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6.    PLANKART_________________________________________________________58 

 

 

1. INNLEDNING 

 

1.1 Forslagstillere 

 

Forslagstillere:  

Snorre Haugland, Stensesvegen 51, 7340 Oppdal. 

 

 

1.2 Eiendoms - og eierforhold 

 

Eiendommen som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 210/2. 

Hjemmelshavere av eiendommen gnr/bnr. 210/2 er Snorre Haugland. 

 

 

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. 

Opprinnelige planer for området var reguleringsplaner for Grøtenget av 1985, plan-ID 1985001 og 

Remma av 1990, plan-ID 1990004. 

Disse to planene ble erstattet av reguleringsplan for Remma hytteområde, ikrafttredelsesdato 

03.02. 2010, plan-ID 2007003.  

Bakgrunnen for planarbeidet er få en god utnyttelse av et allerede etablert hytteområde. Det er 

positivt med tanke på å la være å ta bruk nye områder til fritidsformål. 

 

1.5 Hensikten med planen  
   

Formålet med planendringen er å etablere i alt 10 nye tomter innenfor plangrensen til Remma 

hytteområde (gjeldende plan-ikrafttredelsesdato 03.02. 2010).  Man vil i tillegg oppdatere 

plankartet slik at det viser eksisterende forhold, dette gjelder i første rekke justering av 

tomtegrenser. Nye tomter planlegges med tomtegrenser med minimums avstand fra Rembekken 

på 20 meter.  Rembekken har et godt definert bekkeløp i dette området og fare for erosjon og 

oversvømmelse av bekkeløpet vurderes som svært lite sannsynlig. 

Atkomst til nye hytter vil bli ved bruk av eksisterende avkjørsler fra Fylkesveg og det interne 

veinettet i planområdet. 
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1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold 

 
 

Gjeldende regulering er en eldre reguleringsplan for Remma hytteområde, ikrafttredelsesdato 

03.02. 2010, plan-ID 2007003.

 
Fig. 1: Gjeldende reguleringsplan for området.  
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Forslag til detaljreguleringsplan er i samsvar med arealdel kommuneplan 2014 - 2025 som viser 

området som fritidsbebyggelse.  

Planområdet er vist med 3 hensynssoner - fare ras- og skred. I tillegg grenser planområdet mot 

hensynssone reindrift. 

 

 
Fig. 2: Planområdet vist i arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025. 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 
Fig. 3: Oversikt – Remma hytteområde. 

 

2.1 Beliggenhet og størrelse 
 

Planområdet som er ca. 225 da stort ligger på østsiden av Skarvatnet, ca.16.0 km nordvest for 

Oppdal sentrum.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Remma hytteområde, gnr/bnr. 210/2. 

 

______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Siv. Agric. Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297,7340 Oppdal 

Dato 13.02. 2018 

 

 

8 
2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 

Planområdet består av ca. 30 da innmarksbeite (naturtypeområde), ca. 80 da uproduktiv lauvskog, 

ca. 15 da jorddekt fastmark/skrinn fastmark, resten er bebygd- samferdsel etc. Rembekken og 

Nerskogvegen deler planområdet omtrent i to i hver sin retning. Noen mindre lokale bekker som 

har sitt utspring i myrdrag på oversiden av planområdet renner gjennom området. 

Areal som er klassifisert som dyrkbare arealer vil ikke bli berørt av foreslått ny bebyggelse.   

Ellers inneholder planområdet parkeringsplasser på hver side av Nerskogvegen og naust nede ved 

Skarvatnet. 

Området grenser i nord og sør til forholdsvis tett bebygde fritidsområder. 

 

Fig. 4: Viser bonitetskart. 
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Fig. 5: Viser bebyggelse, naturlandskap/vegetasjon i planområdet. 
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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. 16 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur. 

 

2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 

 

Planområdet har en jevn sørvestlig helning med noe utflating  mot Skarvatnet. Planområdet er 

vegetert med glissen lauvskog, busker og kratt. Undervegetasjonen består av div. planter og gras. 

 

Planområdet strekker seg fra høydekote 865 ved Skarvatnet og opp til høydekote 985 på oversiden 

av Remma setra 

      

Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området.  

  

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. De som ligger nærmest på 

nedsiden av vegen vil ligge betydelig under vegplanet og vil på den måten bli skjermet av 

fyllingen som utgjør parkeringsplassen i dette området 

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 avkjørsler fra Nerskogvegen. 

Nye stikkveger skal bygges i henhold til plankart. Man forutsetter vinterbrøytet veg med 2 

parkeringsplasser på hver tomt. 

Planen viderefører parkeringsplasser (vist i gjeldende plan) på begge sider av Nerskogvegen. 

 

2.8 Grunnforhold 

Jordsmonnet på de tørre områdene består av grus, 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. 

 
Fig. 6: Oversikt over bekker i planområdet. 

 

Planområdet er delt i to av Rembekken. Rembekken har et godt definert bekkeløp som ikke er 

preget av erosjon, massene bunnen og sidene av bekkeløpet virker stabile. Det nye planforslaget 

vil ikke påvirke Rembekken da de nye tomtene i planforslaget vil ligge minimum 20 meter fra 

bekken. 

Planområdet er ellers berørt av små lokale bekker med utspring i myrområder på oversiden av 

planområdet. 

 

 

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 etablert en trafo i planområdet, og i følge Oppdal E -verk 

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. 

Planområdet er vurdert i Rapport (20091488-00-7-R) utgitt av NGI – kartlegging av skredutsatte 

områder i deler av Oppdal kommune av 25. september i 2009. Rapporten konkluderer med at det 

stort sett er snøskred som er dimensjonerende for utstrekningen av faresonene. 

Fig. 7: Faresoner vist i rapport utgitt av NGI. 

Begge sider av Rembekken er vist i denne rapporten som fareområde jord- og flomskred. 

Ny bebyggelse vil ikke bli etablert innenfor faresonene angitt på kart ovenfor. 

Når det gjelder flomsituasjonen i Rembekken referers det til notat utarbeidet av Multiconsult 

(418109-RIVass-NOT-001). I dette notatet er det er beregnet 200-årsflom og tilhørende vannstand 

for Rembekken . I området hvor det er tenkt plassert bebyggelse er går Rembekken i et godt definert 

bekkeløp.  Vurderingen  er at høydeforskjell og avstand fra bekken gjør at planlagt bebyggelse er 

trygt plassert i forhold til 200 års flom . 
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Konklusjonen er derfor at det ikke foreligger naturfare i områder der 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 

§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. I dette planområdet er det funnet 

treff i artsdatakart, det er Mørkskjellet vokssopp – kategori sårbar VU og Lillagrå rødspore - 

kategori nær truet NT, dette vist på ortofoto under.

 
Fig. 8: kart artsdatabanken. 

 

Foreslått ny bebyggelse vil ikke komme direkte i berøring med funn registrert i artsdatabanken. 
 

 

Ved gjennomgang av naturbase finner man 2 naturtypeområder innen planområdet. 

Det er naturbeitemark og rik-myr. 

 

Naturbeitemarka er vurdert til å være en svært viktig naturtype 

Naturtyper: 

Vegetasjonen har endel sølvbunkeeng (G3, ca. 40%), flekkmure-sauesvingeleng i mosaikk med 

frisk fattigeng og dunhavreeng (G8/G4/G7b, 60%). 
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Artsmangfold: 

Av planter kan nevnes aurikkelsveve, bakkesøte, blåkoll, dunhavre, dvergjamne, enghumleblom, 

fjellfiol, fjellfrøstjerne, fjellrapp, fjellstarr, flekkmure, harerug, hårstarr, jåblom, kildeurt, 

kjerteløyentrøst, seterarve, setermjelt, trefingerurt, ullvier. Av beitemarkssopp kan særlig nevnes 

rødlisteartene Entoloma griseocyaneum , E. velenovskyi, E. pratulense, Hygrocybe turunda og 

Stropharia albonitens, det var totalt 9 Entoloma-arter og 1 Hygrocybe-art, blant disse Entoloma 

jubatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9: Naturbeitemark vist i naturbase. 
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Rik-myrområdet er vurdert som en viktig naturtype. 

Vegetasjonen var dominert av middelsrik fastmattemyr (M2). Av planter kan nevnes bjønnbrodd, 

breiull, dvergjamne, enghumleblom, fjellfiol, fjellfrøstjerne, fjelltistel, gulsildre, gulstarr, harerug, 

hårstarr, jåblom, kastanjesiv, kornstarr, kvitmaure, mjødurt, myrfrytle, myrklegg, myrsnelle, 

rynkevier, smårørkvein, småvier, sotstarr, sveltull, særbustarr. Lokaliteten er under 50 dekar og 

får verdi B (viktig). 

 

 
 
Fig.10: Rikmyr vist i naturbase. 

 

 

 

Det er registrert hjortevilttrekk nord for Remma, men på viltkart over Oppdal kommune er ikke 

planområdet avmerket som et spesielt viktig viltområde. 
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Fig11: Sjekkliste naturmangfold 

 

§ 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. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  

Detaljreguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som vurderes å medføre behov for 

innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha og 

konsekvenser for naturmangfoldet 

 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Den samlede belastning ved fortetting av hytteområdet vurderes til å være minimal 

Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 

§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget. 

