
 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Arild Hoel, Eli Grete Nisja, Gro Aalbu ARHO/2017/1043-9/210/2 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

BygningsrådBygningsråd 18/31 08.05.2018 

Forslag til detaljreguleringsplan for Remma hytteområde - 1. gangs 

behandling 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 13.02. 2018 

2 Planbestemmelser Remma 13.02. 2018 
3 Forslag til plankart.pdf 13.02. 2018 
4 Forslag til VA - plankart.pdf 13.02. 2017 

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Remma hytteområde 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 
Saken øvrige dokumenter.  

 

Saksopplysninger 

 
Oppdal kommune har 07.02.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Remma hytteområde fra Ola 
Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 210 bnr 2. Forslagsstiller er Snorre Haugland. Planområdet er knapt 

ca. 225 da., og ligger på østsiden av Skarvatnet, i den nordlige enden av vatnet. Planforslaget legger opp 
til etablering av 10 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Tomtestørrelsen er fra 
ca. 700 m² til ca. 1 000 m². Adkomst til området er utvidet bruk av eksisterende avkjørsler fra fv. 512, 

Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp.  
 

Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan for Remma hytteområde, PlanID 2007003. 
Denne planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 03.02.10, sak 10/06. Endringen består i hovedsak av 
at planområdet fortettes med 10 nye tomter, og at reguleringsbestemmelsene omarbeides i henhold til 

gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Den nye planen vil erstatte gjeldende plan.  
 

Det har ikke vært holdt oppstartsmøte der fortettingen har vært tema. Det er dermed ikke gitt føringer 
fra kommunens side når det gjelder bl.a. landbruk og bevaring av naturmangfold. Tomtene H9 og H10 
ligger delvis innenfor en naturtypelokalitet (naturbeitemark) med verdi svært viktig. Dette er omtalt på 

side 45 i planbeskrivelsen, der vurderingen er at adkomstvegen til Rammasetra er en naturlig 
avgrensning av lokaliteten.  

 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.  

 



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

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

 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 

etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  

 

Miljøfaglig vurdering 

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

Naturbase, Artskart og kommunens viltkart. Det ble i 2005 gjennomført en naturtypekartlegging rundt 
om i Oppdal. Sætervangen rundt Remmasetra ble kartlagt som svært viktig naturbeitemark, samt at det 

ble kartlagt en lokalitet med rikmyr av viktig verdi i øvre områder sør for Rembekken. Registreringene i 
Artskart gjengir artsopplysninger fra naturtypekartleggingen, og det vises her til flere typer 
beitemarsksopp som står på den norske rødlisten over trua og sårbare arter. Dette er tatt inn i 

planbeskrivelsen, og i ROS-analysen konkluderes det med at en utbyggingen som berører disse 
lokalitetene ikke vil ha en større negativ innvirkning på naturmangfoldet. Fagleder miljø er ikke 

umiddelbart helt enig i denne vurderingen. Rikmyr vil kunne gå tapt med tekniske inngrep som 
vegbygging, tomteopparbeidelse og drenering som bl.a. fører til uttørking av myra. Samme type 
tekniske inngrep vil også ha en negativ påvirkning av naturbeitemarka. Dette er irreversible inngrep og 

inngrep som medføre en reduksjon av arealer med høgt artsmangfold, og dermed negative følger for 
naturmangfoldet. Det kan muligens hevdes at dette er mindre inngrep, men det er likevel uheldig med 
stadig reduksjon av områder med rikmyra og naturbeitemark, som en svært verdifull naturtype, og 

leveområder for rødlistede beitemarksopper. Gjennom den utbyggingen som allerede er godkjent i 
eksisterende plan og gjennomført, er rikmyrlokaliteten sannsynligvis allerede såpass berørt at tomtene 

H7 og H8 med tilhørende veg, vannforsyning og avløpsanlegg ikke vil ha videre påvirkning her. 
Det forslås derfor her at tomtene H 9 og H 10 med tilhørende vannforsyning og avløpsanlegg, som 
berører området nærmest setra med naturbeitemarka, tas ut av planforslaget for å ivareta både 

naturmangfoldet og kulturlandskapet ved setra.     
 

I kommunens reviderte viltkart av 2017 er det ikke kartfestet spesielle verdifulle viltområder, trekkveier 
for hjortevilt eller andre viltopplysninger i eller gjennom planområdet. Det er kartfestet et vilttrekk nord 
for planområdet og som følger vestsiden av Skarvatnet. Dette er også beskrevet i planbeskrivelsen.  

