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1. INNLEDNING 
 
1.1 Forslagstillere 

 
Forslagstillere:  
Lund Hyttebygg AS, 7393 Rennebu. 
 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold 
Grunneiendommene som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 232/2 og 232/4. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 232/2 er Bjarne Magne Grindvoll. 
Hjemmelshavere av eiendommen gnr/bnr. 232/4 er Pål Rudolf Vik og Ola Vik. 
 
 
1.3 Planlegger - kontakt kommune 
 
Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne. 
Kontaktpersoner i Oppdal kommune har vært Arild Hoel. 
 
1.4 Historikk/bakgrunn for planarbeid. 
Hjemmelshaver av gnr/bnr. 232/2 ønsker å legge ut del av sin eiendom, vist som arealformål 
fritidsbebyggelse i kommunens arealdel til et nytt hytteområde, dette videre for å forsvare 
investeringer i nyervervet gårdseiendom (Ørnkjellen). 
Da deler av planområdet ligger innenfor hensynssone reindrift ble det i oppstartsvarselet for 
planarbeid forslått en befaring i området sammen med representanter for reindrift hos 
Fylkesmannen, Trollheimen Sijte og Oppdal kommune for på best mulig måte å avklare 
reindriftsinteressene i området. 
 
Det ble holdt befaring i Ørnkjell hytteområde 12.09. 17 der Fylkesmannens reindriftsavdeling, 
forslagsstillerne, planlegger og representanter fra Oppdal kommune deltok. Fylkesmannen har i 
etterkant av befaringen utarbeidet et notat datert 29.09.17.  
I notatet konkluderer Fylkesmannen slik: Med bakgrunn i omfanget av eksisterende 
fritidsbebyggelse innenfor / i nær tilknytning til flytteleia som går fra Kreklingen nord for 
Granasjøen og ned til gjerdeanlegget ved Nerskogen, så mener vi at tålegrensen kan være nådd. 
Flytteleia må derfor kartlegges, samtidig som at man foretar en vurdering av evt. 
utbyggings/fortettingspotensialet i områdene i nærheten av flytteleia. Vi anbefaler et samarbeid 
mellom kommunene for å få på plass en slik vurdering, slik at forutsigbarheten for både 
grunneierne og reindrifta økes. Det er ikke ønskelig med mer utbygging i dette området før dette 
er gjort.  
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På bakgrunn av dette innspillet har tiltakshaver rettet en forespørsel til Oppdal kommune, der 
spørsmålet er hvordan kommunen vil forholde seg til innspillene fra Fylkesmannen, og om 
kommunen vil være positiv til å behandle et planforslag før det foreligger en avklaring i forhold til 
reindriftsinteressene.  
 
Rådmannen valgte å legge forespørselen fram for bygningsrådet, slik at spørsmålene fikk en 
politisk avklaring.  
 
I bygningsrådsmøte 07.11 ble det stemt mellom rådmannens og bygningsrådets forslag. 
Forslaget til bygningsrådets leder ble enstemmig valgt. 
Vedtaket ble som følger: 
Bygningsrådet viser til notat datert 29.09.17. fra Fylkesmannen, og Fylkesmannens uttale til 
kommuneplanen for 2014 – 2025, der det ikke var reist innsigelse mot utbyggingsområdene på 
Nerskogen. Bygningsrådet konstaterer at det her foreligger en juridisk bindende arealdel som viser 
areal til fritidsformål, og vil understreke at dette må være utgangspunktet for en eventuell 
kartlegging av flytteleia og vurdering av hvilke konsekvenser utbygging i området vil få for 
reindriftsnæringen. Om nødvendig må flytteleia justeres slik at utbygging i henhold til den 
juridisk bindende arealdelen kan gjennomføres.  
 
Bygningsrådet viser til at kommuneplanens arealdel har blitt til gjennom omfattende prosesser, 
med deltakelse fra bl.a. sektormyndighetene. Bygningsrådet legger stor vekt på at dette skal skape 
forutsigbarhet for planlegging og utbygging, og ser ingen grunn til at planprosessen knyttet til 
Ørnkjell hytteområde skal stilles i bero.  
 
Bygningsrådet konstaterer at Oppdal kommune, sammen med sektormyndighetene, gjennom flere 
kommuneplanprosesser har kommet fram til en juridisk bindende arealbruk i området. 
Bygningsrådet kan ikke se at Oppdal kommune har behov for ytterligere kartlegging og 
utredning i dette området, og forventer at dette eventuelt gjennomføres av Fylkesmannen i 
samarbeid med reindriftsnæringen. 
 
Ut i fra dette vedtaket har tiltakshaver valgt å utarbeide et planforslag i tråd med arealdelen i 
kommunen og med en utnytting som ikke fører til ytterligere fortetninger i fremtiden. 

• Planforslaget vil legge opp til at all trafikk inn og ut av området skal skje mot Fv. 512. 
• Det skal ikke legges opp til nye tiltak som kanaliserer utfart mot drivingsleia i vest. Det 

blir også et naturlig topografisk skille (stor høydeforskjell) mellom det nye hytteområdet 
og drivingsleia i vest. 

• Området opp mot Ørnkjellhaugen er meget godt egnet til tomter både i forhold til 
eksponering mot nærområder og i forhold til topografi med variert/kupert terreng. 

• Man vil søke en planløsning som påvirker reindrifta minst mulig. 
• Man tar hensyn til landbruksinteresser i planområdets nedre del mot gården Ørnkjellen. 
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1.5 Hensikten med planen  
   
Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere tomter (tomtestørrelse ca. 1 da).  
for fritidsbebyggelse i område Ørnkjellhaugan. Man vil i planen vise tilførselsløype (skiløype) til 
Nerskogløypa, felles infrastruktur- vei, vann- og avløp, samt regulert atkomst med frisiktsoner 
fram til Fv512. 
Atkomstvegen blir foreslått lagt i grensen mellom grunneiendommene gnr/bnr. 232/2 og 232/4 og 
således utenfor tunet på gårdsbruket Ørnkjellen. 
Man vil søke å legge ny bebyggelse i terrenget på en slik måte at bygningene blir mist mulig 
eksponert i forhold til omgivelsene, man vil også søke å ta vare på naturterreng i mellom 
bebyggelse selv om området får en forholdvis høy utnytting. 
 
 
1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold 
 
Forslag til detaljreguleringsplan er i samsvar med arealdel kommuneplan 2014 - 2025 som viser 
området som fritidsbebyggelse.  
Planområdet er vist med hensynssone – reindrift, og tillegg grenser planområdet mot Trollheimen 
Landskapsvernområde. 
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Fig. 1: Planområdet vist i arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025. 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for ØRNKJELL hytteområde, del av gnr/bnr. 232/2 og gnr/bnr 
232/4. 
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297,7340 Oppdal 
Dato 05.04. 2018 

 

8 
 
2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 

Fig. 2: Oversikt – Ørnkjell hytteområde. 
 
