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1. INNLEDNING 
 
1.1 Forslagstiller 
Forslagstiller/tiltakshaver er Berit Kjersti Strand/Eirik Strand. 
Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (Pbl. § 12 nr.1)”Utarbeiding av 
reguleringsplan”. 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold 
Eiendommer som i hovedsak omfattes av reguleringen er: 
 

 Gnr/bnr. 203/4, hjemmelshavere er Erna Karin Bårdsløkk og Sigmund Magnar Bårdsløkk.  
 Gnr/bnr. 203/23, hjemmelshaver er Elin Malmedal. 

 
  
1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning 
Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne. 
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1.4 Historikk  
Vedtatt plan - sluttbehandlet i bygningsrådet 28.08. 2017, sak 17/74 ble påklaget. 
Bygningsrådet fant klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og opphevet vedtaket i saken.  
(Sak 95/17, dato 16.10. 2017). 
 
Grunnen til at vedtatt plan ble påklaget er i hovedsak av følgende grunn: 

 Vegtraseen på oversiden av tomtene H1 og H2 i Haugbu hytteområde vil vesentlig redusere 
disse tomtenes attraktivitet og verdi. Hjemmelshaver (La Casa Invest AS) av eiendommer 
gnr/bnr. 203/15 og 59 ser at hytteeiere i området uten godkjent atkomst har behov for veg, 
men hjemmelshaveren kan ikke skjønne at han skal betale prisen for dette. Videre anføres 
at trafikk fra seks hytter rett ved hytteveggen til de to tomtene vil føre til en betraktelig 
reduksjon av verdien av de to tomtene.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Vedtatt plan - sluttbehandlet i bygningsrådet 28.08. 2017. 
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Utdrag av rådmannens saksfremstilling: 
Rådmannen ser etter dette at etablering av veg i tråd med vedtatt reguleringsplan vil kreve 
kommunens samtykke til ekspropriasjon av rett til å opparbeide vegen. Etter rådmannens syn er 
dette en svært uheldig løsning, da det både vil være tidkrevende, og påføre partene unødige 
kostnader. I og med at det her ikke dreier seg om interesser av samfunnsmessig betydning, og at 
det finnes et annet, realistisk alternativ, vil rådmannen ikke kunne tilrå at kommunestyret gir 
samtykke til ekspropriasjon.  
Løsningen med å legge adkomst til de seks fritidseiendommene nord for gnr/bnr 203/15 ble vurdert 
i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Det framgår av referat fra oppstartsmøtet 16.11.16. at 
det fra kommunens side var sterkt ønskelig at ny adkomst ble lagt etter eksisterende veg over 
gnr/bnr 241/1 i Skarvassosen hyttefelt og 203/59 i Haugbu hytteområde. Dette var begrunnet med 
at adkomst nord for gnr/bnr 203/15 ville bli noe brattere, kreve noe større terrenginngrep og gi en 
ekstra avkjørsel fra Gamle Skarvegen. Rådmannen ser at dette alternativet nå kan vurderes på nytt. 
 
I forbindelse med byggetiltak på tomt gnr/Bnr. 203/18, og på vegne av tiltaks/hjemmelshavere 
Eirik og  Berit Kjersti Strand ønskes etablering av kjøreatkomst til denne eiendommen.  
Eiendommen har pr. i dag ingen godkjent kjøreatkomst. 
Det eksisterer i dag en bratt kjøreatkomst til tomtene i området men denne er ikke omsøkt og 
heller ikke godkjent av Oppdal kommune.  
 

1.5 Hensikten med planen 
 
Formålet med det nye planforslaget er også å regulere inn atkomster til fritidseiendommer som i 
dag ikke har godkjente kjøreatkomster. Dette gjelder eiendommene, gnr/bnr. 203/16, 203/23, 
203/18, 203/19, 203/26 og 203/27 . I tillegg gir det nye veiforslaget atkomst til grunneiendommen 
gnr/bnr. 203/4. 
Etter bygningsrådets opphevelse av vedtatt plan vil man nå foreslå en ny atkomst for ovennevnte 
eiendommer. Terrenget området er bratt og man søker å få legge den i området slik at den blir 
lengst mulig. Veg i området som er bygget uten tillatelse er vurdert til å være for bratt. 
 