 
Det legges opp til felles avløpsanlegg for tomtene H1-H5 som ligger i området nedenfor 

Nerskogsvegen, mens tomtene H6-H10 planlegges med separate avløpsanlegg. Det virker som om 
reguleringsbestemmelsene tar høgde for at alle tomtene skal kobles til felles anlegg. Det anbefales her at 
reguleringsbestemmelsene bli mer spesifikke og tilpasses slik området er planlagt mht. 

avløpsløsningene for de respektive tomtene.  
  

Landbruksfaglig vurdering 

Området ligger innenfor areal avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Gjeldende 
reguleringsplan viser de ti foreslåtte tomtene som landbruksareal. Fortetting av eksisterende hytte- og 

boligområder er rasjonelt med tanke på arealbruk, likevel må en se på helheten i dette området som nå 
begynner å bli svært utbygd. Arealet er i beitekartleggingen av NiBio i 2015 vist som svært viktig 

beiteareal både for sau og storfe. Området beites av sau i Skaret beitelag og storfe fra Skaret-
Gjevilvassdalen kalvsankelag. 
 



Deler av arealet er kartlagt innmarksbeite og består av den gamle sætervangen til Remmasætra samt 

rydda beite lenger ned mot Nerskogvegen. Den øverste delen innehar viktige beiteplanter og 
beitemarkssopp og er derfor også naturtypekartlagt som A-lokalitet (svært viktig), «en velutviklet, 

kalkrik beitemarkslokalitet med mange ulike kvaliteter knyttet til god hevd, artsforekomster og 
vegetasjon» sitert fra kartleggingen.  
 

I dette tilfellet vil vi fra landbruk sin side fraråde utbygging på sætervangen, tomt H9 og H 10 foreslås 
tatt ut av planen. Begrunnet både pga. beite og beitekvaliteten, men også pga. estetikken rundt 

sæterbygningene og bevaring av kulturmiljøet rundt sætra. 
 
Når det gjelder inngjerding av hyttene i dette svært viktige beiteområdet foreslås videreført 

reguleringsbestemmelsene fra gjeldende plan: Det tillates inngjerding ved bebyggelsens inngangsparti 
maks 20 m2, dersom bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av inntunet, maks 300 m2. Dette for å 

sikre at tilgjengelig beiteareal ikke begrenses ytterligere, da beiteretten er gjeldende på alle tomter. Det 
bør i reguleringsplanbestemmelsene settes forbud mot bruk av el-gjerde da dette krever daglig tilsyn, 
hvilket hytteeierne ikke klarer å gjennomføre. Dette har ført til for mange dyretragedier de siste årene, 

både for sau, storfe og tamrein. 
 

Folkehelsevurdering 

I kommunens kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, som ble gjennomført i 2014, ligger 
planområdet for Remma hytteområde innenfor en del av et viktig utfartsområde for friluftsliv som her 

kalles «Skarvatnet». Skarvatnet funger som nærturområde for fritidsbebyggelsen rundt Skarvatnet, og 
det er viktig med god tilgjengeligheten til vatnet. Videre grenser hytteområdet til fjellområdene ovenfor 
med Storgruvpiken, Remmatjønna osv. som ligger innenfor et større friluftslivsområde kalt 

«Fjellområdet Brattskraven – Finnpiggan». Dette er klassifiser som stort turområde uten tilrettelegging 
av viktig verdi. Det er ingen merka stier eller løyper i området, men det går tydelige tråkk og stier på 

barmark og skiløyper vintertid i området. Det er særlig viktig å ta vare på mulighetene til fortsatt å 
kunne ferdes i og gjennom området både opp mot fjellet og ned til vatnet sommer som vinter. Tomtene 
H 9 og H10 er uheldige for ferdselen fra Nerskogsvegen og opp til fjellområdene, og tomtene H2 – H5 

er uheldige for å ferdselen ned til Skarvatnet. Det anbefales derfor at tomtene H2-H5 og H9-H10 tas ut, 
og at det vises en grønnstruktur for stier og løyper som i varetar friluftslivet i/gjennom planområdet. 

 

Samlet vurdering 

 

Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. Rådmannen er enig i at 
tomtene H9 og H10 tas ut av planen med tanke på bevaring av naturmangfold og kulturlandskapet ved 

Remmasetra. Rådmannen er også enig i at tomt H2 tas ut av planen, da denne blokkerer en korridor for 
ferdsel ned til Skarvatnet. Rådmannen vil ikke tilrå at tomtene H3-H5 tas ut av planen, da disse ikke vil 
være til direkte hinder for ferdsel ned til vatnet.  