 

2 hyttetomter er planlagt i randsone av naturbeitemark på nedsiden av atkomstvegen til Remma- 

setra. Treff i artsdatabanken er gjort på oversiden av atkomsten og vurderingen er at vegen blir et 

naturlig skille og man vil derfor ikke foreslå utbygging på oversiden av denne.  

Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig for å fremme forslag for plan. 

 

 
§ 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 20.08. 2017: 

Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å 

være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. 

 

Sametinget skriver i brev av 04.09. 2017: 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget på det nåværende 

tidspunkt. 

2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i kartlagte friluftsområder 

Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan og Skarvatnet. 

Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan er et stort turområde uten tilrettelegging, høgfjellsområde 

uten merka stier og skiløyper med fiskemuligheter. 
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I Skarvatnet friluftsområde ligger bla. annet Grøtsetra skistadion som er en del av det preparerte 

skiløypenettet i Oppdal. Ved Skarvatnet er det oppstart av skiløyper med muligheter for parkering. 

Fiske både sommer og vinter. Remma ligger i et område med gode mulightere for et aktivt natur 

og friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt for folkehelsen. 

Området ligger ikke spesielt utsatt til når det gjelder trafikksikkerhet med tanke på barn og unge. 

 

 
Fig. 12: Oversikt over kartlagt friluftsområde – Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan. 

 

3. PLANPROSESSEN 

 

3.1 Deltakere i planprosessen 

 

Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 

Snorre Haugland. 

Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel. 

 

 

3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 

 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp-avisa 27.07. 2017.  

 

I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 26.07. 2017. 

 

Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev 26.07. 2017 

Frist for innspill ble satt til 20.08. 2017. 

Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet
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3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 

Pr. 20.01. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 

Trøndelag fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, NVE, ARC, Oppdal e-verk, Astrid 

Elisabeth Huseby, Kari og Dag Kavli, Øyvind Solem, Anna og Ole Halseth, Bjørn Borthen, 

Jørgen Nygård, Randolf Vågen, Sturla Steinsvik, Willy Nesset og Per Magne Dørum. 

 

 

Innspill:  

 

Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 

Dato 24.08. 2017. 

 
Fylkesmannens uttalelse - varsel om oppstart - 
forslag til endring av 

reguleringsplan for Remma hytteområde - 

Oppdal 210/2 

Landbruk og bygdeutvikling 

Fortetting av eksisterende hytteområder er i 

utgangspunktet positivt. Samtidig er det viktig at 

eksisterende interesser i området ivaretas, herunder 

kulturlandskap og beiteinteresser. I planforslaget 

må det gjøres rede for hvordan dette er vurdert. 

Mesteparten av arealet på plankartet for gjeldende 
reguleringsplan er regulert til 

områder for jord- og skogbruk, og deler av dette er 

innmarksbeite. I forslaget er to av tomtene avmerket 

på innmarksbeitearealet. Tilgangen på beiteareal i 

Oppdal er under stadig press, så det bør søkes å 

unngå at tomtene plasseres på innmarksbeite. 

Reindrift 

Planområdet ligger i områder ekspropriert til 

reindrift i Trollheimen. Vi er skeptisk til økt omfang 

av fritidsbebyggelse i dette området, og særlig 

lenger østover mot Blåøret og Grythatten. Dette er 

viktige reindriftsområder som benyttes sent om 

høsten og tidlig vinter. Om vinteren går reinen på 

sparebluss og trenger ekstra beitero. Vinterbeite er 

dessuten minimumsbeitet for Trollheimen sijte. Det 

går naturlige trekk for rein samt flytteleier både på 

sør- og østsida av Skarvatnet. Det er svært viktig at 

disse flytteleiene ikke sperres eller at flytting med 

rein blir vanskeliggjort pga. økt aktivitet/ferdsel i 

Kommentar til innspillet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget viser et naturbeiteområde. 

De to nye tomtene foreslås plassert i randsone 

av beitearealet på nedsiden av atkomstvegen til 

Remma setra. Man vil ikke foreslå ny 

bebyggelse på oversiden av denne vegen og 

man vil på denne måten få et 

sammenhengende beiteområde. 
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20 
området. 

Generelt så vil områdene i Trollheimen, særlig i 

sør- og østlige deler være enda viktigere nå etter at 

leieavtaler i Igelfjell-/ Grevstadfjellområdet ble 

sagt opp. 

Tidligere Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/ 
Hedmark uttalte seg til endring 

av reguleringsplan for samme område i 2009. 

Planforslaget gjaldt også den gangen 

fortetting med 10 tomter. Vi frarådet 

ytterligere utbygging i dette området og ba 

om at reindrifta måtte bli hørt. 

Vi viser ellers til reindriftsforvaltningens tidligere 
uttalelse datert 26.10.2009 og ber om at reindriftas 
interesser ivaretas i denne prosessen. 

 

Miljøvern 

Det viktig å ta hensyn til eksisterende 

hyttebebyggelse og kvalitetene i området. Herunder 

bør eksisterende stier og tråkk holdes åpne og 

tilgangen til friluftslivsområdene må ikke bygges 

ned. Eksisterende vegetasjon og større trær bør 

søkes bevart og inngrep må minimeres. 

Det er ønske om å bygge 20 meter fra 
Remmabekken.  

Det er opplyst at fare for erosjon og oversvømmelse 
av bekkeløpet vurderes som lite sannsynlig. 
Fylkesmannen mener i utgangspunktet det er 
uheldig å redusere vassdragsbeltet ved å åpne for 
utbygging nærmere bekken enn dagens bebyggelse. 
Det er viktig å sikre det vassdragsnære miljøet, ikke 
bare med tanke på oversvømmelse og 
klimatilpasning, men også for å sikre det økologiske 
mangfoldet nært vassdraget. Kantvegetasjon og 
kantsoner har en viktig funksjon for å opprettholde 
den økologiske kvaliteten på vassdraget. Dersom det 
åpnes for bebyggelse nærmere Remmabekken enn 
dagens bebyggelse er dette et tema som må omtales 
og vurderes i planbeskrivelsen. 

Samfunnssikkerhet 

Fylkesmannen forutsetter at det foretas en vurdering 

av om endringene i planbestemmelsene får 

konsekvenser for samfunnssikkerheten innenfor 

 

 

Ny tomter kommer ikke i berøring med 

flytteleier/ hensynssone reindrift. Vurderingen 

er at en fortetting av et allerede utbygd område 

vil minske presset på å ta bruk nye områder til 

utbygging 

Vurderingen er at det ikke vil ha avgjørende 

betydning for reindrifta om det er 80 eller 90 

hytter i dette forholdsvis konsentrerte 

utbyggingsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomtegrenser legges 20 m fra Rembekken for 

å sikre det vassdragsnære miljøet og det 

økologiske mangfoldet nært vassdraget. 

Forslag til ny bebyggelse får en større avstand  

fra Rembekken enn eksisterende bebyggelse. 
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planområdet og at ROS-analysen oppdateres dersom 

det er behov for det. 

Sosial og helse 

Ingen merknad. 

Barn og unge 

Ingen merknad 

ROS- analyse følger planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill: 

 

Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 

Dato: 20.08. 2017. 

Vedr endring av reguleringsplan for Remma 

hytteområde, del av eiendommen 210/2 i Oppdal 

kommune 

Vi viser til Deres oversendelse av 24.07. 2017. 

Planarbeidet innebærer en fortetting med 10 nye 

tomter innenfor en eksisterende plan. De nye 

tomtene planlegges med tomtegrenser minimum 20 

meter fra Rembekken i tråd med kommuneplanens 

bestemmelser. 

Planarbeidet synes ikke å komme i vesentlig konflikt 
med allmenne friluftsinteresser. 

Vi forutsetter at fortettingen ikke medfører 

utslipp/forringelse av miljøtilstanden i Rembekken/ 

Skarvatnet. 

Fylkeskommunen har befart planområdet tidligere. 

Det ble ikke observert automatisk fredete eller 

andre verneverdige kulturminner som planen vil 

komme i konflikt med. 

Når det gjelder forholdet til fv. 512 Nerskogvegen, 

viser vi til en egen uttalelse fra Statens vegvesen. 

Så langt har ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune 
andre kommentarer til planarbeidet. 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vann- og avløpsplan følger planforslaget inn 

til 1. gangs behandling i bygningsrådet. 
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Innspill: 

Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 21.08. 2017.  

Uttalelse - Reguleringsplan for Remma hytteområde 

- del av gnr. 210 bnr. 2 

ved Skarvatnet - Oppdal kommune - Varsel 

om oppstart av arbeid med endring av 

reguleringsplan. 

Selv om det er vanskelig terreng, og det ikke er 
ønskelig med større terrenginngrep enn 

nødvendig i slike naturområder, bør det av 

trafikksikkerhetsmessige årsaker vurderes om 

avkjørslene kan få en bedre geometrisk utforming. 

Denne vurderes med utgangspunkt i  Håndbok N100 

Veg- og gateutforming. I tilknytning til flere av 

avkjørslene ligger det parkeringsplasser, som enten 

benyttes i forbindelse med utfart eller til 

hytteiendommene. Når disse er fullparkert, kan det 

bli dårlig sikt ved avkjørslene. Særlig kan utkjøring 

fra avkjørslene på nedsiden av vegen være 

utfordrende da de ligger i bratt bakke, og til dels 

kommer inn på fylkesvegen i spiss vinkel. 

