vil derfor tilrå at vegen vises med en bredde 

på 5 meter. Internvegen til de to boligtomtene kan vises med en bredde på 4 meter. Vegføringen er noe 
endret i forhold til gjeldende plan. Planavgrensningen følger den nye vegtraseen. Dette medfører at noe 
vegareal i gjeldende plan ikke blir vist med formål LNFR. Planavgrensningen må justeres slik at dette 

fanges opp. Videre må senterlinjen i V1 treffe senterlinjen på vegen i gjeldende plan der disse møtes. 
Endringene er skissert på vedlagte kartutsnitt.  

 
Rådmannen slutter seg til den landbruksfaglige vurderingen når det gjelder flytting av tomt B2 ca. 10 
meter mot sørøst for å unngå at den kommer for nærme dyrkamarka. Dette vil åpne for en mer fleksibel 

utnyttelse av tomta. Dette vil også medføre at vegen må legges nærmere tomt B1, og at arealformålet 
AVG (annen veggrunn, grøntareal) blir betydelig redusert. Om nødvendig må avsatt areal til 

avløpsanlegg (AV1) flyttes noe sørøstover.  
 
Rådmannen har følgende merknad til reguleringsbestemmelsene, datert 12.10.17:  

 
Rådmannen ser det også som en fordel at bebyggelsen på boligtomtene gis mulighet til å koble seg til 

kommunal vannforsyning og avløp når Kinnpiken hytteområde blir bygd ut, og vil foreslå at § 3.1.7. i 
bestemmelsene får følgende tilføyelse: 
 

Når det er etablert ledningsnett for vannforsyning og avløp fram til tomtene H35, H38 og H41 i 
Kinnpiken hytteområde, kan boligbebyggelsen på tomtene B1 og B2 kobles til kommunal vannforsyning 

og avløp.  
 
Videre må første setning i § 4.1. må endres slik at det går fram at avkjørsel fra Gamle Kongeveg også 

gir adkomst til Kinnpiken hytteområde. Rådmannen vil tilrå at første setning i § 4.1. får følgende 
ordlyd: 

 
Avkjørsel fra Gamle Kongeveg gir adkomst til tomtene B1 og B2, samt tomtene H1 – H41 i Kinnpiken 
hytteområde.  

 
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 endring av del av Kinnpiken hytteområde er seks hendelser vurdert å havne i grønne felt, der 
risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. To av hendelsene gjelder ulike typer 

skred/ras. Skredfarevurdering av gjort av NGI, som i rapport datert 13. juli 2010 har konkludert med at 
området tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. Når det gjelder radongass vises til at 
det skal etableres radonsperre i henhold til kravene i byggteknisk forskrift. Under punktet 

Klimatilpassing/flomfare er vurderingen at området er bra rustet til å ta imot framtidige store 
nedbørsmengder som følge av klimaendringer. Når det gjelder Støv og støy i anleggsperioden vises til 

at retningslinje T 1442/2012skal legges til grunn. Dersom støv blir til sjenanse, er avbøtende tiltak 
vanning eller salting. Støv og støy fra biltrafikk vurderes ikke som noe problem. Gamle Kongeveg har 
nedsatt hastighet og fast dekke.  

 
Tre hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Alle gjelder trafikksikkerhet. 

Avkjørselen fra Gamle Kongeveg er meget oversiktlig, og vurderes som trafikksikker. Det er vist 
frisiktsone på plankartet. Når det gjelder ulykker med gående/syklende vises til at avstand fra 
planområdet til gang/sykkelveg ved Stølen skisenter er ca. 2,5 km. Vegstrekningen er oversiktlig, og har 

fartsgrense på 60 km/t. To boligtomter vil medføre kun en liten økning i antall gående/syklende, og 
vurderingen er at sikkerheten er tilfredsstillende.  

 
Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som 
burde vært omtalt.  

 
For å unngå at planen blir forvekslet med Kinnpiken hytteområde, vil rådmannen tilrå at planen 
benevnes detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt.  