 
Når det gjelder naturfare (fare for skred og flom mv.) er det i tråd med NGI`s rapport datert 25.09.09. 

lagt inn en mindre faresone for skred i den sørøstlige delen av planområdet. Vider er faresonen for jord- 
og flomskred lagt inn langs Rembekken. Multiconsult har i notat datert 27.09.16. vurdert flomfaren i 
Rembekken. Vurderingene er at en 200-årsflom ikke vil medføre så stor vannstandsøkning at det vil 

være fare for de nye tomtene. De nye tomtene er plassert mer enn 20 meter fra Rembekken, og utenfor 
faresonen for jord- og flomskred slik den vist i NGI`s rapport.  

 
Som følge av snøskredet i Grønlia hytteområde, har Oppdal kommune på nytt fått utredet skredfaren for 
hele området øst for Skarvatnet. I rapport datert 09.03.18. fra Skred AS framgår at faresonen for jord- 

og flomskred ved Rembekken er utvidet sammenlignet med NGI`s rapport fra 2009. Tomtene H7 og H8 



ligger nå innenfor sonen der årlig sannsynlighet for jord- og flomskred er større eller lik 1/1000. Dette 

innebærer at tomtene ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK 17), og at de 
dermed må tas ut av planen. Faresonen for snøskred er også utvidet i den sørøstlige delen av 

planområdet. 
 
 

Rådmannen har følgende merknader til plankart og VA-plankart datert 13.02.18:  
 

På bakgrunn av ovenstående vurderinger tas tomtene H2, H7, H8, H9 og H10 ut av planen. Resterende 
tomter nummereres H1 – H5.  
 

VA2 tas ut av plankartet. VA1 bør om mulig flyttes nærmere tomt H6 (ny H5), eventuelt kan det legges 
opp til borebrønn inne på tomta. VA3 benevnes VA1. Dersom nåværende VA1 ikke flyttes inn på 

tomta, benevnes arealet VA2.  
 
Faresonen for snøskred og jord- og flomskred (årlig sannsynlighet større eller lik 1/1000) langs 

Rembekken og sørøst i planområdet må vises i tråd med ny avgrensning i rapport datert 09.03.18. fra 
Skred AS.  

 
På tomtene H3, H4 og H5 (nye H2 – H4) må det vises byggegrense mot Rembekken i tråd med 
faresonen.  

 
 
Rådmannen har følgende kommentarer til bestemmelsene datert 13.02.18: 

 
Som følge av at 5 av 10 tomter foreslås tatt ut av planen, vil rådmannen tilrå at § 1.3. endres slik: 

 
For tomtene H1 – H4 skal det tilrettelegges med ledningsnett for vannforsyning og sanitært avløp fram 
til tomtegrense. Disse tomtene skal kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp. Eksisterende 

bebyggelse på nedsiden av Nerskogvegen kan om ønskelig koble seg til dette anlegget. For tomt H5 skal 
det etableres separat anlegg for vannforsyning og avløp.  

 
I § 2.1. bør ferdigattest på tomtene H1 – H10 erstattes med brukstillatelse på tomtene H1 – H5. 
 

Siste setning i § 3.1.7. bør få følgende ordlyd: 
 

Bygningene, inkludert eventuelle tilbygg, skal gis et helhetlig preg. 
 
§ 3.1.9 bør få følgende ordlyd:  

 
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved bebyggelsens inngangsparti 

begrenset til 20 m2.  Dersom bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 
300 m2. Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt.  
 

Det går fram av § 4.3.1. at det under arealformål energianlegg tillatelse oppført tekniske installasjoner 
(trafokiosk) som er nødvendig i forbindelse med strømforsyningen i området. I § 6.1.2. framgår at det 

ikke tillates utført byggetiltak på de samme arealene. § 6.1.2. må endres til: 
 
I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre 

byggetiltak enn det som er nødvendig for strømforsyningen i planområdet.  
 



