
 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Særutskrift 

Dok 9 

Vår saksbehandler Referanse 

Arild Hoel, Vigdis Thun, Eli Grete Nisja ARHO/2017/1647-8/288/1 

 

 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Bygningsråd 18/42 18.06.2018 

Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde 

- 1. gangs behandling 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 11.05 

2 Forslag til planbestemmelser Nestuggu 14.05 

3 Plankart 

4 VA - plankart 

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - 1 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Sakens øvrige dokumenter.  

 

Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 14.05.18. mottatt forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu 

boligområde fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr/bnr 288/1 og 288/181. Forslagsstiller er 

Luggume Hus og Hytter AS. Oppstartsmøte ble holdt 13.12.17. Her ble premissene for det videre 

planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 

32.5 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Slepphaugen. Adkomst til området er fra Gamle 

Kongeveg.  Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Hensikten med 

planendringen er å slå sammen tomtene B5 – B8 i gjeldende plan til en tomt, og åpne for oppføring av 

leiligheter på denne tomta. På de øvrige tomtene skal det oppføres frittliggende eneboliger.  

 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål bolig. Planforslaget er dermed i tråd 

med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.  

 

Feltet er tilnærmet ferdig opparbeidet og endringene vil ikke ha noen ytterligere påvirkning av 

naturmangfoldet, og prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 kommer derfor ikke til anvendelse i 

den videre behandlingen av denne plansaken.  

 

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 

 

Planendringen har ingen betydning for naturmangfoldet.   

 

Landbruksfaglig vurdering 

 

Planendringen har ingen betydning for landbruksinteressene.  

 

Folkehelsevurdering 

Det er planlagt flere gangveger i bygeområdet, noe som er positivt i forhold til både trafikksikkerhet og 

for å gjøre det enkelt å komme seg gjennom området på sykkel/til fots. Gangvegen som er tegnet inn 

lengst vest, GA 1, stopper opp midt i området, men kan med fordel trekkes helt opp til øverste del av 

området B 21. Dette vil også sikre en opparbeidelse av ferdselsåre og grønn korridor inn mot 

naturområdene over. Området er tilrettelagt med lekeplasser og vil være attraktivt for barnefamilier. Det 

vil derfor være mange barn som ferdes rundt i området og som skal krysse Gamle kongevei. Det bør 

være belysning, opphøyd gangfelt både ved krysset gamle kongeveg/ GA1 og Gamle kongeveg 2/ GA. 

Fartsgrensa bør være 30 km/t med innlagte fartsdumper som vil sikre trafikksikkerheten i området. Det 

bør i tillegg etableres belysning langs Gamle Kongeveg der planområdet grenser ned mot. Årsaken til 

dette er at det vil ferdes mange barn og unge i området og det er da viktig å belyse området slik at det 

føles trygt å ferdes der. Dette er viktig for å øke trivsel og trygghet i et bomiljø, men også øke 

trafikksikkerheten. 

 

Samlet vurdering 

 

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

 

Rådmannen har ingen merknader til plankart og VA-plankart datert 10.05.18. Rådmannen har følgende 

merknader til bestemmelsene datert 10.05.18: 

 

§ 2.1: Siste setning endres til: Vann og avløp skal opparbeides ................. 

 

§ 2.4 endres til: Det kan ikke gis ferdigattest til bolighus og leiligheter før lekeplasser er opparbeidet. 

 

§ 3.1.4. gis følgende tilføyelse: målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

§ 3.1.5. gis følgende tilføyelse: målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

3.1.12. For å sikre at preget med saltak opprettholdes, må det gå fram av første setning i denne 

paragrafen at Bygninger skal ha saltak eller tak med to motstående takflater ..... 

 

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

men risikoreduserende tiltak kan vurderes. To av disse dreier seg om skred, der rapport datert 22.02.17. 

fra Skred AS «friskmelder» området. Når det gjelder radongass er avbøtende tiltak radonsperre mot 

grunnen i tråd med byggteknisk forskrift (TEK17). Når det gjelder støy og støv fra vegtrafikk er 



vurderingene at ny bebyggelse i B3 ikke ligger i støyutsatt sone. Avbøtende tiltak dersom støv fra 

internvegene skulle bli et problem er vanning eller salting. 

 

Seks hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder klimatilpassing/ 

flomfare. Avbøtende tiltak er å etablere gode veggrøfter på oversiden av Bjørndalsvegen. Tre av 

hendelsene gjelder trafikksikkerhet. Vurderingene er at det er gode siktforhold ved etablert avkjørsel fra 

Gamle Kongeveg. Det er lagt opp til å etablere gangveg både øst og vest i planområdet. Sammen med 

opphøyet gangfelt med belysning vil trafikksikkerheten for syklende og gående bli ivaretatt. Det er 

planlagt fartsgrense på 30 km/t i planområdet, samt at vegene skal strøs etter behov. Støy og støv i 

anleggsperioden er ivaretatt ved at det er tatt inn en bestemmelse (§ 1.3.) som begrenser tidspunkt for 

når anleggsarbeid kan foregå. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngår ved at byggherre-

forskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal legges til grunn.  

 

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

burde vært omtalt.  

 

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

ut til offentlig ettersyn.  

Saksprotokoll i Bygningsråd - 18.06.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 

 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

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

detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 10.05.18. slik de foreligger, og 

bestemmelser datert 10.05.18, med følgende endringer:  

 

§ 2.1: Siste setning endres til: Vann og avløp skal opparbeides ................. 

 

§ 2.4 endres til: Det kan ikke gis ferdigattest til bolighus og leiligheter før lekeplasser er opparbeidet. 

 

§ 3.1.4. gis følgende tilføyelse: målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

§ 3.1.5. gis følgende tilføyelse: målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

3.1.12. Første setning endres til: Bygninger skal ha saltak eller tak med to motstående takflater ..... 

 

Den foreslåtte planendringen har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer 

ikke til anvendelse.   

 

 



 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 

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

detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 10.05.18. slik de foreligger, og 

bestemmelser datert 10.05.18, med følgende endringer:  

 

§ 2.1: Siste setning endres til: Vann og avløp skal opparbeides ................. 

 

§ 2.4 endres til: Det kan ikke gis ferdigattest til bolighus og leiligheter før lekeplasser er opparbeidet. 

 

§ 3.1.4. gis følgende tilføyelse: målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

§ 3.1.5. gis følgende tilføyelse: målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

3.1.12. Første setning endres til: Bygninger skal ha saltak eller tak med to motstående takflater ..... 

 

Den foreslåtte planendringen har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer 

ikke til anvendelse.   

 

 

 

 