Situasjonen på vinters tid kan bli ytterligere 

vanskelig på tidspunkt med brøytekanter og glatte 

kjøreforhold i avkjørslene. Plankartet må vise 

regulerte avkjørsler med hensynssoner for frisikt. 

 

 

Øvrige anbefalinger for planarbeidet, er at det settes 
byggegrense på minimum 15 meter fra 

midten av fylkesvegen. 

 

 

 

Kommentar til innspillet: 

 

 

 

 

Avkjørsler vil på plankartet bli vist med 

frisiktsoner. 

 

Avkjørsel på nedsiden av Nerskogvegen nord i 

området som i dag har en bratt innpå kjørsel og 

i tillegg kommer innpå fylkesveien i spiss 

vinkel vil i det nye planforslaget få en ny 

utforming. Man vil få relativ flat og tilnærmet 

vinkelrett innpå kjøring på fylkesveien.  

 
 

 

Tas til følge. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok%2BN100%2BVeg-%2Bog%2Bgateutforming%2B%288%2BMB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok%2BN100%2BVeg-%2Bog%2Bgateutforming%2B%288%2BMB%29.pdf
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Innspill: 

 

Innspill fra Sametinget 

Dato: 04.09. 2017. 

 

Sametingets uttalelse til endring av 
reguleringsplan - Remma hytteområde, 
del av gnr/bnr. 210/2 i Oppdal kommune 

Vi viser til deres brev av 26.07.2017 og beklager 
sent svar. 

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 forøvrig om aktsomhetsplikten mht 

ukjente kulturminner og at alle samiske 

kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda 

ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kml.) § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt 

ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det 

er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda 

kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt 

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

 

Kommentar til innspillet: 
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Innspill: 

 

Innspill fra NVE 

Dato: 16.08. 2017 og 25.01. 2018 

 
Fra: Eide Frederik [mailto:frei@nve.no]  
Sendt: 16. august 2017 10:50 

Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Emne: Innspill til forslag til endring av reguleringsplan 

for Remma hytteområde - Del av 210/2 - Oppdal 

kommune 

 

Viser til nevnte varsel om oppstart av 26.07.2017. 

 

Skredfare 

NGI har utført skredfarekartlegging i planområdet 

(NGI rapport: 20091488-00-7-R av 25.9.2009). 

Faresonene som er utarbeidet må legges inn i 

plankartet og tilknyttes bestemmelser som ivaretar 

kravene til sikker byggegrunn gitt av PBL § 28-1 

og TEK 17 kapittel 7-3.  

 

Vedlagt ligger en sjekkliste for videre vurdering 

av NVEs forvaltningsområder i arealplan. Ta 

gjerne kontakt på telefon eller epost dersom det er 

spørsmål knyttet til dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Frederik Eide 

Avdelingsingeniør 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Region Midt-Norge 

Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 

Tlf.: 22 95 99 00 

 
Fra: Eide Frederik [mailto:frei@nve.no]  

Sendt: 25. januar 2018 09:52 
Til: Ola Fjøsne 

Emne: SV: Notat fra Multiconsult Remma 

 

Vurderingene viser at en 200-årsflom ikke vil 

medføre så store vannstandsøkninger at det vil 

være fare for de planlagte hyttene, så vi ser ikke 

behov for videre vurderinger her. Du kan gjerne 

Kommentar til innspillet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faresonene legges inn på plankartet. 

 

 

 

 

Sjekklisten er gjennomgått. 
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25 
referere til rapporten i planbeskrivelsen, og gi en 

beskrivelse av topografiske forhold som gjør at 

hyttene er plassert trygt i forhold til vassdraget.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Frederik Eide 

Avdelingsingeniør 

 

Tomteplassering fremgår av beskrivelse. 

Innspill: 

ARC 

 

Videresendt fra ARC- rådgivning. 

 
Fra: Nesset, Willy [mailto:Willy.Nesset@domstol.no]  

Sendt: 20. august 2017 12:19 
Til: 'ARC Rådgivning AS'; post@olafjosne.no 

Kopi: Snorre Haugland; Bonesvoll NY Per Olav 
Emne: SV: 20.08.17 Remma. Spm. og svar fam 

Nesset Gnr 257 bnr 3 

 

Takk for informative svar. 

Mvh Willy 

  
Fra: ARC Rådgivning AS [mailto:arckom@online.no]  

Sendt: 20. august 2017 11:47 

Til: Nesset, Willy; post@olafjosne.no 
Kopi: Snorre Haugland; Bonesvoll NY Per Olav 

Emne: 20.08.17 Remma. Spm. og svar fam Nesset 
Gnr 257 bnr 3 
  

Hei W & W 

Svar fra VA-konsulenten: 

3. Nei det er nok ikke tema her eller i andre felt vi 

kjenner til. 

4. Det blir felles renseanlegg med infiltrasjon for 2 

tomter vest for bekken, 3 tomter øst for bekken. 

Videre for 5 tomter nederst i feltet med infiltrasjon 

bak naustene. Alle infiltrasjonsarealene blir 

naturterreng hvor folk kan drive med sitt og 

sauene finne sin grønne frokost. Avstand til bekk 

og sjø planlegges etter prøvegraving / sikteprøver 

av masser / infiltrasjonstest av massenes 

mottakskapasitet av renset avløpsvann. Alt etter 

"boka". 

5. Stemmer det du sier. 

Fortsatt go søndag. 

Kommentar til innspillet: 
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mvh ARC rådgivning AS / Anders Raaum 
  
From: Nesset, Willy  
Sent: Sunday, August 20, 2017 11:22 AM 
To: 'post@olafjosne.no'  
Cc: 'arckom@online.no'  
Subject: Endring reguleringsplan for Remma 

hytteområde, 210/2 Skarvatnet 
  

Ola Fjøsne. 

  

Takk for hyggelig telefonsamtale forleden. 

  

Her er noen innspill til forslaget, som jeg regner 

med følger saken. 

  

1.       De totale inngrep i naturen må vurderes, 

jfr bl.a påbegynt utgraving, sprenging og 

planering på nordsiden av Remmabekken. 

2.       Hyttetettheten/fortetningsgraden  i 

området må vurderes. 

3.       Vil økningen i antall hytter medføre 

obligatorisk tilknytning til offentlig 

kloakknett? 

4.        Septiktank må legges på den enkelte 

eiendom, og lengst mulig fra bekken. 

5.       Adkomsten 

                til de nye hyttene må følge eksisterende 

interne veinett som foreslått , uten ytterligere 

anleggelse av bro over Remmabekken. 

6.       Allmenheten må sikres adkomst til 

Skarvatnet på nordsiden av  bekken. 

    

Med vennlig hilsen Wenche Kjellby Nesset og 

Willy Nesset 

Gnr 257 br.n 3 .   
 

Til: post@olafjosne.no 

Emne: Forespørsel om utfyllende informasjon Letom 
hyttegrend 

 

  

Innspill: 

Elisabeth Huseby 

19.09. 2017 og 16.01. 2018 

 

Kommentarer: 

 

 

 

mailto:Willy.Nesset@domstol.no
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27 
Siv.Agric. Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297 

7340 Oppdal 

E-post: post@olafjosne.no   

   Trondheim, 19.09.2017 

Innspill til varsel om oppstart av arbeid med 

endring av reguleringsplan for Remma 

hytteområde, del av gnr./bnr. 201/2 ved 

Skarvatnet, Oppdal kommune 

 

Viser til mottatt brev med varsel om endring av 

reguleringsplan for Remma hytteområde datert 

24.07.17, samt til e-post 07.08.17 vedr. 

forlengelse av frist for innspill til 20.09.17.  

 

Formålet med planendringen er å etablere 10 nye 

hyttetomter med adkomst via det interne veinettet 

i planområdet.  

Mine innspill gjelder først og fremst de foreslåtte 

endringene på nordsiden av Nerskogveien som 

omfatter 5 nye tomter på begge sider av 

Rembekken.  

 

De siste årenes utbygging på oversiden av 

Nerskogvegen har allerede medført en ikke 

ubetydelig økning i trafikken på hytteveien, 

spesielt til ulempe for tidligere bebyggelse som 

ble planlagt uten viten om fremtidig 

trafikkbelastning. En ytterligere utbygging i 

området vil medføre ytterlige trafikkøkning til 

ulempe for allerede eksisterende bebyggelse.  

Da bebyggelsesplanen for eiendommene 210/2 og 

244/2 høsten 2004 ble vedtatt, ble det i vedtaket 

fra Utvalg for plan, miljø og kultur i Oppdal 

kommune spesielt anført at ”det skal tas tilbørlig 

hensyn til de allerede utbygde eiendommene i 

området”.   

Som vi tidligere har anført i våre merknader til 

eksisterende reguleringsplan ble den tidligste 

bebyggelsen i hytteområdet planlagt uten viten om 

fremtidig veitrafikk. Veien følger vår tomtegrense 

(Gnr.210, bnr. 17) og er på det minste 2 meter fra 

nærmeste hushjørne. Da hytta ble bygd i 1965 

stoppet veien ved vår eiendom og bruken av veien 

var begrenset til sommertrafikk til noen få hytter. 

