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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 05.11.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend 
fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr/bnr 271/8 og tre eksisterende hyttetomter, gnr/bnr 271/191, 
271/208 og 271/209.  Forslagsstiller er Oppdal Turistutvikling AS. Oppstartsmøte ble holdt 08.01.16. 
Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel. Planområdet er i overkant av 17 da., og ligger mellom dalstasjonen i 
Vangslia skisenter og Skjørdøla, ca. 3 km. vest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra 
Kjerkvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp. Tomtene er i 
all hovedsak plassert på dyrkamark. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel. Den østlige delen av 
planområdet ned mot Skjørdøla er skogkledt. Fra Skjørdøla er det lagt inn byggegrense på 40 meter, og 
hensynssone Bevaring naturmiljø på 20 meter. Rapport datert 26.06.17. fra Rambøll viser at de arealene 
som er vist til fritidsbebyggelse tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. I området der 
skal anlegges veg, vurderes skredfaren å være akseptabel. Planlagt vegbygging vil komme i konflikt 
med to fjellbrønner og vannbasseng tilhørende Skjørdøla vassverk. Rapport datert 06.05.16. fra Asplan 
Viak viser at dette må løses ved boring av to nye brønner.  
 
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 
 
Utsjekk i Miljødirektoratets Naturbase viser at planområdet berører naturtypen Bekkekløft og bergvegg. 
Lokaliteten ligger ved Skjørdøla, og har verdi Svært viktig. Planforslaget viser en 20 meter bred 
hensynssone Bevaring naturmiljø ved Skjørdøla. Lokaliteten er dermed ivaretatt. Artsdatabankens 
Artskart viser tre funn av arten Råtetvebladmose ved Skjørdøla. Arten er sårbar. Hensynssonen vil også 
ivareta disse tre funnene. Kommunens digitale viltkart viser at deler av planområdet berører en trekkrute 
for elg. Det er lite trolig at utbygging i henhold til planforslaget vil påvirke trekket. Det stilles som 
vilkår både av vilthensyn og pga friluftsliv/ferdsel, at ferdsel opp langs elva Skjørdøla skal være åpen 
og mulig uten stengsel.  
 
Kunnskaps-grunnlaget er tilstrekkelig til å vurdere planforslaget, jfr. naturmangfoldlovens (nml) § 8, og 
føre-var prinsippet i § 9 kommer ikke til anvendelse. Utbygging i henhold til planforslaget vil ikke i 
nevneverdig grad føre til økt belastning på naturmangfoldet i området, jfr. nml § 10. Det opplyses i 
planbeskrivelsen at tiltakshaver vil dekke merkostnader for å unngå miljøforringelse (nml § 11). Det 
legges til grunn at utbyggingen skjer så skånsomt som mulig, jfr. nml § 12. Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven anses etter dette ivaretatt. Utbygging i henhold til planforslaget vil heller ikke 
påvirke andre viktige miljøinteresser.  
 

Landbruksfaglig vurdering 
Planforslaget omfatter totalt 17 dekar, derav 3 dekar fulldyrka jord og 8 dekar innmarksbeite. Det er 
inngått langsiktig leieavtale på bruk av dyrka jord og beiter som utgår 2026, men det er tatt forbehold i 
jordleieavtalen om at ved utbygging i området jfr. reguleringsplan reduseres arealet. Det gjøres 
oppmerksom på at dyrka jord skal drives til bygging i henhold til reguleringsplan tar til, utbygger må 
derfor inngå dialog med jordleietaker og avklare tidspunkt for endring. 
 
Planen omfatter tre flateregulerte fritidstomter med krav til stor utnyttelsesgrad (40-60 % BYA) I 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det et vilkår om 10 m byggegrense mot dyrka mark. 
Tomtene i planen er delvis lagt på dyrka mark, byggegrensen må derfor gjelde fra plangrensen i vest. 
Det framkommer av planforslaget at en byggegrense ikke ønskes, men det må det stilles krav om. I 
reguleringsplanen for Vangshaug hyttegrend ble det i 2016 akseptert 5 m byggegrense mot dyrka jord. 
Dette kan imøtekommes også for Øvre Vangstunet. De eksisterende hytter som planforslaget omfatter 
har 5-6 m byggegrense mot dyrka mark og det vil derfor bli samsvar i hele feltet. Dette må inn i 
planbestemmelsene som nytt pkt. 3.1.10, og vises på plankartet. 
 
Det ligger som vilkår i planbestemmelsene at matjord som fjernes skal tas vare på til andre 
landbruksformål. Det tar ca. 100 år å lage 1 cm matjord, derfor er matjord en viktig ressurs som må 
ivaretas til matproduksjon. 
 