1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold. 
Gjeldende arealdel i kommuneplanen for Oppdal 2014 – 2025 viser område som fritid. 
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 Fig.2: Viser omfang av foreslått veiatkomst i arealdel kommuneplan. 
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
2.1 Beliggenhet og størrelse. 
Planområdet ligger i sørenden av Skarvatnet (ved Skarvassosen) på vestsiden ved gamle 
Skarvegen ca. 15 km nordvest for Oppdal sentrum. Planområdet som er på ca. 2,7 da består av 
eksisterende og forslag til nye kjøreatkomster. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3: - Oversiktskart. 
 
 
2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 
 
Området er i hovedsak et fritidsområde, som består av frittliggende hytter. Noen tomter er ennå 
ikke bebygd. 
Planområdet er på bonitetskart definert som uproduktiv skog, jorddekt fastmark og myr. 
Planområdet ligger i glissen lauvskog som grenser til snaufjellet i vest og mot Skarvatnet i øst. 
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Fig.4: - Oversiktsbilde, landskap. 
 
 
2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 
 
Det kjennes ikke til funn av andre kulturminner/fortidsminner. Oppdal kommune har ingen 
registreringer for planområdet og grunneier for hovedbruket har heller ikke påvist funn ved arbeid 
i marka. 
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2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur. 
 
Kommuneadministrasjon, dagligvareforretninger og andre forretninger, samt Oppdal kulturhus 
hvor det er både idrettshall, svømmebasseng og kino/kulturhus ligger ca. 15,0 km i luftlinje fra 
planområdet. 
 
2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern. 
 
Planområdet ligger i en østvendt li i forholdsvis bratt terreng og går fra kote 870 til kote 900. 
Området er bevokst med glissen lauvskog 
Fremtredende vindretninger er fra sør/sørøst. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. 
 
2.6 Støy, støv og eksos fra veitrafikk/andre støykilder og forurensing av grunn. 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt. 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 og veier/gater innen planområdet og universell utforming. 
 
Atkomst til planområdet er avkjøring fra Nerskogvegen Fv. 512 via Gamle Skarvegen.. 
Som før nevnt har mange av fritidseiendommene i dette spesifikke området ikke godkjent 
kjøreatkomst. Eksisterende veg (ikke godkjent) er vurdert til å være for bratt spesielt i nedre del- 
ca. 25 % stigning. 
I dette nye planforslaget vil man legge veien så nær grensen til eiendom gnr/bnr. 203/15, dette på 
grunn av stigningsforholdene i området. Man får da en veg med oppbygging i nedre del en 
gjennomsnittsstigning på ca. 18,5 %. 
Man vil også legge veien så nær tomtegrensen til gnr/bnr. 203/18 som mulig for å få minst mulig 
terrenginngrep i myra. 
 
2.8 Grunnforhold. 
 
En antar at jordsmonnet består av morene/myr.  
Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, det er derfor ikke foretatt 
grunnundersøkelser. 
 
 
 
2.9 Bekker vassdrag. 
Det er ingen bekker i planområdet som har betydning for etablering av den foreslåtte vegen.  
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2.10 Vannforsyning, overflatevann, avløp, strømforsyning etc. og renovasjon. 
 

 
Fig.5: - Oversiktsbilde, ny veg i forhold til landskap. 
 
Når det gjelder vegen i forhold til overflatevann/avrenning så bygges den med grøfter og 
stikkrenner. Stikkrenner legges hvor man har små bekkeløp og naturlig terrengformasjoner for å 
bli kvitt vannet. 
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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.  
 