2.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet som er ca. 150 da stort ligger på Nerskogen (vest for Fv.512), i nærheten av 
kommunegrensa til Rennebu, ca.25 km nordvest for Oppdal sentrum.   
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 

Fig. 3: Viser bonitetskart. 
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Planområdet er i dag bebygd med en fritidseiendom gnr/bnr 232/9. I øvre del er det opparbeidet et 
område som fungerer som lagringsplass for forskjellige landbruksredskaper. 
Nedre del av området - sør for avgrensing av byggeområdet vist på bonitetskart fig. 3, brukes i 
dag til beiteområde for storfe og er en ressurs for gården Ørnkjellen, dette området vil ikke bli 
foreslått utbygd.

 
Fig. 4: Nedre del av området som egner seg til beite. 
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Området (med unntak av et mindre område rundt eksisterende hytte i nordvest) nord for denne 
markeringen har ikke den samme undervegetasjonen av gras og er mer kupert med synlig fjell i 
dagen og er bevokst med lyng, busker og glissen bjørkeskog.  
 
 

 
Fig. 5: Typisk vegetasjon i byggeområdet. 
 
 
2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
Bebyggelsen i området holder en normal god byggekvalitet og regnes ikke som verneverdig. 
  
 
2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur 
 
Det er ca. 25 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur. 
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2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 
Planområdet er kupert og har en fallretning fra Ørnkjellhaugan både mot sør, vest og nord. Del av 
planområdet som er foreslått utbygd er vegetert med glissen lauvskog, busker og kratt. 
Undervegetasjonen består for det av gras og lyng, der lyng er den dominerende veksten. 
Nedre del av området mor gården er ryddet for skog og har en undervegetasjon bestående av gras. 
 
Planområdet strekker seg fra høydekote 778 ved Nerskogvegen og til høydekote 895 opp mot 
Ørnkjellhaugan. 

      
Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig. 5 er området 
vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut i fra et estetisk hensyn til å ta vare 
på all skog der det er mulig.  
  
2.6 Støy, støv og eksos fra veitrafikk/forurensing av grunn. 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt. De nye tomtene i forslag til ny 
detaljreguleringsplan vil ligge i god avstand fra Nerskogvegen.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy/støv i anleggstiden. 
 
Ellers er vurderingen at 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 atkomster er det planlagt utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen. 
Nye stikkveger skal bygges i henhold til plankart. Man forutsetter vinterbrøytet veg med 2 
parkeringsplasser på hver tomt. 
Hovedatkomst til planområdet er lagt i grense mellom eiendommene gnr/bnr 232/2 og 232/4, dette 
er da også en veg som kan benyttes til landbruksformål på disse grunneiendommene. I tillegg vil 
denne vegen være en naturlig atkomst til byggeområde – fritid på eiendommen gnr/bnr- 232/4 vist 
i arealdel- kommuneplan 2014 – 2025. Tinglyst rett til parkering for eiendom gnr/bnr 232/9 vil bli 
videreført i dette planforslaget. 
 
2.8 Grunnforhold 

Jordsmonnet er tynt, kort veg ned til fjell og de tørre områdene består av grus og morene. Øverste 
del av planområdet inneholder noen myrområder. 
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.  
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2.9 Bekker, vassdrag. 

I planområdet ligger et lite vannspeil i forbindelse med myr som dreneres ut ved en liten bekk, 
ellers ingen bekker, vassdrag i planområdet. 

Fig. 6: Viser myr og et lite vannspeil.. 
 
2.10 Vannforsyning, overflatevann, avløp, strømforsyning etc. og renovasjon 
 
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. 
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen. 
Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til 
kommunale samleplasser, Man må ellers innrette seg etter de til en hver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
 
 
Når det gjelder strømforsyning så er det behov for å regulere inn nytt område for trafo 
(energianlegg). 
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Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til 
kommunale samleplasser, Man må ellers innrette seg etter de til en hver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
 
 
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. 

Etter gjennomgang av kartkatalog.nve.no er det ikke funnet noen form for naturfare vedr. flom, 
ras, og skred.  

Konklusjonen er derfor at det ikke foreligger naturfare i områder hvor det foreslås nye tomter for 
fritidsbebyggelse. 

 
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 
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§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. I dette planområdet er det funnet 
treff i artsdatakart, det er hare – kategori nær truet NT, Myskegras – kategori livskraftig LC, 
Neslesommerfugl – kategori livskraftig LC, Setermjølke – kategori livskraftig LC og Brearve– 
kategori livskraftig LC.  
 

Fig. 7: kart artsdatakart. 
Oppføring av ny bebyggelse i planområdet vil ikke ha avgjørende betydning i forhold til funn som 
er gjort i artsdatabanken, da 4 av funnene er vurdert som livskraftige og haren (nær truet) er 
vurdert til å kunne ha tilhold på flere plasser i området. 
 
 
Ved gjennomgang av naturbase finner man at planområdet grenser mot Trollheimen 
Landskapsvernområde. Ca. 1 km nord for planområdet ligger Minilldalsmyrene naturreservat og 
område med arter av nasjonal forvaltningsinteresse.  
Etter gjennomgang av Naturbase er det funnet Sotstarr (karplante) – kategori livskraftig.  
 



Forslag til detaljreguleringsplan for ØRNKJELL hytteområde, del av gnr/bnr. 232/2 og gnr/bnr 
232/4. 
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297,7340 Oppdal 
Dato 05.04. 2018 

 

16 
 

            Trollheimen landskapsvernområde ble fredet ved kgl. res. av 11.12.1987 for å ta vare på et 
særegent og vakkert fjellområde med fjell, skog, seterdaler og et rikt plante- og dyreliv. 
Verneområdet ligger i 6 kommuner og 2 fylker (Sunndal, Surnadal, Rindal, Meldal, Rennebu, 
Oppdal). 
Verneformål er å ta vare på et høgfjellsområde med rik/spesiell flora. 
 
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.  
 

 
Fig. 8: Verneområder vist i naturbase. 
 
Minilldalsmyrene er et stort, flatt landskap som er helt egenartet for Trollheimen. Myrområde 
omkring meanderne i Minilla, med gamle setervoller. Flatmyr dominerer med bakkemyr i 
kantene. 
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Fig.9: Sjekkliste naturmangfold 
 
Planområdet liggere i nærheten av Minilldalsmyrene naturreservat som er et viktig viltområde. 
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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  

Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha og konsekvenser for naturmangfoldet 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Den samlede belastning ved etablering av ca. 30 hytter øst for Trollheimen Landskapsvernområde, 
ca. 1200 km2 vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget. 
 
Hyttetomtene lengst mot nord ligger i nærheten av grensen til Trollheimen Landskapsvernområde, 
ca. 150 meter fra flyttelei reindrift. Topografien i dette området er slik at den ikke innbyr til stor 
ferdsel vestover direkte mot flytteleia. Man vil kanalisere ferdselen østover mot Fv. 512 og om 
vinteren til innregulert skiløype som er tilknyttet det etablerte skiløypenettet på Nerskogen. 
 
 
§ 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 04.09. 2017: 

 
Fylkeskommunen har nå gjennomført varslete befaring av planområdet. Det ble ikke observert 
automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
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Sametinget skriver i brev av 13.06. 2017: 

Sametinget 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. 
 

