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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 12.04.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Ørnkjell Hytteområde fra 

Ola Fjøsne. Rammeplan for vann og avløp utarbeidet av ARC Rådgivning AS er mottatt 11.04.18. 

Detaljreguleringsplanen omfatter del av gnr/bnr 232/2 og 232/4, og eksisterende fritidseiendom gnr/bnr 

232/9.  Forslagsstiller er Lund Hyttebygg AS. Oppstartsmøte ble holdt 16.03.17. Planområdet er ca. 150 

da., og ligger vest for Fv. 512 på Nerskogen, ca. 25 km nordvest for Oppdal sentrum og ca. 250 meter 

fra grensa mot Rennebu kommune. Adkomst til området er bruk av eksisterende avkjørsel fra Fv. 512 

(Nerskogvegen). Eksisterende veg følges i ca. 260 meter, deretter anlegges ny veg over en strekning på 

ca. 700 meter. Denne strekningen kan også benyttes som avlingsveg for gnr/bnr 232/2 og 232/4, samt at 

den blir adkomst ved eventuell framtidig hytteutbygging på gnr/bnr 232/4. Bebyggelsen skal kobles til 

private anlegg for vannforsyning og avløp. Planforslaget viser 33 nye tomter til fritidsbebyggelse, med 

tilhørende infrastruktur. Det er i tillegg en eksisterende, bebygd tomt i planområdet.  

 

De arealene som det planlegges hyttetomter på, er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål 

fritidsbebyggelse. Den nye vegen ligger over en strekning på ca. 480 meter på arealformålet LNFR 

(landbruk, natur, friluftsliv og reindrift). I og med at dette er en kombinert avlingsveg og adkomst til 

hytteområde, vil planforslaget være 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 

 

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra 

Naturbase, Artskart og kommunens viltkart. Selv om det her framgår at det ikke forekommer trua eller 

sårbare arter, særlig verdifulle naturtyper eller andre særlig verdifulle naturforekomster innenfor 

planområdet, må det vises hensyn til naturmiljøet ved planlegging og gjennomføring av tiltak. 

Planområdet grenser inntil Trollheimen landskapsvernområde og ligger bare 600-700 m fra 

Minilldalsmyrene naturreservat som er vernet bl.a. for å bevare en rik fuglebiotop. Det er særlig økt 

ferdsel i områdene utenfor planområdet – influensområdet, som kan være en utfordring for naturmiljøet 

og da særlig i forhold til fuglelivet i naturreservatet som kan være sårbart. Informasjon om verneverdier 

og sårbart naturmiljø til de som ferdes i området kan være et tiltak for å hindre uønska situasjoner og 

hendelser. Dette kan være et tiltak som kommunen bør samarbeide med vernemyndigheten om.  

 

Planområdet vil bli opparbeidet med veier, vann og avløp, og det foreligger egen rammeplan som gjør 

rede for utbyggingen og VA-kart som viser ledningsnett og avsatte areal til de aktuelle formålene. 

Bestemmelsen ivaretar både utbyggingsplikt og påkoblingsplikt til den felles infrastrukturen.  

 

Den foreslåtte utbygging av fritidsboliger med vei, vann og avløp ligger innenfor det omfanget som må 

forventes i sone for fritidsbebyggelse. Den samlede belastningen på naturmiljøet vurderes å være av 

mindre negativ betydning, og at planforslaget ikke vil påføre økosystemet vesentlige uheldige 

belastninger, jf. NML§§ 8 -12.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

 

Garden Ørnkjell eies og drives sammen med Liaeng gård, og har driftssenter ca 5 km lenger NØ langs 

Nerskogsveien. Liaeng/Ørnkjell er et melkebruk på til sammen 1221 da totalt areal, derav 326 da dyrka 

jord og 319 da innmarksbeite. 

 

Det aktuelle arealet for nytt byggeområde er i dag innmarksbeite. Beitekartleggingen viser dette som 

blåbærbjørkeskog og med status middels godt beite. Arealet har innslag av røsslyng og tørre partier, 

men jevnt over er det blåbærlyng og grasdekke. 