Området er sjekket i forhold til alle typer naturfare. Ved gjennomgang av NVEs skredatlas finner 
man at området rundt Skarvatnet kan være utsatt for økt vannstand/flom. 

 Fig.6: NVEs skredatlas viser aktsomhetssone for flom. 
 
Deler av Gamle Skarveg kan være flomutsatt, men vurderingen er at det nye vegforslaget i følge 
Skredatlas. nve.no ikke er utsatt for noen form for naturfare.  
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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 finnes ingen 
treff i artsdatakart. 
Ved gjennomgang av naturbasekart finner man at planområdet ligger i kartlagt friluftsområde - 
Skarvatnet og i nærheten at et annet kartlagt friluftsområde som er Rauhovden – Nonshøa – 
Gjevilvasshytta. Det ikke funnet spesielle forhold i naturbase som man bør ta hensyn. 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7: Sjekkliste naturmangfold 
 
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for veiatkomst til fritidseiendommer vest for Skarvatnet, 
(SMØRKLEIVA), gnr/bnr. 203/4 og 203/23. 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 28.11. 2017 

 

14
§ 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.  
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven. 
 
§ 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 etablering av ny kjøreveg vurderes til å være minimal. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget.  
Det er ikke funnet kjente registreringer knyttet til utvalgte naturtyper og prioriterte arter i 
planområdet. 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 02.02. 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. 
  
I tillegg skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev 01.11. 2017: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune anser dette for å være et lokalt anliggende og har ingen merknader 
til planarbeidet. 
Vi viser som vanlig til aktsomhetsplikten etter kulturminneloven. 
 

Sametinget skriver: 
Vi viser til deres brev av 27.10.2017.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. 



Forslag til detaljreguleringsplan for veiatkomst til fritidseiendommer vest for Skarvatnet, 
(SMØRKLEIVA), gnr/bnr. 203/4 og 203/23. 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 28.11. 2017 

 

15
2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  

Området ligger i og like i nærheten av kartlagte friluftsområder, og innbyr til friluftsliv som er 
positivt i forhold til folkehelse, barn og unge. 

3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og tiltakshavere. 
Det ble holdt oppstartsmøte i kommunehuset 16.11. 2016. Fra kommunen møtte: 
Stine M. M. Elverhøi og Arild Hoel. I tillegg møtte tiltakshavere Berit Kjersti og Eirik Strand og 
planlegger Ola Fjøsne. 
 
3.2 Kunngjøring av igangsatt arbeid med nytt planforslag. 
 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev 28.10. 2017 
Frist for innspill ble satt til 20.11. 2017. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 28.11. 2017 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 
Trøndelag fylkeskommune, Sametinget, Arvid Larsen og Turid Aarflott. 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 21.11. 2017. 
 
Fylkesmannens uttalelse - nytt varsel om 
oppstart - adkomst - 
reguleringsplan - Skarvatnet - Smørkleiva - 
Oppdal 203/16 -203/23 - 203/18 - 203/19 - 203/26 
- 203/27 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte 
reguleringsplan til uttalelse. Under følger 
merknader til planen på Fylkesmannens ulike 
fagområder: 
Landbruk og bygdeutvikling 
Ingen merknad. 
Miljøvern 