2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  
 
Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at øvre del planområdet ligger i kartlagt 
friluftsområde – Trollheimen. 
Trollheimen er et stort turområde som er tilrettelagt og er vurdert som svært viktig. 
Det ligger i 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. 

 
Fig. 10: Oversikt over kartlagt friluftsområde – Trollheimen. 
 
Planområdet vil bli vist med skiløype som kobles opp mot det eksisterende skiløypenettet.  

Planområdet ligger heller ikke langt fra skiløypenett på østsiden av Nerskogvegen, skiløype til 
Nerskogen skisenter - Leverdalen/Storhøa – Leverdalen. 
Sentralt i planområdet vil det bli etablert et felles uteoppholdsområde. I dette området kan det 
etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å fremme uteliv og sosial aktivitet. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. 
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3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Lund Hyttebygg AS. Oppstartsmøte vedr. Ørnkjell hytteområde ble holdt på kommunehuset 
16.03 .2017. Fra tiltakshaver stilte Knut Erik Godtland, Stig Holte-Berg, fra kommunen stilte  
Ane Hoel, Arild Hoel, Eli Grete Nisja og Gro Aalbu. 
Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel. 
 
 
3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opdalingen 24.05. 2017.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 19.05. 2017. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev 19.05. 2017 
Frist for innspill ble satt til 10.06. 2017. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 01.12. 2017 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 
Trøndelag fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, NVE, Ivar Christian Andersskog, 
Svanhild Eriksen og Torbjørn Mentsen og Lund Hyttebygg AS. 
 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 12.06. 2017. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplan - Ørnkjell 
hytteområde - 
Nerskogen - Oppdal 232/9 - del av 232/2 
Overordnede føringer 
Utbyggingsområdet er avsatt til fritidsformål i 
kommuneplanens arealdel. 
Landbruk og bygdeutvikling 
Det fremgår at nedre del av planområdet skal 
avsettes til LNFR på bakgrunn av at dyrkbar jord og 
innmarksbeite i området. Dette er positivt. 

Kommentar til innspillet: 
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Atkomstvegen til hytteområdet foreslås lagt utenfor 
tunet på gårdsbruket 
Ørnkjellen. Dette vil beslaglegge fulldyrka mark, 
noe som vurderes som uheldig. Vi ser imidlertid at 
det går en vei lenger øst parallelt med planlagt 
adkomst. Det må vurderes om denne kan brukes i 
stedet. 
I det videre planarbeidet er det viktig at det søkes 
løsninger som minimerer 
landbruksmessige virkninger, herunder virkninger 
for ev. beiteinteresser og kulturlandskap. I 
planforslaget må det gjøres rede for hvordan dette er 
vurdert. Planområdet berører også verneskog. 
Fylkesmannen henstiller derfor om at 
skogsvegetasjonen får stå mest mulig urørt. Dette 
bør gjenspeiles i tomteplassering og eventuelt i 
bestemmelsene. 
Reindrift 
Det foreslåtte planområdet ligger innenfor områder 
som er markert som vårbeiter, høstbeiter og 
høstvinterbeiter på reindriftas arealbrukskart. I 
tillegg går det ei flyttelei ca. 100 meter nord og vest 
for planområdet. Dette benyttes i forbindelse med 
driving av rein til anlegget på Nerskogen. Anlegget 
brukes til merking, skilling og opplasting for 
transport til slakteri og vinterbeite. På våren blir 
gjerdet brukt til inngjerding av bukk. Trollheimen 
sijte er helt avhengig av flytteleia for å ha tilgang til 
gjerdeanlegget på Nerskogen. 
Utbyggingsområdet er avsatt til fritidsformål i 
kommuneplanens arealdel, men 
samtidig innenfor hensynssone for reindrift. 
Omfanget er tilsammen 15-30 nye hytter. I 
retningslinjene til hensynssone reindrift står det at: 
«Det skal utvises særskilt varsomhet i forhold til 
reindrifta ved vurdering av søknader om 
dispensasjoner fra kommuneplanen innenfor 
hensynssonene for reindrift. Tilrettelegging av 
ferdsel skal i størst mulig grad kanaliseres utenom 
hensynssonene. Ved opprettelse av nye løypetraseer 
skal reindriftsnæringa konsulteres.» 
Fylkesmannen mener at det ikke er samsvar mellom 
hensynssonens 
retningslinje og plassering av hyttetomter innenfor 
hensynssonen. Det planlegges å vise tilførselsløype 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. 
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til Nerskogløypa gjennom reguleringsplanen. Her             
blir det viktig at også skiløypene kanaliserer 
ferdselen bort fra viktige reindriftsområder og ikke 
omvendt. 
Det er svært mye fritidsbebyggelse i dette området, 
og ellers i nær tilknytning til den nevnte flytteleia. 
Dette vanskeliggjør arbeidet med flytting av rein til 
anlegget på Nerskogen. Hovedutfordringen er 
aktivitet og ferdsel ut i fra hyttene. Ut fra hensynet 
til reindrifta er det viktig at hele området ses i 
sammenheng slik at flytteleia og ellers viktige 
reinbeiteområder ivaretas. Vi har lenge etterlyst en 
interkommunal plan i Trollheimen, da vi mener dette 
er nødvendig for å kunne se reindriftsområdene i et 
helhetlig perspektiv. 
Grunneiersamarbeid er også noe vi oppfordrer 
kommunene til å kreve i visse områder, for å få 
hytteplanleggingen til å bli mer helhetlig. 
Det er positivt at det foreslås en befaring med 
reindrifta, kommunen og 
Fylkesmannen for best mulig få avklart 
reindriftsinteressene i området. Fylkesmannen 
mener det må gjøres en grundig vurdering av hvilke 
virkninger de planlagte hyttene kan få for reindrifta. 
I denne vurderingen må kommunen se flytteleia i et 
helhetlig perspektiv, og ta med både eksisterende og 
planlagte hytter som har betydning for flytteleia og 
viktige reindriftsområder i området. Vi har tidligere 
anmodet om at Rennebu kommune utarbeider en 
vurdering av fortetningspotensialet i eksisterende og 
planlagte hyttefelt som berører flytteleia mellom 
Grana og samleanlegget ved Ørnkjellhaugen på 
Nerskogen. Dette for å øke vurderingsgrunnlaget for 
planer i området og skape forutsigbarhet for alle 
parter. Vi kommer til å oppfordre Oppdal kommune 
til å gjøre det samme, og helst i samarbeid med 
Rennebu kommune. 
For å unngå negative konsekvenser for reindrifta er 
det er nødvendig med en 
helhetlig vurdering av hele flytteleia før det kan 
tillates mer hyttebygging i tilknytning til flytteleia 
og anlegget på Nerskogen. Reindriftsavdelingen 
stiller gjerne på befaring/ møte sammen med 
reindrifta og kommunen for å drøfte dette videre. 
Miljøvern 
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For Fylkesmannen som miljømyndighet vil hensynet 
til klima, 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 finnes myrområde innenfor planavgrensningen 
som bør ivaretas i det videre planarbeidet. 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 plassere tiltak som i minst mulig grad 
medfører inngrep 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. Verdiene skal veies opp 
mot samfunnsnytten. 
Naturmangfold 
En arealforvaltning der en sikrer artenes 
leveområder er svært viktig for å bevare det 
biologiske mangfoldet. Selv om de enkelte tiltak og 
planer kan synes å stå for beskjedne virkninger, kan 
summen av slike belastninger være kritisk  for 
truede og sårbare arter. Siden mesteparten av det 
biologiske mangfoldet i Norge ligger utenfor de 
vernede områdene, er det i første rekke gjennom 
arealplaner på kommunalt nivå at en kan unngå 
negative inngrep, evt. sette vilkår ved 
gjennomføringen som sikrer bærekraftige bestander 
av disse artene. I det videre planlegging er det 
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24 
ønskelig at konsekvensene av planen synliggjøres 
for biologisk mangfold, særlig med hensyn til 
rødlistearter og ansvarsarter. 
Fylkesmannen påpeker at alle saker som berører 
natur- og miljø skal vurderes 
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. 
nml § 7). Det må skriftlig redegjøres for hvordan 
prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende 
synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 
4-3, og viser til DSB sin veileder 
”samfunnssikkerhet i areal- planlegging”. 
Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten 
videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en 
ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko 
og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk 
med dagens forutsetninger, også vurderes hvordan 
fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke 
tiltaket. Se mer informasjon på 
www.klimatilpasning.no. 
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. 
Barn og unge 
Ingen merknad 
 