Plasseringen av vår hytte på tomten ble, før 
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28 
byggestart i 1964, bestemt av daværende 

grunneier med krav om at ny bebyggelse ikke 

skulle være synlig fra Remmasetra og at all 

vegetasjonen skulle bevares. Veien, som 

opprinnelig var planlagt kun som en setervei til 

Remmasetra, er etter de senere årenes utbygging 

blitt en trafikkert helårsvei. De siste årene har vi 

erfart at vinterbrøyting av veien har medført en 

endring av snøforholdene omkring hytta, som 

sammen med snømasser fra fresing av veien, har 

ført til at det flere av de siste vintrene ikke har 

vært mulig å måke frem og bruke hovedinngangen 

fra veisiden. Snømassene på taket mot veien fører 

til skjevbelastning på taket, og snømassene har 

også blokkert soveromsvinduene med de følger 

dette har for rømningsvei i tilfelle brann.  

Forlengelsen av veien har også medført stor 

vannføring i veien med oversvømmelse av tomten 

om våren. I tillegg er terrenghøyden på veien økt 

med påfyll av masse, noe som gjør det vanskelig å 

etablere bilparkering på egen tomt uten større 

naturinngrep.  

Etter mitt syn vil trafikk til 5 nye hytter sammen 

med trafikken til og fra eksisterende hytter 

medføre en ytterligere forringelse av de kvalitative 

verdiene av hyttelivet, bl.a. med hensyn til støy, 

brøyting/brøytekanter og barns lek. Slik sett tar 

det nye forslaget ikke tilbørlig hensyn til de 

tidligere utbygde eiendommene.  

 

For å minske ulempene med den økte trafikken ber 

jeg om at man vurderer å endre veitraséen forbi 

vår eiendom.  Dersom veien føres fra vår eiendom, 

mot sørøst mellom eiendommene 210/24 og 

210/12 på den ene siden og eiendommen 210/36 

på den andre siden, og videre på oversiden av 

210/36 mot eksisterende avkjøring mot 

Remmasetra, vil dette redusere ulempene i 

forbindelse med endrede snøforhold og brøytingen 

om vinteren, samt konsekvensene av endret 

vannføring. En slik veiføring vil også lette 

adkomsten og biloppstillingsmulighetene til de 

nevnte eiendommene. 

2 av de nye tomtene, H7 og H8, er plassert på 

setervollen og i hovedtraseen for skiløypa fra 

Skarvatnet og opp på fjellet mot Remmatjønna og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved vinterbrøyting kan snømassene legges på 

andre siden av vegen og man kan vurdere en 

drenering langs veien. 

 

Planforslaget viser større tomteavstand til Rem- 

bekken enn hva som er vist i oppstartsvarselet. 

Avstand fra bekk til tomtegrense er ca. 45 m og 

man skulle ikke ha noe problem med atkomsten 

til Blåøret og Remmatjønna i dette området. 
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Blåøret. De nye tomtene planlegges dessuten med 

minimumsavstand på 20 meter til Rembekken, noe 

som er innenfor den eksisterende 50 meters 

grensen.  

 I forbindelse med forarbeidene til den 

eksisterende reguleringsplanen fremgår det av 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 26.02.2007, sak 

07/12, at det bl.a. bør tas hensyn til de viktige 

sektorinteressene i området, og at det bør 

tilrettelegges for at utfarten i området ikke hindres. 

Både den landskapsmessige og miljøfaglige 

vurderingen vektlegger interesser knyttet til 

Skardvatnet som friluftsliv- og rekreasjonsområde. 

Det er anført at det er ”svært viktig å ta vare på 

rekreasjonsverdiene som er knytta til Skardvatnet 

og området rundt som utfartsterreng”, og at det er 

av ”stor betydning at bebyggelse og vegframføring 

får god terrengtilpasning”.  

Etter mitt syn ivaretar det nye forslaget ikke disse 

interessene. Både fortettingen av hytter og 

utbygging av veier vil komme i konflikt med 

skiløyper og leke-/akeområder, og slik kunne være 

til hinder for utfarten og bruken av området.  

Ved videre utbygging i områdene rundt Skarvatnet 

er det å håpe at den sårbare fjellnaturen ivaretas på 

en slik måte at området fortsatt kan være et 

attraktivt rekreasjonsområde for flest mulig med 

god tilgjengelighet og muligheter for et usjenert 

og fredelig hytteliv. Dette blir ekstra viktig i 

fremtiden ettersom det allerede er foretatt 

utbygging i et omfang og på en slik måte at det har 

resultert i store og varige inngrep i 

naturlandskapet. 

 

 

Med hilsen 

Astrid E. B. Huseby (sign.) 

Gnr.210, bnr.17 

 

Nytt innspill. 

Dato: 16.01. 2018.01.17 

Siv.agric. Ola Fjøsne 

Dovreveien 297 

7340 Oppdal     

   Trondheim, 16.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Planen ivaretar tilgjengeligheten både til 

Skarvatnet og fjellområdene omkring. 

 

 

 

 

Det er et overordnet ønske fra reindrift, 

landbruk og miljø om å fortette eksisterende 

hytteområder for redusere ytterligere press på å 

legge ut hytteområder i utmark. 
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Innspill til varsel om oppstart av arbeid med 

endring av reguleringsplan for Remma 

hytteområde 

 

Viser til mitt brev dater 19.09.17 med innspill til 

reguleringsplanen, sendt pr. e-post 20.09.17, og til 

telefon fra Anne Lise Huseby den 10.01.18. 

Anne Lise Huseby har min fullmakt til å ivareta 

mine interesser vedr. reguleringsplaner og 

byggeteknikk.  

 

På vedlagte kopi av reguleringsplan av Remma 

hytteområde er det som avtalt med deg skissert en 

mulig endring av hytteveiens trase på den sydøstre 

delen av Remma hytteområde.  

Forslaget er laget med tanke på å redusere de 

ulemper som den eksisterende veiplanen, godkjent 

i reguleringsplan av 03.02. 2010, gir eiendommen 

210/17 på grunn av veiens nærhet til hytta på 

eiendommen (ca. 3 m).  

 

Hytta ble bygd i 1964-65. Plasseringen av hytta 

ble gjort av grunneier, og det var da ingen planer 

om utbygging av et hytteområde med helårsvei.  

Den eksisterende veien har med økt trafikk 

medført en rekke ulemper som også er beskrevet i 

brev av 19.09. samt i tidligere merknader til 

eksisterende reguleringsplan:  

- innflomming av vann- og sandmasser fra veien 

inn på eiendommen under vårflom, med 

påfølgende oppdemming av sand under gulvet på 

uthuset som har nødvendiggjort utgraving av 

massene flere ganger 

- igjenbrøyting av soveromsvinduer og inngang 

samt skjevbelastning av snømasser på tak mot 

veien 

- økende høydeforskjell ved gjentatt på fylling av 

toppdekke på veien vanskeliggjør etablering av 

parkeringsplass på egen tomt uten store 

skjemmende fyllinger 

- bratt stigning på veien ved eiendommene 210/36 

og /37 og vår eiendom 210/17 gjør at bilene må 

holde høy hastighet, noe som i tillegg til å skape 

trafikkfarlige situasjoner i den uoversiktlige 

svingen, forårsaker både støy- og støvplager  

- den nye planen med ytterligere 5 nye hytter vil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderingen fra tiltakshaver er at det som er 

mulig er å flytte veien en 2-3 m lokalt ved 

innkjøringen til hytta. Dersom man flytter veien 

mer vil dette forplante seg til svingen ved 

eiendom gnr/bnr. 210/36. 
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31 
med eksisterende veitrase medføre ytterligere 

trafikk på veien som kommer i tillegg til trafikken 

til og fra de eksisterende 12 hyttene som benytter 

veien i dag. 

De samlede ulempene som nåværende veitrase 

medfører bidrar uten tvil til å redusere vår 

eiendoms bruksverdi.  

 

Vårt veiforslag vil etter vår vurdering redusere de 

nevnte ulempene for eiendommen 210/17; 

Stikkvei til eiendommene 210/17 og 210/37gir 

mulighet for parkering på tomta uten skjemmende 

fylling i terrenget, og man unngår at vinduer og 

inngang brøytes/freses igjen. Samtidig vil denne 

veitraseen gi vintervei til hyttene 210/14, /24, /34 

og /35 som i dag kun har  

 

 

sommervei, i tillegg vil deres felles p-plass 

muligens bli overflødig. Eksisterende bratt vei fra 

210/17 og videre opp mellom eiendommene 

210/37 og /36 mot overgangen av Rembekken kan 

benyttes som gangvei.  

 

 

Jeg håper våre innspill vil komme i betraktning 

under arbeidet med forslag til endring av 

reguleringsplanen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Astrid E.B. Huseby (sign) 

Gnr. 210, bnr 17 

 

 

 

Vedlegg:  

Kopi av forslag til endring av reguleringsplan for 

Remma hytteområde med inntegnet forslag til 

endret veitrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine innspill vil følge planprosessen videre når 

den skal til politisk behandling. 
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Innspill: 

Kari og Dag Kavli 
Fra: Kari Kavlie [mailto:kari.kavlie@hotmail.no]  

Sendt: 20. august 2017 21:18 

Til: post@olafjosne.no 
Kopi: willy.nesset@domstol.no; Dag Kavlie 

Emne: Endring reguleringsplan Remma hytteområde 
210/2 Skarvatnet 

 

Hei Ola Fjøsne 

Vi viser til mail 20 august kl. 11.22 fra Wenche og 

Willy Nesset Grøtenget 26 

Vi slutter oss til punktene i denne henvendelsen. 