 

Det er lagt inn LNFR-areal mellom hyttene som kan beites og med inngjerding av maks 40 % av tomten 

i tråd med bestemmelsene i arealdelen. For å unngå gjerdefeller for beitende husdyr, foreslås tatt inn et 

punkt som setter forbud mot bruk av elektrisk gjerde som hytteinngjerding. 

 

De beste innmarksbeitearealene er i varetatt som beite sør i planen. Vernskog og bestemmelser knyttet 

til hogst og bruk er i varetatt i planbestemmelsene. 

 

Det er foreslått ny adkomstveg, denne hensyntar beboerne på garden og gir en grei adkomst til feltet, 

uten å legge beslag på dyrka jord. Dette er en fordel både for gardsbruka og for hyttebrukerne. Det er i 



forslaget lagt inn i bestemmelse § 4.1.1 at eksisterende avlingsvei opp for gården skal tilbakeføres til 

dyrka mark innen en gitt frist. Det vil fremdeles være aktiv jordbruksdrift på gården og behov for en 

avlingsvei både til dyrka jord og til flytting av beitedyr til beitearealene øverst. Denne setningen i 

bestemmelsen foreslås strøket. 

 

Folkehelsevurdering 

 

Hytteområdet ligger fint til med lett tilgang til flotte naturområder som kan benyttes både sommer og 

vinter. Skiløypa må vises fram til naboeiendommen i øst, gnr/bnr 328/1.   

 

Området er tilrettelagt med felles uteoppholdsområde som er positivt for å øke den sosial kontakten 

hyttebeboerne imellom. 

 

Det er et lite trafikkert området, men strøing på vinters tid, siktfrie soner, og lav fart vil øke 

trafikksikkerheten i hytteområdet. 

 

Samlet vurdering 

 

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

 

Innledningsvis i planprosessen ble det skissert en løsning med adkomst etter eksisterende veg på gnr/bnr 

232/2, med en mindre omlegging rundt tunet på gårdsbruket Ørnkjellen. I planforslaget er det lagt opp 

til å etablere en ny veg på gnr/bnr 232/4 i grensa mot gnr/bnr 232/2. I tillegg til å fungere som adkomst 

til hytteområdet, vil denne vegen også være avlingsveg for begge eiendommene. Den vil også gi 

adkomst til de arealene på gnr/bnr 232/4 som i kommuneplanen er vist til fritidsformål. Mellom 

steingjerdet som deler eiendommene og dyrkamarka på gnr/bnr 232/4 er det belte på ca. 6 meter som 

ikke er dyrket, men i all hovedsak oppfylt med stein. Dette er tilstrekkelig bredde til at det kan anlegges 

veg uten at det går på bekostning av dyrka mark. I og med at vegen kan benyttes til flere formål, mener 

rådmannen at dette vil bli en god løsning.  

 

Forholdet til reindriftsnæringen, da spesielt flytteleia som ligger like nord for planområdet, er etter 

forespørsel fra planlegger Ola Fjøsne belyst og avklart i sak 17/103 i bygningsrådet. Rådmannen 

forholder seg til bygningsrådets vedtak i saken. Særutskrift av sak 17/103 er vedlagt denne saken.  

 

Rådmannen har følgende merknader til plankart og VA-plankart datert 03.04.18.  

 

Skiløypa må vises fram til naboeiendommen i øst, gnr/bnr 328/1.   

 

Rådmannen har følgende merknader til reguleringsbestemmelser datert 03.04.18:  

 

§ 3.1.8. åpner for stor variasjon når det gjelder takform. Det tillates saltak, to motstående takflater med 

samme vinkel, pulttak og flatt tak. Dette medfører at planområdet kan bli lite enhetlig utbygd når det 

gjelder takform. Det har i de senere årene vært en betydelig utvikling når det gjelder 

hytteleverandørenes tilbud om utforming av hyttene. For kjøperne gir dette større valgfrihet, noe som 

vil virke positivt med tanke på salg av tomter og oppføring av hytter. Det må da påregnes at det vil skje 

en variert utbygging av feltet. Så lenge dette er nedfelt i bestemmelsene, og dermed forutsigbart for 

tomtekjøpere, kan rådmannen ikke se at dette er negativt. Rådmannen vil derfor ikke tilrå å endre § 

3.1.8. 