NOTAT 
Detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde - 
Gnr/bnr 232/9 og del av 
232/2, Nerskogen, Oppdal kommune 
Viser til oppstartsvarsel for Ørnkjell hytteområde av 
16.5.2017, der tiltakshaver 
foreslår befaring for på best mulig måte å avklare 
reindriftsinteressene i området. Vi synes det er 
veldig positivt at det tas initiativ til befaring og 
dialog tidlig i planprosessen. Befaringen ble foretatt 
12.9.2017 sammen med tiltakshaver, plankonsulent, 
kommunen, reindrifta og Fylkesmannen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klimatilpasning.no/
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Etter befaringen har vi vurdert planene nærmere 
mht. reindirftsinteressene i 
området. I følge reindriftas arealbrukskart ligger det 
foreslåtte planområdet innenfor vår-, høst- og 
høstvinterbeiteområdene for Trollheimen sijte. I 
tillegg går det ei flyttelei ca. 100 meter vest for 
planområdet. Det er først og fremst flytteleia vi er 
bekymret for i denne saken. Det er uten tvil og høyst 
nødvendig at mulighetene for tradisjonell flytting 
med rein i Trollheimen må sikres. For å få til dette, 
må hele leia sikres. Dvs. man må opprettholde 
muligheten for å drive rein fra Grythattenområdet og 
rundt Granasjøen og ned ved Buslettjønna, over 
Nerskogveien og inn til anlegget. Planområdet er i 
tråd med kommuneplanens arealdel, men må sees i 
sammenheng med store områder avsatt til 
fritidsbebyggelse både rundt Skarvatnet og  
Granasjøen. Det er først og fremst aktivitet og 
ferdsel som er problemet, men noen steder er det 
også så tett mellom hyttene at det begynner å bli 
vanskelig å drive rein. Reindriftsutøverne meddeler 
at det har skjedd en kraftig økning av ferdselen 
særlig vestsida av Granasjøen samt rundt Skarvatnet. 
I 2002 ble det utarbeidet en landskapsanalyse for 
Ånegga-Sørøyåsen. Her ble 
reindriftsinteressene vurdert og viktigheten av 
flytteleiene fra Grythatten- området, via Kreklingen 
og Ånegga mot Sørøyåsen og slakteanlegget på 
Nerskogen ble påpekt spesielt. Resultatet viser at 
området har stor betydning for reindrifta og at 
området er sårbart med tanke på ferdsel og 
forstyrrelser av folk og løshunder. 
Det foreslåtte planområdet ligger innenfor 
hensynssone reindrift i kommuneplanens 
arealdel. Og i retningslinjene står det at all ferdsel 
skal kanaliseres utenom hensynssona. Vi mener det 
ikke er samsvar mellom retningslinjene og planene 
om å tilrettelegge for flere hytter og dermed økt 
ferdsel i området. Dette særlig med bakgrunn i at 
utfarts-/rekreasjonsområdet er nettopp innover mot 
flytteleia og landskapsvernområdet. Det vises ellers 
til Fylkesmannens uttalelse til oppstartsvarselet 
(vedlagt). 
I fm. oppstart av arbeid med en reguleringsplan 
(Myrslettet) i Rennebu kommune i 
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26 
2016, så uttalte Fylkesmannen at «For å øke 
vurderingsgrunnlaget for planer i området og skape 
forutsigbarhet for alle parter, vil Fylkesmannen tilrå 
at det utarbeides en vurdering av 
fortetningspotensialet i eksisterende og planlagte 
hyttefelt som berører flyttleia mellom Grana og 
samleanlegget ved Ørnkjellhaugen på Nerskogen». 
Det ble avholdt et møte med Rennebu kommune i 
høst for å drøfte veien videre mht. å bevare den 
nevnte flytteleia. Det er enighet om at man må få 
kartlagt flytteleia og se på evt. utbyggingspotensialet 
i området som berører leia. 
Dette vil gi en bedre forutsigbarhet både for 
kommunen, utbygger og reindriftsnæringa. Vi 
anbefaler på det sterkeste et samarbeid mellom 
kommunene for å få kartlagt og sikret flytteleia. 
En stenging av flytteleia vil være i strid med 
nasjonale mål og føringer om at det 
skal kunne drives samisk reindrift i Trollheimen, jf. 
Trollheimenlovens § 1. Reindriftslovens § 22 sier at 
reindriftsutøverne har adgang til fritt og uhindret å 
drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet 
hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting 
med rein etter tradisjonelle flytteleier. Videre sier 2. 
ledd i bestemmelsen at reindriftens flytteleier ikke 
må stenges. I Miljøverndepartements temaveileder: 
«Reindrift og planlegging etter plan- og 
bygningsloven» står det følgende om stenging av 
trekk– og flytteleier: «I en situasjon hvor reindriften 
ikke fritt og uhindret kan forflytte med sin rein etter 
en tradisjonell flyttlei, anses flytteleien for å være 
stengt. Dette innebærer at ikke bare en fullstendig 
blokkering av leien omfattes, men også 
innsnevringer av og bygging like ved leien, samt 
forstyrrelser som bygging av tiltaket medfører, kan 
omfattes av bestemmelsen.» Trekk- og drivingsleier 
er av avgjørende betydning for reindrifta hvis den 
skal fungere driftsmessig, og for å ivareta sin 
særegne nomadiske karakter som det er av nasjonal 
interesse å opprettholde. 
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Konklusjon: 
Med bakgrunn i omfanget av eksisterende 
fritidsbebyggelse innenfor /i nær tilknytning til 
flytteleia som går fra Kreklingen nord for 
Granasjøen og ned til gjerdeanlegget ved 
Nerskogen, så mener vi at tålegrensen kan være 
nådd. Flytteleia må derfor kartlegges, samtidig som 
at man foretar en vurdering av evt. utbyggings- 
/fortettingspotensialet i områdene i nærheten av 
flytteleia. Vi anbefaler et samarbeid mellom 
kommunene for å få på plass en slik vurdering, slik 
at forutsigbarheten for både grunneierne og 
reindrifta økes. Det er ikke ønskelig med mer 
utbygging i dette området før dette er gjort. 
 