Vi er særlig bekymret over de store naturinngrep 

vi har sett i senere tids hyttebygging og 

utviklingen med en økende fortetting i Remma 

hytteområde. 

 

Mvh 

Kari og Dag Kavlie 

Grøtenget 24 

 

Kommentar til innspillet: 
 

 

 

 

 

 

 

Innspill: 

Innspill fra Øyvind Solem 

Dato: 16.09. 2017 

 
Vedr. endring av reguleringsplan for Remma 

Kommentarer: 
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hytteområde, del av gnr/bnr.210/2 ved 

Skarvatnet Oppdal kommune. 

I det tilsendte forslaget gis det en frist til å komme 
med kommentarer innen 20. august, noe vi selvsagt 
respekterer. 

Vi har imidlertid blitt informert om at Per Magne 
Dørum har fått laget et kostnadsoverslag for en 
alternativ løsning for adkomstvei til hyttetomtene 
H9 og H10, og da må vi tillate oss å komme med 
en kommentar. Vi har nok tidligere også sett litt på 
at det kanskje blir en relativt høy fylling rett 
ovenfor hytta vår, men ikke reagert mer på det.  

Men når vi fikk se forslaget fra OGT, fikk vi store 

betenkeligheter med denne veiløsningen. Det er 

klart at med en fylling på nær 4 m høyde og med 

kort avstanden ned til vår hytte, så blir vi meget 

betenkt. Man kan bare tenke seg hva som vil 

hende hvis et kjøretøy havner utenfor denne 

skråningen. Da vil det ikke være trygt å være ved 

eller i vår hytte. 

Vi vil derfor innstendig be om at løsningen med 
innkjøring fra parkeringsplassen syd for 

Rembekken blir valgt. Det vil jo også bli et 

vesentlig billigere alternativ for utbygger ut fra det 

utarbeidede kostnadsoverslag. 

Vennlig hilsen Øyind Solem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakshaver har vurdert terrengforholdene ved 

forslag til avkjøring/atkomst til 2 nye hytter som 

dette planforslaget fremmer. 

Man ser at det blir bygg-tekniske utfordringer 

ved å anlegge veg på oversiden av eiendom 

gnr/bnr.210/23.  

 

Tiltakshaver er villig til å ta kostnadene det 

innebærer å lage en veiløsning som medfører at 

det er trygt å oppholde seg på denne 

eiendommen. 

Innspill: 

 

Fra Anne og Ole Halseth 

 
Fra: Oppdal Camping Halsetløkka 
[mailto:halsetlokka@oppdal.com]  

Sendt: 19. august 2017 12:06 
Til: post@olafjosne.no 

Emne:  

 

 

 

Kommentar til innspillet: 
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Ola Fjøsne…. 

 

Ang. Planområde Remma. 

 

Våre eiendommer  248  -    og 248 – 12    grenser 

til Remma hytteområde. 

En bebygd tomt på området ovenfor  vår hytte på 

gnr. 210/2  er bygd midt i trasseen for 

overflatevann som hver vår kommer helt fra 

Remmasetra. 

Resultatet er at vannet ledes inn på 

naboeiendommen 248  og rett mot vår hytte. 

Vi har allerede hatt en skade på 50 000.- kr. og 

krever nå at det blir gravd et bekkefar i grensen 

mellom de to eiendommene, helt ned til riksvegen. 

Forsikringsselskapet Gjensidige er innvolvert i 

dette… 

 

Mvh. 

Anne - Ole Halseth 

 

 

 

 

 

 

Dette vurderes til å være av privatrettslig 

karakter og må avklares mellom grunneiere. 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill fra Bjørn Borthen 
 

Fra: Bjoern Roar Borthen [mailto:b-borth@online.no]  
Sendt: 7. august 2017 11:23 

Til: post@olafjosne.no 
Emne: Fwd: Returned mail: see transcript for details 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Emn

e: 

Returned mail: see transcript for 

details 

Dato: 07.08.2017 11:18 

Fra: Mailer-Daemon@online.no  

Til: <b-borth@online.no> 

 

 

Kommentarer: 

 

 

mailto:Mailer-Daemon@online.no
mailto:b-borth@online.no
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Hei 

Jeg viser til tilsendt reguleringsforslag for 

Remma. 

  

Ved utmåling av min tomt la Oppdal Kommune 

inn begrensninger slik at det alltid skulle være 

god passasje for alle hytteeierne nedover i 

terrenget, mot Skardvatnet. 

Jeg har båt og båthus v vannet. Nå ser 

adgangen til vannet ut til å bli svært begrenset. 

Ved tomt H1 ligger S Dørum. Rett bortenfor den 

bygges i disse dager en meget stor hytte. Slik 

jeg leser kartet blir det kun en bratt skrent 

igjen å passere mellom H1 og Dørum. Svært 

ufremkommelig. 

  

På vinter kjører hele feltet ned i dette området 

for å passere Skardvatnet på ski. Nå blir også 

dette enormt begrenset. 

  

Virker ikke fortetningen her litt voldsom, og 

hindrer fri ferdsel? 

  

Bjørn Borthen 

  

 

 
Atkomsten ned til Skarvatnet blir ivaretatt ved 

passasje mellom tomt gnr/bnr. 210/20 og 

Sessåkerenget. 

Terrenget her er også egnet til å lage en enkel 

atkomst avløpsanlegget. 

 

 

 
Fra: Jørgen Nygård 
  

[mailto:Jorgen.Nygard@formue.no]  
Sendt: 14. august 2017 16:03 

Til: post@olafjosne.no 

Emne: Vedrørende ny reguleringsplan Remma. 

 

Hei Ola. 

 

Viser til en kort telefonsamtale for ett par uker 

siden vedrørende ny regulering av tomter i 

Remma feltet. 

 

Jeg nevnte at jeg i vinter har kjøpt en tomt av 

Snorre Haugland, og er inne med en byggesøknad 

for å bygge på Remma feltet allerede. 

 

Da nabovarsel kom ble jeg veldig i tvil om jeg 

skal avvente denne utbyggingen,  å satse på H8 i 

ny plan isteden. Jeg har tinget denne skriftlig til 

grunneier. 
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Du nevnte også at du antok våren som mulig 

ferdigstillelse. Med bakgrunn i utsendte info så 

langt er det kommet noen tilbakemeldinger på 

nabovarsel som du kan tyde noe ut av mht 

tidsforbruk osv. Evt hvor lang tid har de på seg til 

å sende inn innsigelser på en slik regulering.  

 

Skjønner at det kanskje er vanskelig å svare men 

jeg tar til takke med alle gode råd og feelinger om 

hvordan du tror dette kan gå,  og om du tror 

Oppdal Kommune er vennlig innstilt for tiden til 

slik regulering.??  ( Håper det )  

 

Ønsker god ettermiddag.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Jørgen Nygård 

 

941 66733 
 

Fra: Randolf Terje Vågen 

  
[mailto:randolfv@gmail.com]  

Sendt: 14. august 2017 21:35 
Til: post@olafjosne.no 

Emne: Spørsmål knyttet til endring av reguleringsplan 

for Remma hytteområde 

 

 Ola Fjøsne 

 

Det vises til utsendt plan. 

Jeg er eier av hytte 210/33. 

Jeg har ingen innvending til planen, men tar opp et 

spørsmål som Snorre Haugland og jeg snakket om 

i fjor høst. 

Min hytte ligger oppe i hjørnet på tomten og jeg 

må nå grave ut bak hytta for drenering av 

overvann og slette ut skråningen. Jeg kommer da 

litt inn på grunneier sitt område. Det ble klarert 

med Haugland at jeg kan gjøre dette. 

Videre er veien til meg og nabohytten på min 

grunn. 

For å få veien på grunneier foreslo Haugland at 
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37 
jeg knyttet til neste endring av reguleringsplanen 

kunne melde inn behovet for at spissen nord for 

tomten også kan bli regulert til tomt og at den 

delen av min tomt som nå er vei kan flyttes til øst 

og nord. Jeg har da også tenkt at tomtegrensen i 

øst kanskje kan gå litt lenger fra hytta slik at den 

utrettede skråningen kan bli liggende på min tomt. 

Et lite moment som jeg må ta med i dette bildet er 

at jeg nå flytter et gammelt anneks nedenfor hytta 

fordi jeg har fått godkjent bygging av nytt anneks. 

I den mulige endringen av tomten vil det flyttede 

annekset bli liggende mindre enn fire meter fra 

grensen.Det ligger i dette et sprøsmål til grunneier 

om eventuelt å  godkjenne dette. 

 

Hilsen 

Randolf Vågen 

92606702 
 

Forslag til justering av tomt er lagt inn på 

plankartet. 

Fra: Sturla Steinsvik 

 
 [mailto:sturla.steinsvik@nomin.no]  

Sendt: 10. august 2017 21:42 
Til: post@olafjosne.no 

Kopi: Snorre Haugland; Bunny; Kristin Steinsvik; Nina 

Steinsvik; Anne Tone Steinsvik; Rasmus Steinsvik 
Emne: Re: Varsling Remma 

 

Den 8. aug. 2017 kl. 21.59 skrev Sturla Steinsvik 

<sturla.steinsvik@nomin. 

