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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

- Sakens øvrige dokumenter.  

 

Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 26.11.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslætte 

hyttegrend fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 196 bnr 9. Forslagsstiller er Ola Storli. 

Oppstartsmøte ble holdt 09.03.18. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 150 da., og ligger på østsiden av 

Osvegen, sør for Gjevilvassosen, ca. 14 km. nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra 

Osvegen, via Klettstølvegen og veg opp til Øvre Rasmusslætte. Planområdet er i dag bebygd med 26 

fritidsboliger. Det er ingen ubebygde tomter i området. Planforslaget legger opp til at området fortettes 

med 4 nye tomter. Ny bebyggelse skal kobles til vannforsyning og avløp fra Vardammen VA. 

Energiforsyning er fra Oppdal E-verk. Det er ikke registrert naturfare i planområdet, og det er dermed 

ikke behov for nye skredvurderinger. Ny plan (Plan-ID 2018005) vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan 

med Plan-ID 2005004.  

 

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

dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.  

 

Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 

prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 

Miljøfaglig vurdering nedenfor. 

 

Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 

senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 



etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 

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

 

Miljøfaglig vurdering 

Søk i Miljødirektoratets Naturbase viser at det ikke er kartlagt viktige naturtyper i, eller i nærheten av, 

planområdet. Artsdatabankens Artskart viser at det er registrert hare i planområdet. Arten er nært truet. I 

følge kommunens digitale viltkart ligger en mindre del av planområdet innenfor et areal som er 

registrert som spillplass for orrfugl. Mindre deler av planområdet ligger i utkanten av et større 

beiteområde for elg, og en trekkrute for gaupe. Utbygging av de fire nye tomtene vil ikke påvirke disse 

artene. Kunnskapsgrunnlaget anses tilfredsstillende for å kunne vurdere planforslaget, jfr. § 8 i 

naturmangfoldloven (nml). Føre-var prinsippet i nml § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. 

Utbyggingen vil heller ikke i nevneverdig grad påvirke den samlede belastningen på økosystemet i, eller 

i nærheten av, planområdet (nml § 10). NML, § 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 

Miljøforsvarlig teknikk, anses ikke for relevante. Utbygging av de fire tomtene vil ikke i nevneverdig 

grad påvirke naturmangfoldet i området, og prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses 

ivaretatt.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

Øvre Rasmusslætte hyttegrend ligger i et område med til dels åpen beiteskog. Skogen er kartlagt som 

svært godt beite i Nibio sin beitekartlegging i 2015. Arealet beites av Gjevilvassdalen beitelag og 

Gjevilvassdalen/Skaret kalvsankelag.  

 

Planbestemmelsene begrenser inngjerding til å gjelde kun inngangsparti. Dette gjør beiting fortsatt 

mulig mellom hyttene, selv om tilgjengelig beiteareal etter hvert blir begrenset. Det er positivt at 

planbestemmelsene nå er oppdatert med forbud mot elektrisk gjerde. 

 

Folkehelsevurdering 

Gjennom kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Oppdal er planområdet kartlagt til verdi A, 

som et svært viktig friluftsområde. Området ligger flott til med fint utgangspunkt for nærturer men også 

som inngang til store fjellområder i Trollheimen landskapsvernområde. Det er positivt at skiløypa rundt 

Rauhovden tas inn i plankartet og sikres juridisk. Trafikkforholdene synes å være ivaretatt. 

 

Samlet vurdering 

 

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

 

Rådmannen har ingen forslag til endring av plankart og VA-plankart og reguleringsbestemmelser datert 

26.11.18, men vil bemerke at bestemmelsene legger opp til at ny bebyggelse skal underordne seg 

eksisterende bebyggelse når det gjelder utnyttelsesgrad, byggehøyder og inngjerding. Dette er i tråd 

med pkt. 1.2. i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og anses som positivt. 

 

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 Øvre Rasmusslætte hyttegrend er to 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 i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK 17). Under 

klimatilpassing/flomfare vises til at myra i øvre del av planområdet vil magasinere mye vann. Vannet 

dreneres ut av myra, og følger veggrøft nedover i planområdet.  

 

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

trafikksikkerhet. Vurderingene er at siktforholdene er ivaretatt ved avkjørsel fra Klettstølvegen. 

Trafikksikkerheten i planområdet er ivaretatt ved at det er liten trafikk og lav hastighet. Vegene strøs 

etter behov. Avbøtende tiltak for sjenerende støv/støy i anleggsperioden er at anleggsdriften begrenses i 

antall timer i døgnet, og ikke er tillatt lørdag, søndag og helligdager. Vanning/salting er skissert som 

avbøtende tiltak i forhold til eventuelle støvplager. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngås ved 

å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

 

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

burde vært omtalt.  

 

Rådmannen vil tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig ettersyn slik 

det foreligger.  

 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 28.01.2019  

Behandling 

 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtaket blir som følger: 

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

detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslætte hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, Va-plankart og bestemmelser datert 26.11.18. slik de 

foreligger.   

 

Prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 

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

detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslætte hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, Va-plankart og bestemmelser datert 26.11.18. slik de 

foreligger.   

 

Prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 

 


