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Innledning 
 
Saken ble opprinnelig lagt fram for utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 03.03.20, sak 20/13. 
Vedtaket i saken ble som følger: Sak 20/13 utsettes til Kommunestyret i sak 20/20 (Kvamman) har 
gjort en prinsippavklaring av forholdet mellom føringer i kommuneplanens arealdel og nye 
reguleringsplaner. 
 
Saken legges nå fram på nytt for 1.gangs behandling. Der er ikke gjort noen endringer i 
saksfremlegget eller i kommunedirektørens tilrådning i forhold til sak 20/13. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 04.02.20. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend 
fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 253 bnr 7, og legger til rette for etablering av 5 nye tomter 
for fritidsbebyggelse. Forslagsstiller er Anne Marit Frengstad. Oppstartsmøte ble holdt 09.11.17. Her 
ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel. Planområdet er knapt 39 da., og ligger i nordenden av Skarvatnet. Sommeradkomst til 
området er fra Nerskogvegen. Vinterparkering vil skje på utvidet P-plass ved Nerskogvegen. 
Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Vedtatt plan vil erstatte del av 
gjeldende plan for Rånnåenget hytteområde, Plan-ID 2003004.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av utvalg for bygg- og 
arealplansaker.  
 



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 utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, 
pkt. 1.3.1. 
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som berører natur.  
 
Kunnskapsgrunnlaget i saksfremlegget er hentet fra Viltkartlegging for Oppdal, Sensitive artsdata i 
Miljødirektoratets base, Naturbase og Artsdatabanken.  
 
Registreringer innenfor planområdet:  

 Trekkvei/vandringsrute for gaupe – kategori EN- sterkt trua på norsk rødliste.  
 Fiskemåker registrert på holme like utenfor i juni 2015 og 2019 – status nær trua etter en 

risikovurdering i norsk rødliste. Dette er en art som har stor forvaltningsmessig interesse 
(Miljødirektoratet) pga delvis sterk tilbakegang i bestanden. Vurderingsperioden er 1990 -2014.  

 
 NiN-kartlegging (Natur i Norge) gjennom Fylkesmannen i Trøndelag er sannsynligvis utført i 

planområdet sommeren 2019 utifra områdekart oversendt kommunen. Disse dataene er ikke 
kartfestet i det offentlige kartgrunnlaget ennå, men kommunen har fått orientering om at 
arbeidet er utført og at det ble funnet mye interessant gammel kulturmark ved Skarvatnet. 
Dataene vil trolig komme i kart i april.  

 
Like ved planområdet: 

 Elgtrekk; Dette er et regionalt trekk mellom sommerbeite i Oppdal og vinterbeite i Rennebu. 
 Naturbeitemark «Rånnåenget» verdisatt til Svært viktig etter DN-håndbok 13, lokalisert til like 

vest for planområdet. Det er funnet et betydelig antall arter rødlista beitemarkssopp her. Dette 
er en kalkrik velutviklet beitemarkslokalitet som trolig har vært slåttemark i tidligere tider. 
Naturbeitemark er en trua naturtype i Artsdatabankens rødliste for naturtyper. Det er usikkert 
om den overflatedyrka jorda og innmarksbeite sørvest i planområdet er kartlagt.  

 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig i denne saken slik at §9 «føre-var-prinsippet» ikke 
kommer til anvendelse. 
  
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning.  
Området ved Skarvatnet har hatt en betydelig utbygging av fritidsboliger. Det er dermed også et 
økende antall brukere av det aktuelle terrenget rundt Skarvatnet. Det kan være grunn til å vurdere 
behov for ytterligere kunnskapsinnhenting særlig i forhold til viltets trekkveier og tålegrenser i dette 
området.  
 
Det er viktig at vannkvaliteten i Skarvatnet ikke forringes av utbyggingen. Skarvatnet har hatt dårlig 
kvalitet tidligere og er nå i bedring i forhold til et mål om god vannkvalitet i henhold til Vanndirektivet. 
 
§11 Kostnad ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – prinsippet vurderes i denne begrensede 
plansaken å ha liten relevans. 
 



Figur 1: Planforslag for Rånnåenget Sør lagt oppå NIBIOs arealklassifiseringer.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – særlig i forhold til antallet rødlista beitemarksopp som 
er funnet like i nærheten, er det viktig at det åpne området med gammel kulturmark lengst mot vest i 
planområdet ikke blir fysisk berørt av tiltak i planområdet. 
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Planområdet er klassifisert som svært godt beite for sau og storfe i beitekartleggingen utført av NIBIO i 
2015. Arealet er vegetasjonskartlagt som engbjørkeskog. Arealene beites av Skaret beitelag og inngår 
også i Trollheimen Sijte sitt arealgrunnlag. Ca. halvparten av planområdet er klassifisert som dyrkbar 
jord. 
 