Vi mottok 8/8 deres reguleringsforslag for mer 

hyttebygging på Remma. 

Fortettning av Remma hytte området øker ut over 

det som var forespeilet da vi kjøpte gno 194 bno 

19. 

Vi kjøpte hyttetomt på Remma for turer sommer 

og vinter  for naturopplevelser og reaksjon,  basert 

på at grunneier opplyste at det skulle være 

begrenset utbygging .  

Spesielt ble det ble det opplyst at området nord for 

oss hvor tomt H4 nå er omsøkt ,- var regulert til 

friområde og aldri skulle bebygges. 

Forutsetninga om lovet friareal nord for oss og til 

svingen (H4) var avgjørende for vårt tomtekjøp , 

og vår satsing på bygging og restaurering av 

gammelt våningshus (1641) til stor og kostbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprinnelige planer for området var 

reguleringsplaner for Grøtenget av 1985, plan-

ID 1985001 og Remma av 1990, plan-ID 

1990004. 

Ved fremstilling av reguleringsplaner på 80 og 

90 tallet hadde man et annet syn på 

arealutnyttelse enn i dag. 

 

Det er i dag et er et overordnet ønske fra 

reindrift, landbruk og miljø om å fortette 

eksisterende hytteområder for redusere 

ytterligere press på å legge ut hytteområder i  

utmark. 

 

Området er ikke regulert til friområde i 

gjeldende reguleringsplan. 

 

 

mailto:sturla.steinsvik@nomin.no
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hytte . 

Forslag til vei oppføring til tomt H6 , skaper 

ytterligere ny vei i et svært utviklet 

veiområde,forstyrrer natur tilgjenngelighet  og 

krever i tillegg en unødvendig utfordrende sving 

som vi ikke ønsker . 

Ski traseer reduseres og  framkomligheten til 

terrenget som blir urbanisert  og mindre 

tilgengelig  jo flere veier vi får som avskjærer stier 

og løyper . 

 

Vi mener at veien til H6 i til felle bør ta 

utgangspunkt fra avkjørselen og veien opp til 

Remma setra langs Remma Bekken. 

Til orientering tok det mange år og mye 

frustrasjon for å få felles veiløsning for 10 hytter 

på Vekve sætra godkjent i Oppdal Kommune .  

Som det fremgår endrer hyttefortettning og nye 

veier forutsetningene for vår etablering på Remma 

, vi ber derfor at dere vurderer våre innvendinger 

før protestfristens utløp. 

Jeg kan evt delta for å diskutere forslaget medio 

september , ellers kan jeg være tilgjengelig på 

video konferanse eller skype på kort varsel. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sturla Steinsvik 

 

Sendt fra min iPad 

 

Vurderingen er at tomter og veiføringer i ny 

plan ikke vil stenge muligheter for å nå 

turområder. 

 

Innspill frå Per Magne Dørum 

Dato: 31.07. 2017. 

 

FORSLAG TIL ENDRING AV VEGTRACE 

TIL TOMTENE H9 OG H lO PÅ  

REMMA HYTTEOMRÅDE. 

Etter å ha mottatt varsel om endring av 

reguleringsplanen for Remma hytteområde, 

tillater jeg meg å komme med endringsforslag 

på adkomstveg for tomtene H9 og H10 i planen . 

Min intensjon for dette er følgende: 

1. Vesentlig mindre terrenginngrep med    
vegbygging. 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Remma hytteområde, gnr/bnr. 210/2. 

 

______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Siv. Agric. Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297,7340 Oppdal 

Dato 13.02. 2018 

 

 

39 
2. Mye kortere og bedre innkjøring/avkjøring på 

fylkesveg, spesielt trafikksikkerhetsmessig for  

de to nye hytteeierne. 

 
3. Stor sannsynlighet for vesentlig mindre 
kostnad for utbygger. 

Etter et grovt anslag, vil mitt forslag til 

vegløsning medføre ca. en tredjedel 

veglengde i forhold til opprinnelig plan. I 

tillegg vil det bli vesentlig mindre 

oppfylling til veg for å komme inn på 

planet til fylkesvegen. 

Brobygging over Rembekken er i og for seg en 

relativ enkel sak. Brospennet behøver ikke å 

være større enn ca. 2,5 meter. Brofundament som 

må støpes på begge sider av bekken behøver 

ikke å være høyere enn 1-1,5 meter. Det er 

fjellgrunn på begge sider, slik at det er enkelt å 

få til forankring med armeringsstål. 

Avstand fra nærmeste parkeringsplass 

er ikke større enn at støpingen kan 

foretas med slangebil. På spennlengde 

maks 2,5 meter trengs ikke 

dimensjoneringen være stor heller, 

selv om det må dimensjoneres for 

tyngre last. 

Jeg vil mene at dette forslag totalt vil være et 
bedre alternativ enn det som er presentert i 
opprinnelig plan. 

Når det gjelder parkeringsbehov vinterstid 

( spesielt i vinterferie og påske), er Remma 

Bilparkering nå oppfylt. De to 

parkeringsplassene syd for Rembekken har 

ennå ikke blitt brukt. Disse kan nå eventuelt bli 

brukt av de nye hytteeierne etter hvert. Legger 

ved kopi av dokumenter vedr. Remma 

Bilparkering til orientering. 

Håper mitt innspill blir seriøst vurdert 

 

Per Magne Dørum 
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Tilleggsskriv til "Forslag til endring av 

vegtrace til tomtene H9 og Hl0 på Remma 

hytteområde" datert 31.07.2017. 

For at det formelt skal være i orden, sender jeg 

over dette skrivet. Jeg har tidligere sendt SMS 

om samme tema. 

I brevet av 31.07. anførte jeg løsning med 

bro over Rembekken. Jeg har imidlertid 

etterpå kommet frem til at kryssingen av 

bekken kan gjøres på samme måte som 

vegvesenet har gjort med et plastrør under 

fylkesvegen. Et plastrør med lengde ca. 5m. 

og en diameter på ca.80-100 cm. vil være 

tilstrekkelig i bekken. Dette gjør at 

totalkostnaden vil bli vesentlig mindre enn å 

bygge veg som var angitt i forslaget på 

reg.plan. 

I tillegg vil en da også få en vesentlig større 
trafikksikker påkjøring inn mot fylkesvegen, og 

bare ca tredjedelen av brøytelengde vinterstid. 

Dette vil være avgjørende momenter for de 
fremtidige hytteeiere. 

Og ikke minst: Vesentlig mindre kostnad for 

utbygger med ferdigstillelse av veg. 

Jeg mener jeg har gitt tungtveiende forslag til 

endring av vegtrace for disse to tomtene, og at 

dette derfor blir positivt vurdert. 

Vennlig hilsen 

Per Magne Dørum 
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Kartet viser nytt forslag til atkomst til 2 tomter 

med avkjøring lengre sør i planområdet. 

 

Nytt innspill 18.09. 2017 

Undersøkelse vegtraseer med hensyn på 

trafikksikkerhet, terrenginngrep og  

kostnad vedr. tomtene H9 og Hl0 Remma  

Hytteområde. 

Som avtalt, har jeg nå fått innhentet nødvendig 

dokumentasjon på de to alternative løsninger for 

adkomst til tomtene H9 og Hl0 i nevnte plan. 

Som en da vil se er alternativet fra syd å 

foretrekke med hensyn på minst tre vesentlige 
Faktorer:  

-Mye mindre terrenginngrep. 

-Vesentlig mindre kostnad for utbygger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderingen er at eksisterende avkjøring nord i 

planområdet ikke er optimal. Som før nevnt er 

innpå kjøring på fylkesvei både bratt og kommer 

inn på  fylkesvegen i en spiss vinkel. 

Man er anbefalt i innspill fra Staten vegvesen ut i 

fra trafikksikkerhetsmessige forhold å vurdere om 

avkjørslene kan få en bedre geometrisk 

utforming. Dette gjelder spesielt avkjørsel på 

nedsiden av vegen nord i planområdet. 

Vurderingen er denne avkjørselen må utbedres og 

risikoen for ulykker vil bli redusert selv om den blir 
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-Mye bedre- og mer trafikksikker på/avkjøring 

til fylkesveg. 

Når det gjelder fylling på nordre løp, er dette ut 

fra billigste alternativ. Det vil si at det ikke er tatt 

hensyn til at tidligere veg må løftes for å komme 

inn på planet til fylkesveg. 

Kurveradius for påkjøring til eksisterende veg er 

den samme som i svingen ved tomt 210/54 

(L.Grevskott). Dette er gjort fordi denne 

kurveradius er nødvendig med hensyn på 

transport i byggefasen med betongbiler og annen 

tungtransport. 

Kostnadsdifferansen vil nok da bli 

vesentlig større med hensyn på dette, enn 

det som er kommet fram i prisoversikten 

fra OGT. 

Er det ytterligere spørsmål vedr. 

undersøkelsen, kan dette innhentes fra Aalbu 

v/OGT på tlf. 93831462. 

Håper det nå foreligger nok dokumentasjon for 

å velge det alternativ som gir størst fordeler for 

alle parter. 

Med vennlig hilsen Per Magne Dørum 

 

 

Atkomstvegen nedenfor gnr/bnr. 210/28 til de to nye 

hyttene legges noe lavere i terrenget enn dette bildet 

viser. Man vil lage veien så smal som mulig for 

minske terrenginngrepene. 