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 Remma hytteområde er fire 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 henhold til kravene i byggteknisk forskrift. Under sårbar flora vises til funn av en sårbar 
og en nær truet art. De nye tomtene (H9 og H10) ligger nedenfor vegen, mens funnene er gjort på 

oversiden. Vurderingen er at tomtene ikke vil ha større, negativ virkning på naturmangfoldet. Høyspent 
jordkabel som berører tomt H5 blir vist med faresone høyspenningsanlegg. Når det gjelder støv og støy 
fra trafikk, er vurderingene at dette ikke blir krevende.  

 
Ti hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder løsmasse/jord/steinras, 

der det vises til NGI`s rapport fra 2009, som ikke inneholder faresoner for disse rastypene i 
planområdet. Snø/isras er vurdert i samme rapport. Ny bebyggelse er ikke foreslått innfor angitt 
faresone. Innenfor vist faresone for flomskred er det ikke foreslått nye tomter. I forhold til flom er nye 

tomter lagt mer enn 20 meter fra Rembekken, dvs. utenfor angitt faresone. Når det gjelder endrede 
avrenningsforhold som følge av klimaendringer er det tatt høyde for en avskjærende grøft på oversiden 

av de nye tomtene H7 og H8, slik at flomvann ledes ut i Rembekken. De myrlendte områdene i øvre del 
av planområdet, vil også bidra til å redusere hurtig avrenning. Tre forhold omhandler trafikksikkerhet. 
Vurderingene er at avkjørslene fra Nerskogvegen etter utbedring vil bli trafikksikre. Internvegen skal 

strøs etter behov, og det skal etableres sikring av vegkant (stabbesteiner eller rekkverk) på oversiden av 
gnr/bnr 210/23. Som avbøtende tiltak mot støy i anleggsperioden er i bestemmelsenes § 1.4. lagt inn 
begrensninger på driftstid og støynivå. Avbøtende tiltak i forhold til støvplager er vanning eller salting. 

Faren for ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring er tenkt redusert ved at 
byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø legge til grunn.  

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

 
Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 

ut til offentlig ettersyn.  

Saksprotokoll i Bygningsråd - 08.05.2018  

 

Behandling 

 

 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtaket blir som følger: 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Remma hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert og bestemmelser datert 13.02.18.  

med følgende endringer:  
 

På plankart og Va-plankart:  
 



Tomtene H2, H7, H8, H9 og H10 tas ut av planen. Resterende tomter nummereres H1 – H5.  

 
VA2 tas ut av plankartet. VA1 bør om mulig flyttes nærmere tomt H6 (ny H5), eventuelt kan det legges 

opp til borebrønn inne på tomta. VA3 benevnes VA1. Dersom nåværende VA1 ikke flyttes inn på 
tomta, benevnes arealet VA2.  
 

Faresonen for snøskred og jord- og flomskred (årlig sannsynlighet større eller lik 1/1000) langs 
Rembekken og sørøst i planområdet må vises i tråd med ny avgrensning i rapport datert 09.03.18. fra 

Skred AS.  
 
På tomtene H3, H4 og H5 (nye H2 – H4) må det vises byggegrense mot Rembekken i tråd med 

faresonen.  
 

I bestemmelsene: 
 
§ 1.3. endres slik: 

 
For tomtene H1 – H4 skal det tilrettelegges med ledningsnett for vannforsyning og sanitært avløp fram 

til tomtegrense. Disse tomtene skal kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp. Eksisterende 
bebyggelse på nedsiden av Nerskogvegen kan om ønskelig koble seg til dette anlegget. For tomt H5 skal 
det etableres separat anlegg for vannforsyning og avløp.  

 
I § 2.1. erstattes ferdigattest på tomtene H1 – H10 med brukstillatelse på tomtene H1 – H5. 
 

Siste setning i § 3.1.7. får følgende ordlyd: 
 

Bygningene, inkludert eventuelle tilbygg, skal gis et helhetlig preg. 
 
§ 3.1.9 får følgende ordlyd:  

 
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved bebyggelsens inngangsparti 

begrenset til 20 m2.  Dersom bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 
300 m2. Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt.  
 

§ 6.1.2. endres til: 
 

I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre 
byggetiltak enn det som er nødvendig for strømforsyningen i planområdet.  
 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 
områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent. Ved å ta ut de foreslåtte tomtene med respektiv 

infrastruktur kan den foreslåtte utbyggingen skje uten at det forventes å øke de negative konsekvenser 
på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.   
 

 
 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 



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

detaljreguleringsplan for Remma hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert og bestemmelser datert 13.02.18.  

med følgende endringer:  
 
På plankart og Va-plankart:  

 
Tomtene H2, H7, H8, H9 og H10 tas ut av planen. Resterende tomter nummereres H1 – H5.  