For landbruket er det positivt med fortetting, hvis alternativet er at nye områder tas hull på og bygges 
ut. Samtidig skal en være forsiktig med så mye fortetting at området ødelegges både estetisk og 
bruksmessig for brukerne av området. Her er to store tomter øst i planområdet erstattet av fire mindre, 
tomt H2 – H5, dette vurderes som uproblematisk. I tillegg er det lagt inn ei ny tomt H1 like øst for nedre 
setervang, denne er det landbruksfaglig knyttet mer skepsis til. De fire tomtene H2-H5 ligger tilknyttet 
øvrig bebyggelse og ovenfor fangstrekka. Tomt H1 bryter opp et nytt «urørt» beiteområde som bør 
forbeholdes beitebruk. 
 
Økt ferdsel og tålegrense for beitebruk i området vil bli utredet i et nytt kunnskapsgrunnlag for 
Trollheimen, i tråd med kommunestyrets vedtak i kommuneplanens arealdel juni 2019. Arbeidet med 
dette er nå i oppstartsfasen og det vil være i et samarbeid mellom flere kommuner. 
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Planområdet ligger i et veldig attraktivt hytteområde og i nærheten av friluftsområder som er kartlagt til 
svært viktige friluftsområder som f.eks. Rauhovden, Nonshøa, Gjevilvassdalen m.fl. Dette er mye 
benyttede turområder både for hytteeiere, men også for Oppdals befolkning. Her finnes både et godt 
utbygd stinett, skiløypenett og områdene byr på et allsidig friluftsliv. Planområdet er i et allerede 
bebygd hyttefelt som skal fortettes. Det er positivt med fortetting dersom andre områder blir bevart. Det 
er viktig å se hyttefeltene i sammenheng og vurdere økt ferdsel og tålegrense for området. Det er 
positivt at området har innlagt et turdrag og en grønnkorridor som ender i et felles uteoppholdsareal. 
 
 
Klimavurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og energiplanen 
forpliktet seg til å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut 
klimagasser, og mengden av 
klimagasser er avhengig av 
arealbruk og hva som skjer på 
arealet. Opptak av klimagasser 
skjer når biomasse (f.eks. skog, 
busker og gress) i vekst tar opp og 
lagrer karbon gjennom 
fotosyntesen. Utslipp av 
klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, 
eller ved endret arealbruk. Alt areal 
kan klassifiseres som enten skog, 
dyrket mark, beite, vann/myr, 
utbygd areal eller annen utmark. 



Miljødirektoratets regnskapsverktøy for utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra 
disse kategoriene.1) 
 
Planforslaget for Rånnåenget Sør vil ved evt. vedtak erstatte del av gjeldende reguleringsplan. Det 
ligger to hyttetomter i planen fra før. Disse tas ut og blir erstattet med fem mindre tomter. Ifølge data fra 
hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, er det ca. 1,03 da som endrer arealbruk sammenlignet med 
gjeldende plan. I dette tilfellet vil det si at 1,03 da som er kartlagt som uproduktiv lauvskog og 
innmarksbeite går over til å bli utbygd areal (fritidsbolig og tilhørende veg). 
 
Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter endring av arealbruk. 
Disse arealbruksendringene, vil basert på verktøyet, gi følgende tall i løpet av en 20 års periode:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 0,3 tonn CO2-ekvivalenter 2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 0,7 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 1,0 tonn CO2-
ekvivalenter (0,3 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 0,7 tonn klimagassutslipp over 20 år). 
 
Ser en bort ifra de to ubebygde tomtene som ligger regulert inn fra før, vil ca. 4,74 da endre arealbruk 
sammenlignet med dagens situasjon. Dette er areal klassifisert som åpen fastmark, innmarksbeite og 
uproduktiv lauvskog. Tallene blir som følger: 
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 1,0 tonn CO2-ekvivalenter.  
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 59,0 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Arealbruksendringen vil da innebære et utslipp på 60,0 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer det årlige 
gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 6 nordmenn 3). 
 
Tar en ut tomt H1 med tilhørende veg, vil samlet arealbruksendring, sammenlignet med gjeldende 
plan, føre til at et areal på ca. 1,18 da som i gjeldende plan kunne klassifiseres som utbygd, blir 
klassifisert som uproduktiv lauvskog. Dette vil gi en positiv klimaeffekt med opptak av 31,9 tonn CO2-
ekvivalenter. 
 