 

tilknyttet 5 nye fritidseiendommer. 

Dersom man velger løsningen med ny avkjøring til 2 

nye fritidseiendommer lengre sør i planområdet 

kommer denne avkjørselen i tillegg. 

Man ser at det blir en del muring for å ta opp 

høydeforskjellene i begge alternativene. 

Alternativ 1 får noen bygg tekniske utfordringer ved 

svingen i nord, alternativ 2 får også bygg tekniske 

utfordringer ved kryssing av Rembekken og ved at 

hoved strømkabelen til Oppdal e-verk krysser 

bekken i dette området. 

 

 

 

 

 

 

Firmaet OGT har gjort kostnadsberegninger over 

begge alternativene. Alternativ 1 er avkjøring ved 

bruk av eksisterende avkjørsel nord i planområdet. 

og alternativ 2 er etablering av ny avkjørsel til 2 nye 

fritidseiendommer.  

Dette vurderes til å være private anliggender og er 

ikke kommentert her. 

Beregningene er vedlagt planen i vedlegg i 

forbindelse med planoppstart som informasjon. 
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4 PLANFORSLAGET 

 
Fig.13: Planområde vist på ortofoto. 

 

4.1 Kort planbeskrivelse. 

 

Man har ved denne detaljreguleringsplanen foreslått en fortetning av eksisterende planområde 

med i alt10 nye tomter. Plankartet viser oppdaterte tomtegrenser etter nye oppmålinger, dette 

innebærer endring av tomt gnr/bnr. 210/33 og tomt gnr/bnr. 226/10 etter innspill fra 

hjemmelshavere av disse eiendommene. Tomtearealet vedr. gnr/bnr. 210/33er tilnærmet det 

samme etter endringen. 

Man viser i tillegg 3 nye borebrønner (VA1- VA3) og areal for avløp/infiltrasjon for den enkelte 

tomt og felles avløpsanlegg - AVL1 i nordvestlige del av området. 
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Plankartet viser areal for energianlegg (transformator), nye internveier og faresoner ras- og 

skredfare, samt utbedring av avkjørsel PV3 nord i planområdet. 

I tillegg viser plankartet parkeringsplasser langs Nerskogvegen og frisiktsoner ved avkjørslene fra 

denne. I øvre del av tomt H5 er det vist en faresone – høyspenningsanlegg (jordkabel  tilhørende 

Oppdal e-verk). 

 

4.2 Planens 

innvirkning på 

omgivelsene   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetisk utforming og byggeskikk. 

 

Planområdet strekker seg fra høyde kote 865 ved Skarvatnet og opp til 

høyde kote 985 på oversiden av Remma setra. 

Planområdet har en jevn forholdvis bratt helning med noe utflating ned 

mot skarvatnet og er således eksponert i forhold til omgivelsene. Man 

vurderer det derfor som viktig at man tar vare på så mye av vegetasjonen 

som mulig.

 

Fig.11: Typisk landskap Remma hytteområde.. 

Området er forholdsvis tett bebygd. Man vil i planbestemmelsene foreslå 

en type bebyggelse som er tilpasset eksisterende bebyggelse i området. 

I et område som allerede er bebygd vil all ny bebyggelse påvirke 

eksisterende. I en planprosess vil man søke å redusere faktorer som noen 

vil mene er negative for området. (Tar hensyn til bl. annet rikmyr, vist i 

naturbase). Det er delte meninger om en fortetning er positiv eller negativ. 

Ved at tiltakshaver får en mulighet til å legge ut flere tomter i en ny 
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detaljreguleringsplan blir denne samtidig oppgradert med muligheter for 

tomtejusteringer, forbedring av avkjørsler, etablering av borebrønner og 

felles avløpsanlegg der også etablerte hytter har mulighet for tilkobling. 

Det er også som før nevnt et overordnet ønske fra reindrift, landbruk og 

miljø om å fortette eksisterende hytteområder for redusere ytterligere press 

på å legge ut hytteområder i utmark. 

Den samlede vurderingen er at en fortetning av området med i alt 10 

tomter ikke vil ha store negative virkninger på omgivelsene 

 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite/skog 

 

Området er i dag i bruk som beiteområde for sau og ligger i nærheten av 

hensynssone reindrift.  

To av hyttetomtene er foreslått i randsone viktig beiteområde. 

Vurderingen er at atkomstvegen til Remma setra blir en naturlig 

avgrensning av et sammenhengende beite område og man vil i fremtiden 

ikke foreslå dette området bebygd. 

 

Bortsett fra plassering av 2 hyttetomter i randsone beitemark er 

vurderingen at dette planforslaget ikke endrer forhold til 

landbruksinteresser – beite/skog.
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Man tar hensyn til rikmyr ved forslått plassering av ny bebyggelse. 

 

Reindriftsnæringen er ivaretatt ved en egen hensynssone og en fortetting i 

god avstand til denne sonen fra et allerede forholdvis tett utbygd hyttefelt 

vil ikke endre betingelsene for utøvelse av reindrifta. Man vil heller ikke 

ved denne fortetningen påvirke næringens muligheter til flytte reinen fra et 

område til et annet. 

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

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i 

kartlagte friluftsområder Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan og 

Skarvatnet 

Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan er et stort turområde uten 
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4.3 

Trafikksikkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Støy, 

luftkvalitet 

 

tilrettelegging, høgfjellsområde uten merka stier og skiløyper med 

fiskemuligheter.  

I Skarvatnet friluftsområde ligger bla. annet Grøtsetra skistadion som er 

en del av det preparerte skiløypenettet i Oppdal. Ved Skarvatnet er det 

oppstart av skiløyper med muligheter for parkering. Fiske både sommer og 

vinter. Remma ligger i et område med gode mulightere for et aktivt natur 

og friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt for folkehelsen. 

Området ligger ikke spesielt utsatt til når det gjelder trafikksikkerhet med 

tanke på barn og unge. 

 

Planområdet har derfor en beliggenhet, nærhet til friluftsområder og 

skiløyper som fremmer natur og friluftsliv, som igjen er positivt for 

folkehelsen, barn og unge. 

 

 

Avkjørsler fra Nerskogvegen er vist med frisiktsoner.  Etter foreslått 

endring av avkjørsel nord i planområdet (PV3) er trafikksituasjonen ved 

avkjørslene vurdert som oversiktlige og trafikksikre. 

Ved etablering av veg til hyttene H4 og H5 må man spesielt ta hensyn til 

eiendom gnr/bnr 210/23. Det blir en forholdsvis markant fylling ovenfor 

denne hytta og man anbefaler en støttemur for å sikre skråningen og i 

tillegg sikring mot utforkjøring ved etablering av rekkverk/godt 

forankrede stabbesteiner (etter beskrivelse av ARC rådgivning). 

Veiene i planområdet er forholdsvis bratte og krever strøing om vinteren. 

En bedring av den generelle trafikksikkerheten langs Nerskogvegen må 

sees i et overordnet perspektiv og omtales ikke i dette planforslaget. 

Vurderingen er at trafikksikkerheten for fotgjengere/syklister langs 

Nerskogvegen er tilfredsstillende. 

Vurderingen er at støy fra biltrafikk på Nerskogvegen ikke vil være 

generende. Ny bebyggelse bortsett fra H4 – H5 vil ligge i god avstand fra 

denne. Når det gjelder H4 og H5 ligger disse nedenfor parkering P4 som 

består av en stor fylling, Denne fyllingen med høydeforskjellen denne 

medfører vil virke dempende på støy fra vegtrafikk langs Nerskogvegen. 

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. 
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4.5 Naturfare 

 

Planområdet er vurdert i Rapport (20091488-00-7-R) utgitt av NGI – 

kartlegging av skredutsatte områder i deler av Oppdal kommune av 25. 

september i 2009. Rapporten konkluderer med at det stort sett er snøskred 

som er dimensjonerende for utstrekningen av faresonene.  

Begge sider av Rembekken er vist i denne rapporten som fareområde jord- 

og flomskred. 

Ny bebyggelse vil ikke bli etablert innenfor faresonene angitt på kart i 

rapport utgitt va NGI. 
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Når det gjelder flomsituasjonen i Rembekken refereres det til notat 

utarbeidet av Multiconsult (418109-RIVass-NOT-001) datert juni 2016. I 

dette notatet er det er beregnet 200-årsflom og tilhørende vannstand for 

Rembekken . 

Rembekken har et markert bekkeløp i planområdet med betydelige 

høydeforskjeller til omkringliggende terreng. Bekkeløpet er ikke er preget 

av erosjon, bunnen og sidene består av faste masser, vurderingen er at 

dette er forholdsvis flomsikkert bekkeløp.

 

Skriv fra NVE datert 25.01. 2018: Vurderingene viser at en 200-årsflom 

ikke vil medføre så store vannstandsøkninger at det vil være fare for de 

planlagte hyttene, så vi ser ikke behov for videre vurderinger her.  

 

Totalvurderingen er at det ikke foreligger naturfare i områder hvor det 

forslås ny bebyggelse.  
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4.6 Avgrensning av planområdet  

 

Planområdet grenser i nord mot grunneiendommen, gnr/bnr. 248/1 og fritidseiendommene, 

gnr/bnr. 248/12, 19, 22, 34, 35, 40 og i øst mor gnr/bnr. 210/2. I sør grenser planområdet 

mot grunneiendommene gnr/bnr. 243/1, 244/2 og 264/3, og i vest grenser planområdet mot 

Skarvatnet. 