 
VA2 tas ut av plankartet. VA1 bør om mulig flyttes nærmere tomt H6 (ny H5), eventuelt kan det legges 
opp til borebrønn inne på tomta. VA3 benevnes VA1. Dersom nåværende VA1 ikke flyttes inn på 

tomta, benevnes arealet VA2.  
 

Faresonen for snøskred og jord- og flomskred (årlig sannsynlighet større eller lik 1/1000) langs 
Rembekken og sørøst i planområdet må vises i tråd med ny avgrensning i rapport datert 09.03.18. fra 
Skred AS.  

 
På tomtene H3, H4 og H5 (nye H2 – H4) må det vises byggegrense mot Rembekken i tråd med 

faresonen.  
 
I bestemmelsene: 

 
§ 1.3. endres slik: 
 

For tomtene H1 – H4 skal det tilrettelegges med ledningsnett for vannforsyning og sanitært avløp fram 
til tomtegrense. Disse tomtene skal kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp. Eksisterende 

bebyggelse på nedsiden av Nerskogvegen kan om ønskelig koble seg til dette anlegget. For tomt H5 skal 
det etableres separat anlegg for vannforsyning og avløp.  
 

I § 2.1. erstattes ferdigattest på tomtene H1 – H10 med brukstillatelse på tomtene H1 – H5. 
 

Siste setning i § 3.1.7. får følgende ordlyd: 
 
Bygningene, inkludert eventuelle tilbygg, skal gis et helhetlig preg. 

 
§ 3.1.9 får følgende ordlyd:  

 
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved bebyggelsens inngangsparti 
begrenset til 20 m2.  Dersom bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 

300 m2. Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt.  
 

§ 6.1.2. endres til: 
 
I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre 

byggetiltak enn det som er nødvendig for strømforsyningen i planområdet.  
 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 
områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent. Ved å ta ut de foreslåtte tomtene med respektiv 
infrastruktur kan den foreslåtte utbyggingen skje uten at det forventes å øke de negative konsekvenser 

på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.   
 



Rådmannens tilråding 

 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Remma hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert og bestemmelser datert 13.02.18.  
med følgende endringer:  

 
På plankart og Va-plankart:  
 

Tomtene H2, H7, H8, H9 og H10 tas ut av planen. Resterende tomter nummereres H1 – H5.  
 

VA2 tas ut av plankartet. VA1 bør om mulig flyttes nærmere tomt H6 (ny H5), eventuelt kan det legges 
opp til borebrønn inne på tomta. VA3 benevnes VA1. Dersom nåværende VA1 ikke flyttes inn på 
tomta, benevnes arealet VA2.  

 
Faresonen for snøskred og jord- og flomskred (årlig sannsynlighet større eller lik 1/1000) langs 

Rembekken og sørøst i planområdet må vises i tråd med ny avgrensning i rapport datert 09.03.18. fra 
Skred AS.  
 

På tomtene H3, H4 og H5 (nye H2 – H4) må det vises byggegrense mot Rembekken i tråd med 
faresonen.  
 

I bestemmelsene: 
 

§ 1.3. endres slik: 
 
For tomtene H1 – H4 skal det tilrettelegges med ledningsnett for vannforsyning og sanitært avløp fram 

til tomtegrense. Disse tomtene skal kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp. Eksisterende 
bebyggelse på nedsiden av Nerskogvegen kan om ønskelig koble seg til dette anlegget. For tomt H5 skal 

det etableres separat anlegg for vannforsyning og avløp.  
 
I § 2.1. erstattes ferdigattest på tomtene H1 – H10 med brukstillatelse på tomtene H1 – H5. 

 
Siste setning i § 3.1.7. får følgende ordlyd: 

 
Bygningene, inkludert eventuelle tilbygg, skal gis et helhetlig preg. 
 

§ 3.1.9 får følgende ordlyd:  
 

Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved bebyggelsens inngangsparti 
begrenset til 20 m2.  Dersom bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 
300 m2. Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt.  

 
§ 6.1.2. endres til: 

 
I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre 
byggetiltak enn det som er nødvendig for strømforsyningen i planområdet.  

 
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 

områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent. Ved å ta ut de foreslåtte tomtene med respektiv 



infrastruktur kan den foreslåtte utbyggingen skje uten at det forventes å øke de negative konsekvenser 

på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.   
 