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

ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 20.11.2017  

 

Behandling 

 
SP v/Ola Skarsheim foreslo følgende endring:  
 

Når det er etablert ledningsnett for vannforsyning og avløp fram til tomtene H35, H38 og H41 i 
Kinnpiken hytteområde, skal boligbebyggelsen på tomtene B1 og B2 kobles til kommunal 

vannforsyning og avløp når det private anlegget skal rehabiliteres. 
 

Vedtak 

 
Endringsforslag fra SP v/O. Skarsheim ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretallet: Høyre). 

 
Rådmannens tilråding med vedtatt endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretallet: 
Høyre). 

 
 

 
 



Vedtaket blir som følger: 

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

av detaljreguleringsplan for Kinnpiken hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 12.10.17, med 
følgende endringer:  

 
I plankartet og VA-plankartet:  

 
- Bredden på adkomst (V1) utvides fra 4 til 5 meter. Bredden på internveg til de to boligtomtene 

beholdes på 4 meter.  

- Planavgrensningen må justeres slik at planen omfatter alt vegareal i gjeldende plan. De arealene 
som ikke benyttes til vegformål vises med formål LNFR.  

- Boligtomt vist som B2 må trekkes ca. 10 meter mot sørøst for å unngå konflikt med dyrka jord. 
- Internvegen legges ned mot tomt B1 og videre over til B2.  
- Areal avsatt til avløpsanlegg (AV1) flyttes om nødvendig mot sørøst.  

- Senterlinjen i V1 må treffe senterlinjen på vegen i gjeldende plan der disse møtes. 
 

I bestemmelsene: 
 
§ 3.1.7. i bestemmelsene får følgende tilføyelse: 

 
Når det er etablert ledningsnett for vannforsyning og avløp fram til tomtene H35, H38 og H41 i 
Kinnpiken hytteområde, skal boligbebyggelsen på tomtene B1 og B2 kobles til kommunal vannforsyning 

og avløp når det private anlegget skal rehabiliteres. 
 

§ 4.1. får følgende ordlyd:  
 

Avkjørsel fra Gamle Kongeveg gir adkomst til tomtene B1 og B2, samt tomtene H1 – H41 i Kinnpiken 

hytteområde.  
 

Planområdet benevnes detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig til å kunne vurdere planfors laget, og det er ingen grunn til 

å tro at utbygging i tråd med forslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet eller andre miljøinteresser i 
området i nevneverdig grad.  

 
 
 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring av del 

av detaljreguleringsplan for Kinnpiken hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 12.10.17, med 

følgende endringer:  
 
I plankartet og VA-plankartet:  

 



- Bredden på adkomst (V1) utvides fra 4 til 5 meter. Bredden på internveg til de to boligtomtene 

beholdes på 4 meter.  
- Planavgrensningen må justeres slik at planen omfatter alt vegareal i gjeldende plan. De arealene 

som ikke benyttes til vegformål vises med formål LNFR.  
- Boligtomt vist som B2 må trekkes ca. 10 meter mot sørøst for å unngå konflikt med dyrka jord. 
- Internvegen legges ned mot tomt B1 og videre over til B2.  

- Areal avsatt til avløpsanlegg (AV1) flyttes om nødvendig mot sørøst.  
- Senterlinjen i V1 må treffe senterlinjen på vegen i gjeldende plan der disse møtes. 

 
I bestemmelsene: 
 

§ 3.1.7. i bestemmelsene får følgende tilføyelse: 
 

Når det er etablert ledningsnett for vannforsyning og avløp fram til tomtene H35, H38 og H41 i 
Kinnpiken hytteområde, kan boligbebyggelsen på tomtene B1 og B2 kobles til kommunal vannforsyning 
og avløp.  

 
§ 4.1. får følgende ordlyd:  

 
Avkjørsel fra Gamle Kongeveg gir adkomst til tomtene B1 og B2, samt tomtene H1 – H41 i Kinnpiken 
hytteområde.  

 
Planområdet benevnes detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt.  
 

Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig til å kunne vurdere planforslaget, og det er ingen grunn til 
å tro at utbygging i tråd med forslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet eller andre miljøinteresser i 

området i nevneverdig grad.  
 
 

 