Bygningsrådet viser til at kommuneplanens 
arealdel har blitt til gjennom omfattende 
prosesser, med deltakelse fra bl.a. 
sektormyndighetene. Bygningsrådet legger stor 
vekt på at dette skal skape forutsigbarhet for 
planlegging og utbygging, og ser ingen grunn 
til at planprosessen knyttet til Ørnkjell 
hytteområde skal stilles i bero.  
 
Bygningsrådet konstaterer at Oppdal 
kommune, sammen med sektormyndighetene, 
gjennom flere kommuneplanprosesser har 
kommet fram til en juridisk bindende arealbruk 
i området. Bygningsrådet kan ikke se at 
Oppdal kommune har behov for ytterligere 
kartlegging og utredning i dette området, og 
forventer at dette eventuelt gjennomføres av 
Fylkesmannen i samarbeid med 
reindriftsnæringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Lund Hyttebygg AS 
Dato:02.11. 2017. 
 
Kommentarer til  usignert notat fra 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag dat. 29.09. 
2017. 
Saken 
Saken gjelder varslet reguleringsplan på 
eiendommen Ørnkjell Gnr.232, Bnr. 9 i Oppdal 
Kommune. Eiendommen eies av Bjarne Magne 
Grindvoll m/fam som itillegg er eiere av gården 
Liaeng på Rennebusida av Nerskogen. Grindvoll 
driver melkeproduksjon og ønsker å 
utvide/modernisere produksjonen. Dette 

Kommentarer: 
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28 
innebærer betydelige investeringer. Ettersom de 
udyrkede delene av Ørnkjell ligger i område 
avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen, var 
det naturlig å tenke tomtesalg for å dekke 
investeringene. Dette er av særs stor betydning 
for Nerskogssamfunnet da utviklingen i 
jordbruket, her som ellers i landet, har en negativ 
trend. Det er ekstremt viktig at de som har 
mulighet, og motivasjon, blir gitt anledning til å 
bygge ut brukene sine uten å måtte gjøre seg til 
gjeldsslaver. Å omdisponere uproduktivt areal 
med tanke på langsiktige investeringer i bosetting 
og næring må være 
ekstremt god samfunnsøkonomi. 
Eiendomsretten 
Det aktuelle området er inngjerdet innmark. 
Området hadde vært inngjerdet i flere tiår da 
særloven om i reindrift i Trollheimen ble vedtatt 
i 1986. Gården ble etablert i 1933, og den 
privatrettslige eiendomsretten skulle således være 
åpenbar. Det at stortinget etablerer en 
utmarksnæring i området kan ikke frata 
grunneierne i området råderetten over inngjerdet 
innmark. At tilgrensende utmark er vernet og på 
den måten tilrettelagt for reindrift er akseptert. 
At etableringen av reindrifta skal frata 
grunneierne disposisjonsretten over egen innmark 
er helt urimelig i tillegg til at det etter lov om 
reindrift, etter vår forståelse, ikke har hjemmel i 
lovverket. I kap.3 i Lov om reindrift (vedtatt i 
1978 og sist endret med virkning fra 1/12017) står 
følgende: R etten til å u tøve re indrift gi r rett til å 
la rein en beite i fje l/ et og annen 
utmarksstrekning, herunder også tidligere dyrket 
mark og slåtteng som ligger for seg 
selv uten tilknytning  til bebodde områder eller 
dyrkede arealer i drift, dersom de ikke er holdt 
i hevd og heller ikke er i bruk som kulturbeite, med 
mindre arealet er inngjerdet med gjerde som 
freder for  rein. Det aktuelle området er ikke 
utmark, og det er inngjerdet med 
Drivlei 
Det er vist en drivlei ca. 150m vest for 
planområdet. Fra vestgrensa av planområdet og 
ned til drivleia er terrenget av en slik karakter at 
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det ikke ligger til rette for ferdsel hverken for 
folk eller rein. Drivleia ligger derfor godt 
skjermet fra framtidig utbygging. Et annet 
vesentlig moment er at den potensielle bruken av 
drivleia er på en tid av året da det er lavsesong i 
hyttebruken. På befaring 12.09.2017 ble det 
opplyst fra reineier Gustav Kant at drivleiene 
stort sett blir brukt fra slutten av oktober og 
utover mot jul. Det vi vet fra bla omsetningen 
på Nerskogen Landhandel er at ukene 43 - 50 
pluss tiden fra nyttår til uke 8 er en rolig tid på 
Nerskogen. I perioden 43-50 snakker vi om ca. 
20% av omsetningen i toppsesong, og i ukene 1-8 
snakker vi om ca. 17% av toppomsetningen. 
Dette utgjør stort sett handelen til 
lokalbefolkningen. Dette gir lite konflikt 
mellom reinflytting og hyttefolket. En er ikke 
kjent med at det er konflikt av slik karakter 
overhode på Nerskogen. 
Til slutt må det nevnes at gjeldende drivlei ikke 
er i bruk. Drivleia er tegnet inn over 
naboeiendommen 232/4. For å bruke denne leia 
må to gjerder og deler av innmarka på 232/4 
krysses. I følge eierne av 232/4 har dette ikke 
skjedd fram til i dag. 
Vi som er bor og virker i området ser hvor reinen 
krysser Fv. 512. Det skjer lenger sør, stort sett fra 
Løkkjbekken og sørover. Dette gjelder enten 
reinen er drevet eller ved tilfeldig kryssing av 
dalen. Dette med tilfeldig kryssing er viktig,for 
da ser vi hvor reinen er mest vant 
med å krysse. Vi ser aldri spor etter kryssing av 
betydning nord for Løkkjbekken. 
Praksis i området 
Hvis vi går noen hundre meter lenger rett sør, så 
er det etablert et nytt hyttefelt der tre av hyttene 
er lagt inn i det som er vist som drivlei på kartet. 
Hele planen ligger i utmark, og det er bygd veier 
inn i området. Dette viser en helt annen og mer 
liberal praksis enn det det legges opp til på 
Ørnkjell. Tidligere praksis i Nerskogsområdet 
har ikke fratatt grunneiere retten til å disponere 
egen innmark. I de tilfeller der det har vært 
diskusjoner, så har dette uten unntak vært i 
utmark. 