Folkehelsevurdering 
 



Planforslaget ligger i et friluftsområdet som er definert som svært viktig utfartsområde. Det ligger godt 
tilrette for friluftsaktiviteter både sommer som vinter. Trafikksikkerheten i selve planområdet er 
ivaretatt med rekkverk der det er brattest. For å komme til planområdet må Kjerkvegen benyttes. Denne 
vegen er allerede mye belastet, særlig om vinteren i skisesongen. Det kan være utfordrende for både 
myke trafikanter og bilister å ferdes langs Kjerkvegen når skisesongen er på det mest hektiske. 
 

Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Rådmannen er enig med fagleder landbruk i at det må settes en byggegrense mot dyrkamarka i vest, og 
vil tilrå at det i plankartet vises en byggegrense på 5 meter. Videre vil rådmannen tilrå at det i 
bestemmelsene tas inne et nytt pkt. 3.1.10. med følgende ordlyd: 
 
Byggegrense mot dyrkamarka i vest er 5 meter.  
 
 Hensynssonen (H370) rundt den planlagte trafokiosken ligger delvis på planlagte veger. Pkt. 3.2.1. i 
reguleringsbestemmelser datert 29.10.18, der det tillates oppføring av trafokiosk, må gis en tilføyelse 
som åpner for etablering av veg innenfor hensynssonen. Rådmannen vil tilrå at tilføyelsen gis følgende 
ordlyd: 
 
Det samme gjelder etablering av veg.  
 
 
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 Vangstunet hyttegrend er sju hendelser vurdert å havne i grønne felt, der 
risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der 
avbøtende tiltak er bruk av radonsperre i henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). I forhold 
til klimatilpassing/flomfare vises til at det er bygget avskjæringsgrøfter som drenerer overflatevann ut i 
Skjørdøla. Vurderingen er at disse har tilstrekkelig kapasitet til å ta unna overflatevann ved rask 
snøsmelting og store nedbørsmengder. Takvann kan dreneres på den enkelte tomt eller ledes til 
kommunalt overvannsnett. For å bremse avrenning er det tatt inn i bestemmelsene at bygninger skal ha 
torvtak. Sårbar flora ved Skjørdøla blir ivaretatt med hensynssone Bevaring naturmiljø. Utbyggingen vil 
ikke påvirke grunnvannet i området, da vannforsyning og avløp skal kobles til kommunalt nett. Asplan 
Viak har utarbeidet en rapport datert 06.05.16. som viser hvordan eksisterende vannforsyning 
(Skjørdøla vassverk) skal ivaretas. Brannsikkerheten er ivaretatt ved etablering av brannkum. Trase for 
jordkabel er vist som faresone på plankartet.  
 
Fem hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder adkomst til 
planområdet, der rapport datert 26.06.17. fra Rambøll viser at sikkerheten mot skred er akseptabel. Det 
forutsettes at vegskråningene sikres mot utglidning. Generende støv og støy i anleggsperioden skal 
unngås ved at det er tatt inn en bestemmelse som begrenser tidsrom når anleggsvirksomhet kan foregå, 
samt satt maksimum støynivå. To hendelser gjelder trafikksikkerhet. Vurderingen er at siktforholdene er 
ivaretatt ved avkjøring fra Kjerkvegen. Internt i planområdet er sikkerheten ivaretatt ved at det er lav 
fart og liten trafikk. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngås ved at byggherreforskriftens krav 
til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal følges.  
 



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 - 17.12.2018  
 

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 Øvre Vangstunet hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 26.10.18, og bestemmelser datert 
29.10.18, med følgende endringer:  
 
I plankartet og VA-plankartet vises en byggegrense på 5 meter mot dyrkamarka i vest. 
 
Pkt. 3.2.1. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse: 
 
Det samme gjelder etablering av veg.  
 
I bestemmelsene tas inn et nytt pkt. 3.1.10. med følgende ordlyd: 
 
Byggegrense mot dyrkamarka i vest er 5 meter.  
 
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 Vangstunet hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 26.10.18, og bestemmelser datert 
29.10.18, med følgende endringer:  
 
I plankartet og VA-plankartet vises en byggegrense på 5 meter mot dyrkamarka i vest. 
 
Pkt. 3.2.1. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse: 



 
Det samme gjelder etablering av veg.  
 
I bestemmelsene tas inn et nytt pkt. 3.1.10. med følgende ordlyd: 
 
Byggegrense mot dyrkamarka i vest er 5 meter.  
 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  
 
 