Kommentar til innspillet: 
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16 Ingen merknad 
Barn og unge 
Ingen merknad 
Sosial og helse 
Ingen merknad 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 
4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; 
”Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging”. Fylkesmannen vil påpeke at en 
ren sjekkliste  uten videre beskrivelser og analyse 
ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i 
tillegg til å vurdere risiko og sårbarhet som kan 
oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige 
klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Se mer 
informasjon på www.klimatilpasning.no. 
ROS-analysen skal legges ved i saken og 
synliggjøres i forslaget til regulerings- 
plan, og avdekket risiko skal møtes med tiltak som 
hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk 
gjeldende på andre måter. 
For planområder under marin grense må det vises 
aktsomhet for mulige 
forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder 
også utenfor kartlagte 
kvikkleiresoner. For oppfølging av eventuelle 
fareområder viser vi til Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
sektormyndighet på skred og flom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ros-analyse vil følge planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er vurdert i forhold til skred- og flom. 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 01.11. 2017 
Fra: Tore Forbord [mailto:tore.forbord@stfk.no]  
Sendt: 1. november 2017 13:27 
Til: Ola Fjøsne 
Emne: Vedr nytt varsel - arbeid med atkomst til 
fritidseiendommer - 203/16, 203/23, 203/18, 203/19, 

Kommentarer: 
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203/26 og 203/27 vest for Skarvatnet (Smørkleiva) i 
Oppdal kommune 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune anser dette for å 
være et lokalt anliggende og har ingen merknader til 
planarbeidet. 
Vi viser som vanlig til aktsomhetsplikten etter 
kulturminneloven. 
 
Med vennlig hilsen 
Tore Forbord 
  
Tlf:  72 81 46 26  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 14.11. 2017. 
 
Sametingets uttalelse til nytt 
oppstartsvarsel - atkomst til 
fritidseiendommer vest for Skarvatnet i 
Oppdal kommune. 
Vi viser til deres brev av 27.10.2017. 
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. 

 

Kommentar til innspillet: 
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18  
Innspill fra Turid Aarflott.  
Dato: 
18.11. 2017.  
Turid Aarflot, 
Fjellvn 5, 
6600 Sunndalsøra 
 
 

Sunndalsøra, den 18.11.2017 
 
Detaljreguleringsplan for adkomst til 
fritidseiendommer, vest for Skarvatnet 
(Smørkleiva) gnr/bnr 203/16, 203/23, 203/18, 
203/19, 203,26 og 203/27 – 
 
 - Klage på nytt forslag 
 
Viser til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan med tegninger  
(Smørkleiva), datert den 27.10.17 fra planlegger 
Ola Fjøsne.  
 
Da vi er sterkt uenig i det nye forslaget til veitrase 
vil vi kommentere følgende:  
 
Det nye forslaget vil være til stor ulempe for oss 
da den foreslåtte veien planlegges med start like 
utenfor hytteveggen og terrassen vår (gnr/bnr 
203/14). Uteplassen vår er naturgitt av vind- og 
solforhold på tomta. Her tenkes det nå et veikryss 
med alt som det vil føre med seg av forstyrrelser: 
Eksos fra rusende motorkjøretøyer av mange slag 
som tar fart for å komme opp bratta og andre 
brukere av veien. Vi blir sittende på ”utstilling” 
hvis veitraseen blir der. Dette vil komme i tillegg 
til trafikken som går forbi på Gamle Skarveg. En 
trafikk som har økt betraktelig de senere årene – 
og vi har brukt en del penger på å redusere 
virkningen av trafikken, bl.a. flyttet veien tre 
meter lenger vekk fra hytteveggen. Da er det ingen 
mening i at den nye adkomstveien blir anlagt slik 
som det framkommer av forslaget, når andre 
løsninger finnes. (NB! Strømkabelen til hytta vår 
går nedover lia her). 
Den nye veien kunne ikke vært verre plassert i 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fremgår av denne planbeskrivelsen 
 (pkt. 1.4) hvorfor man ikke har kommet i mål 
med den beste veiløsningen for området. 
 
Oppdal kommune kan ikke godkjenne den 
eksisterende vegen i området på grunn av at 
denne har en stignings % på ca. 25, noe som er 
meget bratt selv for en sommerveg. Den er bratt 
ved selve avkjøringen fra Gamle Skarveg og har 
i tillegg en forholdsvis krapp sving oppe i 
bakken. 
 