 

 

4.7 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 

 

Detaljreguleringsplan for Remma hytteområde, gnr/bnr. 210/2 gir følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg: 

Ny fritidsbebyggelse  

Eksisterende fritidsbebyggelse  

Vannforsyning (borebrønner)  

Avløpsanlegg (areal for infiltrasjon) 

Energianlegg 

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Veg – privat/offentlig  

Annen veggrunn, grøntareal og tekniske anlegg 

Parkering 

 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål 

Beite/skogsmark. 

 

Hensynssoner 

Sikringssone-frisikt  

Faresone-høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler  

Faresone-ras- og skred  

 

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- H10. Parkeringsplass kan plasseres 

utenfor byggegrense på egen tomt. 

Det er innregulert områder 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. 
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Det reguleres inn egne areal for vannforsyning ag avløpsanlegg (infiltrasjon). 

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 avkjørsler i planområdet. Det 

opparbeides nye stikkveger til de nye tomtene. 

Bruk av parkeringsplassene P1- P6  er regulert gjennom privatrettslige avtaler 

 

4.7.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål: 

LNFR arealet er beitemark/skogsmark. 

 

4.7.4 Hensynssoner:  

 

Sone a, sikringssone, frisikt. 

Sone a, faresone, ras- og skred og høyspenningsanlegg. 

 

 

Hensynssonene vil få egne bestemmelser. 

 

4.8 Arealoppgave/oversiktskart 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal 

m
2
 

Bebyggelse og anlegg:     

 Ny fritidsbebyggelse 

Eksisterende 

fritidsbebyggelse 

 

H1 – H10  

Egne gårds- 

og bruksnr. 

 1120 

  

  9049   

 

68478 

 Vannforsyningsanlegg VA1, VA2, 

VA3 

 1541    192 

 Avløpsanlegg AVL1  1542    150 

 Energianlegg EA1, EA2  1510      14 

Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur: 

    

 

   

 Veg – privat 

Veg - offentlig 

 

PV1-4 

OV1 

 2010 

 2010 

11832 

  2415 

 Annen veggrunn, 

grøntareal 

Annen vegrunn, tekniske 

 

AVG1 

AVT1 

  

 2019 

 2080 

   

    765 

  4259 
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anlegg  

 Parkering P1- P6  2080  2773 

 

Landbruks-, natur- og 

friluftsformål 

 

    

 Beite/skogsmark LNFR  5110 124560 

Sum    224487 

Hensynssoner: § 11-8, 

jf. § 12-6 

(Inngår i andre 

arealformål) 

    

 

   

 § 11-8 a1. Sikringssone. 

Frisikt 

 

H140 

  

140 

 

 § 11-8 a3. Faresone. 

Ras- og skred 

Høyspenningsanlegg (inkl.  

 høyspentkabler) 

 

H310 

 

H370 

310 

 

 

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 Remma hytteområde, gnr/bnr. 210/2. 

Oppdal kommune 

 

 

– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 

 

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 

Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.12.2017 OF 

Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.12.2017 OF 

Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.12.2017 OF 

Radon http://radon.nrpa.no OK 29.12.2017 OF 

Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.04.2017 OF 

Fare i forhold til skogbrann OK 29.04.2017 OF 

Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            29.04.2017 OF 
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Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  IA 29.04.2017 OF 

 

 

2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 

Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 

felt) Klatrefare i master.  

Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.12.2017 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 

luftfart/flyplass?) 

IA 29.12.2017 OF 

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 

industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og 

gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

OK 29.12.2017 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.12.2017 OF 

 

 

3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 

a) Utbyggingsrekkefølge IA 29.12.2017 OF 

b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 

fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.12.2017 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.12.2017 OF 

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.12.2017 OF 

e) Reguleringsbestemmelser OK 29.12.2017 OF 

f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–

ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.12.2017 OF 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare 

– sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) 

OK 29.12.2017 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 

og gjerder 

UN 29.12.2017 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.  
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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 Naturfare 

Planområdet er vurdert i forhold elve/bekkeflom, flom som følge av endrete klimaforhold og alle 

typer ras- og skredfare. 

 

5.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 

Avkjørsler/internveger/siktforhold ved Nerskogvegen er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke 

trafikanter. 

 

5.1.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 

Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert næring/fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er 

vurderingen at støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det kan derfor være aktuelt å 

innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

5.1.4 Naturmangfoldsloven 

Planområdet er vurdert ut i fra Naturmangfoldsloven. 
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5.2 Avbøtende tiltak. 

 

5.2.1 Naturfare 

 
1. Løs masse/jord/steinras. 
 

Når det gjelder denne type hendelser er planområdet vurdert i rapport (20091488-00-7-R) utgitt av 

NGI – kartlegging av skredutsatte områder i deler av Oppdal kommune av 25. september. 

Rapporten konkluderer med at det stort sett er snøskred som er dimensjonerende for utstrekningen 

av faresonene.  

Rapporten inneholder ingen faresoner for løsmasse/jord/steinras. 

 

2. Snø/isras 

Denne type hendelser er også vurdert i rapport (20091488-00-7-R) utgitt av NGI. En liten del av 

planområdet i sørøst er vist som faresone snøskred. 

Ny bebyggelse er ikke forslått innenfor faresonene. 

3. Flomskred. 

Begge sider av Rembekken er vist i denne rapporten som fareområde jord- og flomskred. 

Faresonen er inntegnet på plankartet og blir ikke foreslått bebygd. 

 

4. Elve/bekkeflom. 

 

Vurderingen er at dersom man ikke bygger innenfor faresonene og i tillegg legger nye tomter med 

tomtegrenser min. 20 meter fra Rembekken (byggeavstanden vil da i realiteten bli større) så vil en 

evt. flom i bekken ikke true ny bebyggelse. Som før nevnt har Rembekken et markert bekkeløp 

med betydelig høydeforskjell til omgivelsene og vil tåle store vannmengder før bekkeløpet 

flommer over. Dette er nærmere beskrevet under pkt. 4.5 i denne planbeskrivelsen. 

 
 
5. Klimatilpassing/ flomfare. 

 
Større vannmengder fra rask snøsmelting og store nedbørsmengder vil komme fra fjellområdene i 

nord/øst. Endrete avrenningsforhold på grunn av endret klima i framtiden er tatt høyde for ved å 

anlegge en avskjæringsgrøft på oversiden av de 2 nye tomtene H7 og H8 og lede vannet ut i 

Rembekken. Vurderingen er også at området i øvre del er myrlendt og vil av den grunn vil kunne 

oppmagasinere mye vann. 

Terrenget er også avskåret av veger med veggrøfter. Mye vann vil bli fanget opp av grøftene 

(gjelder også ny bebyggelse H9 og H10) på oversiden av vegene og bli ledet ut i 

Rembekken/lokale bekker og videre ut i Skarvatnet. 

Drenering/bortføring av overflatevann er beskrevet i VA – plan utarbeidet av ARC -  rådgivning. 
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5.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 

 

1. Vei/bro/trafikk-knutepunkt. 

 
Avkjørsler fra fylkesveg 512, Nerskogvegen vil være trafikk-knutepunkter.  

Avkjørslene vil bli vist med frisikts soner og vurderingen etter utbedring av avkjørsel PV3 er at 

det er oversiktlige/trafikksikre forhold ved disse avkjørslene. 

Bratte internveger strøs etter behov.  

 

2. Ulykke i form av påkjørsler, ulykke med gående syklende. 

 
Siktforhold er i varetatt ved avkjørsler fra Nerskogvegen (Fv.512)  

Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de interne 

vegene.  

Bratte internveger i planområdet strøs etter behov. 

Den generelle trafikksikkerheten langs Nerskogvegen  i planområdet må evt. vurderes på et 

overordnet nivå. (skilting- parkering, nedsatt fartsgrense?) 

 

 

5.2.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 

 

 

1. Støy/støv- anleggsperiode. 

 
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. 

 

 

5.2.4 Naturmangfoldsloven 

 

1. Artsdatakart. 

 

Området er vurdert i forhold artsdatakart og naturbasekart. Ved gjennomgang av basen er det i 

dette området funnet treff i artsdatakart, det er Mørkskjellet vokssopp – kategori sårbar VU og 

Lillagrå rødspore - kategori nær truet NT. Mellom funnsted og forslag til ny bebyggelse ligger 

atkomstvegen til Remma setra og vurderingen er at funn som er gjort ikke kommer i direkte 

berøring med ny bebyggelse. 
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2. Naturbase. 
 

Ved gjennomgang av naturbase finner man 2 naturtypeområder innen planområdet. 

Det er naturbeitemark og rik-myr. 

 
De to nye tomtene foreslås plassert i randsone av beitearealet på nedsiden av atkomstvegen til 

Remma setra. Man vil ikke foreslå ny bebyggelse på oversiden av denne vegen og man vil på 

denne måten få et sammenhengende beiteområde. 

 

  
Man vil ta hensyn til rik-myra ved forslag til etablering av ny bebyggelse. 

Totalvurderingen er at ny bebyggelse planområdet ikke vil ha større negativ innvirkning på 

naturmangfoldet. 
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6. PLANKART 

 