Forslag til detaljreguleringsplan for ØRNKJELL hytteområde, del av gnr/bnr. 232/2 og gnr/bnr 
232/4. 
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297,7340 Oppdal 
Dato 05.04. 2018 

 

30 
Oppdal Kommune Bekrefter også i Frostating 
Lagmannsrett den 4/7 2014 i sak 
14-096783ASK-FROS at forutsetningene for 
hyttebygging ligger til rette. Oppdal Kommune 
vitnet om dette i ovennevnte rettsak. Det ble her 
uttalt at det var plass til i hvert fall 20 
hyttetomter. 
Oppsummering 
På Ørnkjell legges det opp til at all trafikk inn og 
ut av området skal skje på innmarka ned mot 
fylkesvei 512. 
Det legges ikke opp til nye tiltak som kanaliserer 
utfart inn i reindriftsområdene. 
Topografien i området hindrer stor utfart mot 
drivningsleia på vestsida. Det er betydelig 
høydeforskjell fra planlagte hyttetomter og ned 
til drivningsleia. 
Alt ialt er planene for Ørnkjell innrettet slik at 
de kommer til å gi minimalt påvirkning på 
reindrift i området. 
Resultatet for Nerskogssamfunnet, totalt sett, er 
derimot meget betydelig. 
Med vennlig hilsen 
 Lund Hyttebygg AS 
 
 
 
Innspill: 
 
Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 04.09. 2017. 
Vedr oppstart av arbeid detaljreguleringsplan 
for Ørnkjell hytteområde, 232/9 og del av 232/2 
på Nerskogen i Oppdal kommune 
Vi viser til Deres oversendelse av 16.05.2017. 
Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere 
tomter for fritidsbebyggelse. Området planlegges i 
flg referat fra oppstartsmøte utbygd med 15 – 30 
tomter. Planen vil i flg oversendelsen vise 
tilførselsløype (skiløype) til Nerskogløypa, felles 
infrastruktur vei, vann- og avløp, samt regulert 
atkomst fra Fv. 512. 
Planarbeidet er i hovedsak i tråd med 
kommuneplanens arealdel og synes ikke å komme i 
vesentlig konflikt med allmenne friluftsinteresser. Vi 

Kommentarer: 
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forutsetter at kommuneplanens bestemmelser ang 
fritidsbebyggelse legges til grunn for videre arbeid 
med planen. 
Området lengst mot nordvest inngår i en 
hensynssone reindrift. 
Det skal utvises særskilt varsomhet i forhold til 
reindrifta ved vurdering av søknader om 
dispensasjoner fra kommuneplanen innenfor 
hensynssonene for reindrift. Tilrettelegging av 
ferdsel skal i størst mulig grad kanaliseres utenom 
hensynssonene. Ved opprettelse av nye løypetraseer 
skal reindriftsnæringa konsulteres. 
Fylkeskommunen har nå gjennomført varslete 
befaring av planområdet. Det ble ikke observert 
automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 12.06. 2017.  
Uttalelse - Detaljreguleringsplan for Ørnkjell 
hytteområde - gnr. 232 bnr. 9 
og del av gnr. 232 bnr. 2 på Nerskogen i Oppdal 
Kommune. 
Vi har ingen merknader til planarbeidet. 
Vi tar forbehold om at vi kan ha merknader når 
planen legges til offentlig ettersyn. 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 13.06. 2017. 
 
Uttalelse - Varsel om oppstart av arbeid 
detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde, 
gnr/bnr. 232/9 og del av gnr/bnr. 232/2 på 
Nerskogen i Oppdal kommune. 
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. Dette bør fremgå av 

Kommentar til innspillet: 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra NVE 
Dato: 24.05. 2017. 
 
 
Fra: Winther Åse Sofie [mailto:awi@nve.no]  
Sendt: 24. mai 2017 07:38 
Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Emne: 201703082-1 - NVEs kommentarer til 
varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde 
- GBnr 232/9 og del av GBnr 232/2 - 
Nerskogen - 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 innenfor disse 
temaene, og hvordan dette kan vurderes og 
innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.   
                                
Grunnet begrenset kapasitet vil ikke NVE komme 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått. 
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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.   
 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom 
det er spørsmål om våre forvaltningsområder 
undervegs i planprosessen. 
 
 
Med hilsen  
NVE region Midt-Norge 
 
 
 
Innspill: 
 
  Fra: Torbjørn Mentsen 
[mailto:mentsen@gmail.com]  
Sendt: 1. juni 2017 11:42 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Detaljreguleringsplan for Ørnkjell 
hytteområde 
 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rm@nve.no
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Hei 
 
viser til tilsendte forslag til detaljreguleringsplan 
for Ørnkjell hytteområde. 
Vi har to innspill, begge gjelder passering av det 
nye hyttefeltet fra nord/øst sommer og vinter. For 
oss er det er svært viktig av adkomsten til fjellet 
sør/vestover ikke blir blokkert. 
 
 
1. Sommer  
 
Siden vår hytte ble bygd i 1978 har adkomsten til 
Minilldalen og fjellområdet bak vært via 
grinder/åpninger i gjerder, og sti/veg via området 
som nå reguleres. Dette i henhold til avtale med 
tidligere grunneier.  
Det er helt nødvendig at denne muligheten blir 
ivaretatt, gjerne i form av at 
eksisterende grinder/åpninger opprettholdes og via 
en en regulert sti eller trase som gjør det mulig å 
passere gjennom hytteområdet om sommeren. 
 
2. Vinter 
 
Det er viktig at at tilførselsløypa (skiløypa) til 
Nerskogløypa ses i sammenheng med allerede 
påbegynt trase nord/østfra slik at tilførselsløypa 
kobles sammen med denne og det blir en helhetlig 
løsning som regulerer og tilrettelegger 
"gjennomganstrafikken" sørover. 
Det er allerede ryddet trase til denne løypa på  vår 
side av grensa, men løypelegging over til grustaket 
ved Vik er stilt i bero i påvente av denne 
reguleringsplanen. 
 
 
Konsekvensene av at disse to forholdene ikke er 
avklart er at det gås på kryss og tvers over alt i 
hyttefeltene sommer som vinter. Ingen tar 
unødvendige omveier dersom det kan unngås. 
Egentlig ikke noe stort problem, men vi er sikre på 
at det er både i gårdsbrukenes og hytteeiernes 
interesse at dette er regulert og tilrettelagt for å 
hindre skade på gjerder, trafikk over innmark og 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atkomsten igjennom hyttefeltet blir ikke stengt. 
Atkomsten til Minilldalen opprettholdes ved  
grind i gjerdet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skiløype innregulert i planområdet vil bli 
tilknyttet det eksisterende skiløypenettet på 
Nerskogen 
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beiteinnhegninger og "vill" trafikk mellom 
hyttene. 
 
Dersom dette er uklart eller du ønsker dette mer 
utdypet, ring oss gjerne på tlf 90747218 eller 
97068283. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Svanhild Eriksen og Torbjørn Mentsen (gnr/bnr 
328/17) 
 
Åsløkkveien 41 
7232 Lundamo 
 
 
Innspill: 
 
Fra: Ivar Christian Andersskog 
[mailto:ivar.christian.andersskog@nidarosda.
no]  
Sendt: 8. juni 2017 15:20 
Til: 'Ola Fjøsne' 
Emne: AD: Ørnkjellhaugen hyttefelt 
 
Viser til dagens telefonsamtale, og hvor jeg er 
interessert i planene vedrørende nytt hyttefelt på 
Ørnkjellhaugen. 
 