Sammenlignet med dagens situasjon, vil det å ta ut tomt H1 føre til at ca. 3,43 da endrer arealbruk, 
dvs. at åpen fastmark og uproduktiv lauvskog endrer bruk til fritidsbebyggelse og veg (utbygd areal). 
Tallene blir da: 
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 0,7 tonn CO2-ekvivalenter.  
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 34,4 tonn CO2-ekvivalenter. 

  
Samlet utslipp vil da bli 35 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med dagens situasjon, det årlige 
gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 3 nordmenn. 
 
Av tallene går det fram at planforslaget fører til økt utslipp av klimagasser som følge av at skogarealer 
bygges ned. Dette er negativt av hensyn til kommunens klima- og energiplan og nasjonale mål om 
klimagassreduksjon. Samtidig er det slik at området er vist til fritidsformål i kommuneplanens arealdel, 
noe som åpner for utbygging i disse områdene. Dette har som hensikt å skape forutsigbarhet i hvor 
hytteområder kan utvikles eller ikke, og det vurderes slik at klimautslippene som følge av planforslaget  
kan godtas. Området som bygges ned består av uproduktiv lauvskog som gir lave tall når det gjelder 
opptak av klimagasser. Å ta ut tomt H1 vil føre til at den nye planen gir lavere utslipp enn den 
gjeldende, dersom en baserer seg på NIBIOS kartløsning og Miljødirektoratets regneverktøy. Det er 
positivt at det åpnes opp for bruk av solcellepanel i bestemmelsene og at det er kort veg til skiløype og 
turområder. 
 
 
1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:  



Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. 
/hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år).  
 
2) CO2-ekvivalenter:  
Enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser (f.eks. metan, lystgass osv.) til den globale oppvarmingseffekten 
som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år (ssb.no). 
 
3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt).  
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren er enig i at tomt H1, basert på miljø- og landbruksfaglige vurderinger, tas ut av 
planen. 
 
Kommunedirektøren har ingen merknader til reguleringsbestemmelser datert 20.01.20. 
 
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 Rånnåenget Sør hyttegrend er 3 hendelser vurdert å havne i grønne felt, der 
risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der 
avbøtende tiltak er radonsperre i tråd med kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Avbøtende tiltak for 
klimatilpassing/flomfare kan være å etablere veggrøft med stikkrenner på oversiden av Gamle 
Skarveg. Vurderingene viser at nedbørsfeltet er begrenset, og topografien er er slik at vannet vil 
fordele seg ut over terrenget og finne eksisterende bekkeløp. Liten trafikk og lav hastighet vil medføre 
lite støy og støvplager. Vanning/salting kan være aktuelt i tørre perioder. 
 
5 hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder trafikksikkerhet. 
Forholdene vurderes som akseptable internt i planområdet. Siktforholdene er også ivaretatt ved 
avkjøring fra Gamle Skarveg. Det er liten trafikk og lav fart på internvegene. Vegene kan strøs etter 
behov i overgangen høst – vinter. Avbøtende tiltak for støy og støv i anleggsperioden er å sette 
begrensninger på driftstiden, samt vanning/salting ved behov. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal 
unngås ved å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt. 
 
Kommunedirektøren vil tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig 
ettersyn med ovennevnte endring. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 02.04.2020  
 

Behandling 
 
Forslag fra SP v/ Odd Arne Hoel 
Alternativt forslag til 2. avsnitt i kommunedirektørens tilråding: 
Tomt H1 og H2 tas ut av planen og tilbakeføres til LNFR. Begrunnelsen for dette er at det gjeldende 
arealet er vist som svært godt beite i Nibio sin beitekartlegging fra 2015.   
 
 
 



Vedtak 
Det ble stemt alternativt mellom forslag fra Odd Arne Hoel og 2. avsnitt i kommunedirektørens tilråding.  
O. A. Hoel sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble kommunedirektørens tilråding med vedtatt endring enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, Va-plankart datert 20.01.20. med 
følgende endring: 
 
Tomt H1 og H2 tas ut av planen og tilbakeføres til LNFR. Begrunnelsen for dette er at det gjeldende 
arealet er vist som svært godt beite i Nibio sin beitekartlegging fra 2015. 
 
Bestemmelser datert 20.01.20. sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig ettersyn slik de 
foreligger. 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, Va-plankart datert 20.01.20. med 
følgende endring: 
 
Tomt H1 tas ut av planen. 
 
Bestemmelser datert 20.01.20. sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig ettersyn slik de 
foreligger. 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 