 



Basert på dårlige erfaringer med elektriske gjerder, vil rådmannen tilrå at § 3.1.9. gis følgende 

tilføyelse: 

 

Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.  

 

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 Ørnkjell Hytteområde er fem hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er akseptabel, men 

risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende tiltak er radonsperre mot 

grunnen. Området er ikke særlig utsatt for flom i forbindelse med rask snøsmelting eller store 

nedbørsmengder, og det er ikke foreslått spesielle tiltak hva angår klimatilpassing/flomfare. Under 

punktet sårbar fauna/fisk er det opplyst at det i området er registrert hare, som i artsdatakart er 

klassifisert som nær truet. Planområdet grenser inntil Trollheimen landskapsvernområde. Ferdsel vil bli 

kanalisert til skiløyper og turstier. Støy og støv fra vegtrafikk anses ikke å bli problematisk, da det 

gjelder en privat veg der standarden tilsier at det ikke blir høy fart.  

 

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

i tilknytning til avkjørselen fra Nerskogvegen. Siktforholdene er her ivaretatt. Internt i planområdet vil 

det bli liten trafikk og lav fart. Vegene skal strøs etter behov. Avbøtende tiltak i forhold til støy og støv i 

anleggsperioden er at det foreslås en bestemmelse som setter begrensninger for når anleggsarbeid kan 

foregå, samt maksgrense for støy. Vanning/salting foreslås som avbøtende tiltak mot støv. Ulykker ved 

anleggsgjennomføring skal unngås ved at byggherreforskriftene bestemmelser om sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø følges.  

 

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

burde vært omtalt.  

 

Rådmannen mener at kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet er tilstrekkelig for å kunne vurdere 

planforslaget jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. Virkningen for naturmiljøet er kjent og føre-var-

prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse. Selv om planforslaget vil legge til rette for flere folk i 

området og derigjennom en forventet økt ferdsel, så forventes ikke dette å øke den samlede belastningen 

på økosystemet i vesentlig grad. Med bakgrunn i dette vurderer rådmannen at naturmangfoldet i 

planområdet og omkringliggende områder er vurdert og ivaretatt på en tilstrekkelig måte, og at 

planforslaget ikke vil påføre økosystemet større uheldige belastninger, jf. NML§§ 8 -12. 

 

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 

detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 03.04.18, med 

følgende endringer:  

 

På plankartet og VA-plankartet vises skiløypa fram til naboeiendommen i øst, gnr/bnr 328/1.  

 

Bestemmelsene:  

 

§ 3.1.9. gis følgende tilføyelse: Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.  

 

§ 4.1.1. Setningen Eksisterende avlingsveg på eiendom 232/2 ovenfor fritidseiendom 232/6 skal 

tilbakeføres til dyrkamark innen 1 år etter at den nye vegen er ferdig opparbeidet tas ut.  

 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmangfoldet i planområder og omkringliggende områder 

er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at det forventes å medføre større 

negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.   

 

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 

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

detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 03.04.18, med 

følgende endringer:  

 

På plankartet og VA-plankartet vises skiløypa fram til naboeiendommen i øst, gnr/bnr 328/1.  

 

Bestemmelsene:  

 

§ 3.1.9. gis følgende tilføyelse: Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.  

 

§ 4.1.1. Setningen Eksisterende avlingsveg på eiendom 232/2 ovenfor fritidseiendom 232/6 skal 

tilbakeføres til dyrkamark innen 1 år etter at den nye vegen er ferdig opparbeidet tas ut.  

 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmangfoldet i planområder og omkringliggende områder 

er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at det forventes å medføre større 

negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.   

 

 

 