Det er spesielt trase for skiløype, da det pr.idag 
ikke er noen sammenhengende skiløype forbi 
Minnidalåsen hyttefelt. Den går kun nordover med 
påkobling til hovednettet, men vi mangler trase 
sydover til hovednettet. 
 
 
Vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Nidaros DA 
 
 
Ivar Chr. Andersskog 
Tlf. 73 87 99 99/ 40 41 44 11(mobil) 
Email: andersskog@nidarosda.no 
       
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet vil bli vist med innregulert 
skiløype som knyttes sammen med skiløype i 
Minilldalsåsen, og som videre knyttes sammen 
med det eksisterende skiløypenettet i sør.

 
 
 

mailto:andersskog@nidarosda.no
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4. PLANFORSLAGET 

 
Fig.11: Planområde vist på ortofoto. 
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4.1 Kort planbeskrivelse. 
 
Man har ved denne detaljreguleringsplanen foreslått en utbygging av området opp mot 
Ørnkjellhaugan. Man vil utnytte terrengformasjonene og den vegetasjonen som finnes for skjerme 
bebyggelsen mot innsyn. Ved å beholde nedre del av planområdet som LNFR – område, 
beitemark vil ny bebyggelse bli lagt høyere oppe, i mer kupert terreng. I dette områder er det 
koller og rygger av synlig grunnfjell som danner et fint skille mellom tomtene.. 
Man viser i tillegg 3 nye borebrønner (VA1- VA3) og areal for 3 separate avløpsanlegg (AVL1-
AVL3). 
Plankartet viser areal for energianlegg (transformator), nye internveier, uteoppholdsarealer og 
felles friområde og skiløype. Hovedatkomst til planområdet er lagt utenom gårdstunet på 
Ørnkjellen i grense mellom eiendommene gnr/bnr 232/2 og 232/4, dette er da også en veg som 
kan benyttes til landbruksformål på disse grunneiendommene. 
 
Frisiktsoner vil bli vist ved avkjørsel fra Nerskogvegen (Fv.512) 
 
4.2 Planens 
innvirkning på 
omgivelsene   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Dette er nytt planområde med kun en etablert fritidshytte. 
Det vil i planen bli gitt muligheter for flere typer takløsninger- saltak, 
pulttak, to takflater. Taktekking av tre, skifer, torv eller andre ikke 
reflekterende materialer. 
Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med 
omgivelsene. Store glassflater skal ha deling. 

 

Eksponering, for hold til nærmiljø 

Øvre del av planområdet er kupert og har en fallretning fra Ørnkjellhaugan 
både mot sør, vest og nord. Nedre del som beholdes som beiteområde har 
et mer jevnt fall ned mot dyrkamarka på gårdsbruket Ørnkjellen. Det vil 
være viktig at man tar vare på så mye av vegetasjonen som mulig i dette 
sparsomt vegeterte området. 

Vurderingen er at bebyggelsen ikke vil bli mye eksponert ovenfor 
nærmiljøet, de blir mer synlig på avstand fra områder med høyere 
beliggenhet 

Vurderingen er at etablering av tomter på åsryggen opp mot 
Ørnkjellhaugen ikke vil ha visuelle store negative virkninger på 
omgivelsene 
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Fig.12: Viser eksisterende hytte i planområdet. 

 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite/skog 
 
Området er i dag inngjerdet og er i bruk som beiteområde for storfe.  
I planforslaget blir nedre del av området mot øst som er best egnet til beite 
ikke foreslått bebygd, det forblir en beiteressurs for gården Ørnkjellen. 
Som før nevnt ligger det foreslåtte utbyggingsområde i hensynssone 
reindrift. Topografisk ligger planområdet på en åsrygg - ca.50 høydemeter 
over det området som dag er avmerket på kommuneplanens arealdel og er 
i bruk som drivingskorridor for rein. Vurderingen er at planområdet ikke 
kommer i direkte konflikt med reindriftsinteressene. Det er ikke naturlig å 
drive reinen i retning øst vest i dette området. 
Fra Ørnkjell hytteområde legges det opp til at mest mulig trafikk skal 
skje på innmarka ned mot fylkesvei 512. 
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Fig. 13 og 14 Viser beliggenhet av planområde i forhold til drivingskorridor for rein 

Vurderingen er at tap av reinbeite ikke vil være noe tema da området i dag 
er inngjerdet og er i bruk som beiteområde for storfe. Et nytt hytteområde 
med ca. 30 tomter vil naturligvis føre til mer folk i området, men det er 
store fjellområder og mye natur som kan brukes til positiv rekreasjon. 
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Konklusjonen er at dette planforslaget ikke bygger ned attraktive 
reinbeiter, heller ikke påvirker næringens muligheter til flytte reinen fra et 
område til et annet og til slutt ikke legger opptil trafikk mot vest som 
direkte påvirker drivingskorridorene. Planområdet ligger også ca. 1 km – i 
god avstand fra Minilldalsmyrene naturreservat og område bevaring arter 
av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at øvre del planområdet ligger 
i kartlagt friluftsområde – Trollheimen. 
Trollheimen er et stort turområde som er tilrettelagt og er vurdert som 
svært viktig. 
Det ligger i 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 Gjevillvassdalen - Skardalen. 
Parkeringsplasser ved Storlidalen, Gjevillvassdalen, Grøtsetra og Skaret-
Nerskogen. 

 
Fig. 15: Oversikt over kartlagt friluftsområde – Trollheimen. 
 
Planområdet vil bli vist med skiløype som kobles opp mot det eksisterende 
skiløypenettet.  

Planområdet ligger heller ikke langt fra skiløypenett på østsiden av 
Nerskogvegen, skiløype til Nerskogen skisenter - Leverdalen/Storhøa – 
Leverdalen. 
Sentralt i planområdet vil det bli etablert et felles uteoppholdsområde. I 
dette området kan det etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å 
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4.3 
Atkomstveg/trafik
ksikkerhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fremme uteliv og sosial aktivitet. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 

 

Etter innspill fra Fylkesmannen er forskjellige traseer for hovedatkomst 
vurdert. Bruk av Ørnkjellvegen, en parallell veg på naboeiendom gnr/bnr 
328/1er vanskelig å få til på grunn av manglende avtale om bruk av grunn. 

Bruk av eksisterende landbruksveg ovenfor gårdsbebyggelsen på 
Ørnkjellen betinger omlegging av vegen slik at dem kommer på oversiden 
av gårdstunet som vil kreve noe ekstra bruk av dyrkamark. 

Etter innspill fra hjemmelshavere av eiendommen Kvalsjordsenget gnr/bnr 
232/4 om å legge vegen i grensen mellom eiendommene er dette vurdert 
til å være den beste løsningen. 

• Dette er en løsning som gir en god felles landbruksveg for begge 
eiendommene. 

• Det gir en felles veg for atkomst til byggeområder fritid for begge 
eiendommene. Dette er vist på fig. 1 i denne planbeskrivelsen. 

• Denne vegløsningen legger beslag på svært lite dyrkamark da den i 
hovedsak ligger utenfor bonitetsgrensene for dyrkamark. Dette er 
vist fig. 16 på neste side. 

• Eksisterende avlingsveg ovenfor fritidseiendom gnr/bnr 232/6 vil 
bli tilbakeført til dyrkamark 

 

Oversiktlige internveger, strøing ved behov og lav fart gjør 
trafikksikkerheten langs internvegene tilfredsstillende. 
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Fig. 16: Oversikt over forslag til felles atkomstveg. 
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4.6 Avgrensning av planområdet  
 
Planområdet grenser i nord mot grunneiendom, gnr/bnr. 356/1, i øst mot og grunneiendom, 
gnr/bnr. 328/1, i sør mot egen eiendom gnr/bnr. 232/2 og Fv.512. I vest grenser planområdet 
mot grunneiendom gnr/bnr. 232/4. 
 
 
4.7 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
 
Detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde, gnr/bnr. 232/2 gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 
Ny fritidsbebyggelse  
Eksisterende fritidsbebyggelse  
Vannforsyning (borebrønner)  
Avløpsanlegg (areal for infiltrasjon) 
Felles uteopphold 
Energianlegg 
Skiløype 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Veg – privat. 
Annen veggrunn, grøntareal  
Parkering 
 

 
 
4.4 Støy, 
luftkvalitet 
 

 

 

Vurderingen er at støy fra biltrafikk på Nerskogvegen ikke vil være 
generende. Ny bebyggelse H1 – H33 vil ligge i god avstand fra denne.  

Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet kan det være aktuelt å 
innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 

 
 
 
4.5 Naturfare 

 

 

I databasene er det ikke registrert noen form for naturfare i området. 
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Landbruks-, natur- og friluftsformål 
Beite/skogsmark. 
 
Hensynssoner 
Sikringssone-frisikt  
Faresone-høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler  
 
4.7.1. Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med tilhørende 
anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H33. Parkeringsplass kan plasseres 
utenfor byggegrense på egen tomt. 
Det er innregulert område for energianlegg (trafokisk) med atkomst fra offentlig vegnett. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
Det er også innregulert område «annet uteopphold» AU1 og AU 2. 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 
 
Det reguleres inn egne areal for vannforsyning og avløpsanlegg (infiltrasjon). 
Innregulert skiløype i planområdet tilknyttes det eksisterende skiløypenettet 
 
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. 
Vann og avløpsanlegg blir også vist på eget VA - plankart. 
 
Det er ikke avsatt eget areal til renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser. 
Tomteeier er forpliktet til en hver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
 
4.7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen via eksisterende avkjørsel i planområdet. Det 
opparbeides ny hovedatkomst og stikkveger til de nye tomtene. 
 
4.7.3 Grønnstruktur: 
I øvre del av området opp mot Ørnkjellhaugan er det vist et felles friområde som kan benyttes av 
hytteeiere i planområdet. 
 
 
4.7.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål: 
LNFR arealet er beitemark/skogsmark. 
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4.7.5 Hensynssoner:  
 
Sone a, sikringssone, frisikt. 
Sone a, faresone - høyspenningsanlegg. 
 
 
Hensynssonene vil få egne bestemmelser. 
 
4.8 Arealoppgave/oversiktskart 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal 

m2 
Bebyggelse og anlegg:     
 Ny fritidsbebyggelse 

Eksisterende 
fritidsbebyggelse 
 

H1 – H33 
Eget gårds- 
og bruksnr. 

 1120 
  

  34986 
 
      636 

 Vannforsyningsanlegg VA1, VA2, 
VA3 

 1541       192 

 Avløpsanlegg AVL1, 
AVL2. 
AVL3 

 1542      1350 

 Annet uteopphold AU1, AU2  1690      1610 
 Energianlegg EA1  1510          16 
 Skiløype SL1  1420      1408 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat PV1 
 

 2010 
  

     8670 

 Annen veggrunn, 
Grøntareal. 

 
AVG1 
 

  
 2019 
  

   
      6728 
   

 Parkering P1  2080        104 
Grønnstruktur: 
 

    

 
Landbruks-, natur- og 
friluftsformål 
 

    

 Beite/skogsmark LNFR  5110    92300 
Sum     148000 
Hensynssoner: § 11-8, 
jf. § 12-6 
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(Inngår i andre 
arealformål) 
 § 11-8 a1. Sikringssone. 

Frisikt 
 
H140 

  
140 

 

 § 11-8 a3.  
Høyspenningsanlegg (inkl.  
høyspentkabler) 

 
 
H370 

 
 
370 

 

 
 
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: Detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde, del av gnr/bnr. 

232/2 og gnr/bnr. 232/4. 
Oppdal kommune 
 

 
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.03.2018 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.03.2018 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.03.2018 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.03.2018 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.03.2018 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.03.2018 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            29.03.2018 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  IA 29.03.2018 OF 
 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.03.2018 OF 

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

IA 29.03.2018 OF 
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Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

OK 29.03.2018 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.03.2018 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge IA 29.03.2018 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.03.2018 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.03.2018 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.03.2018 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.03.2018 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–
ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.03.2018 OF 

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

OK 29.03.2018 OF 

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

UN 29.03.2018 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.  
 

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 trafikksikkerhet og støy. 

 

 
5.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen som periodevis har relativ stor trafikk på denne 
strekningen. 
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49 
Avkjørsel/siktforhold ved Nerskogvegen er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

Trafikksikkerhet langs Nerskogvegen må vurderes på et overordnet nivå. 

 
 
5.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av en etablert hytte. I anleggsperioden er vurderingen at støy/støv 
kan være til sjenanse for denne, det kan derfor være aktuelt å innføre bestemmelser som begrenser 
støy/støv fra anleggsarbeider. 

5.2 Avbøtende tiltak. 
 
5.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Avkjørsel fra Nerskogvegen er vist med frisiktsoner. Ved avkjørselen er siktforholdene er gode. 
Vurderingen er at Siktforhold er i varetatt ved avkjørselen. Hovedatkomst fra Nerskogvegen og 
opp til bebyggelsen i hyttefeltet får en jevn, moderat stigning og blir meget oversiktlig. 
Vurderingen er at lav fart, forholdvis liten trafikk, gode stigningsforhold og gode siktforhold gjør 
at trafikksikkerheten for gående og syklende er tilfredsstillende innen planområdet uten spesielle 
tiltak. 
 
 
5.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Når det gjelder trafikkstøy er vurderingen at dette ikke er noe tema. 
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates i utgangspunktet ikke på helligdager. 
Vedrørende støy skal T-1442/2012, legges til grunn av kommune, regionale myndigheter 
og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter PBL.  
I anleggsperioden er vurderingen at støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, avbøtende 
tiltak kan være vanning/salting.  
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6. PLANKART 
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