Det nye veiforslaget er lagt mot eiendomsgrense 
gnr/bnr. 203/15 for å få den så lang som mulig 
og dermed redusere stigningsprosenten. Ved 
dette forslaget er det mulig å få rett veg med 
stignings % på ca. 18,5 som er bratt, men 
akseptabelt for en lokal sommerveg. (Den nye 
veien gir atkomst til 7 eiendommer). 
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19 forhold til oss. 
 
En alternativ veiløsning til nevnte hytteområde har 
vært drøftet tidligere. Senest i 2005 søkte hytteeier 
Roy Johnsen (203/26) om ny vei til hytta si og 
området rundt. Forslaget denne gangen var å starte 
veien opp til hyttene fra sørenden på tomta vår og 
gå skrått oppover i terrenget. Som kompensasjon 
for denne veien trodde vi at eier fikk kjøpe tomt 
ovenfor sin eiendom. Hva har skjedd her? Se 
vedlagte brev av 29.11.2005. 
 
Senere kom forslaget om å forlenge veien på 
oversiden av hyttetomtene H1 og H2 og bort til 
ovennevnte hytteområde, dvs en parallell vei til 
Gamle Skarveg. Dette synes å være den mest 
naturlige løsningen. 
 
Et godt alternativ er å endre nederste del av 
eksisterende adkomstvei som ligger like nord for 
hytta vår. Veien har fungert i mange år nå. Det er 
kun de nederste meterne av denne veien som er 
spesielt bratt og som bør endres litt. Dette er i 
praksis det alternativet som er enklest å 
gjennomføre, med lite ekstra inngripen i terrenget 
og uten ekstra forstyrrelse for noen. Vil derfor be 
om at dette alternativet tas opp til ny vurdering! 
 
Konklusjon. 
 
Vi kan ikke akseptere at den foreslåtte veien skal 
gå rett opp fra hytta vår. Traseen er maksimalt 
uheldig for oss. Ser at annen hytteeier har antydet 
et konkret krav i denne saken. Vi velger ikke å 
gjøre det samme nå, men vi forbeholder oss retten 
til å kreve erstatning for verditap på vår eiendom 
hvis sist foreslåtte alternativ, i mottatt brev av 
27.10.2017, velges.  

 
Mvh Turid Aarflot 
 
 
 
 
   
     

 
 
Den totale trafikken forbi eiendom gnr/bnr. 
2013/14 vil ikke øke ved å etablere en avkjøring 
i henhold til dette nye planforslaget.  
Ulempen for denne eiendommen er selve 
avkjøring ved nedbremsing og igjen økning av 
farten oppover bakken. 
For å dempe støv kan man evt. pålegge salting i 
tørre perioder. 
Vurderingen er at den største ulempen 
for eiendom gnr/bnr. 2013/14 vil bli ved 
anleggsvirksomhet i området.  
Det er kun en tomt (gnr/bnr. 203/18) med 
atkomst fra den nye vegen som ikke er bebygd 
så vurderingen er at anleggsvirksomheten ikke 
vil få noe stort omfang. 
 
Evt. kostnad ved flytting av strømkabel vil 
bekostes av tiltakshaver.  
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20 Innspill fra Arvid Larsen 
Fagerlivegen 10, 2818 Gjøvik. 
Dato: 18.11. 2017. 
 
Sak: Vedr. vegreguleringsplan for adkomst 
fritidseiendommer  (Smørkleiva), datert 
27.10.2017. 
Bemerkninger til saksframstillingen: 
Litt historikk. Kartutsnittene viser et veivalg 
identisk med søknad om opparbeidelse av vei 
til gjenoppbygging av hytte etter brann (hytte 
203.26). I tid er vi tilbake til år 2005. 
Jeg ber alle involverte som berøres, eller skal ta 
beslutninger i dette siste framstøt ta en titt i 
saksarkivene som omhandler synspunkter, som 
vil være sammenfallende med dagens tema. 
På samme tid, ca. 17 år tilbake tar en hytteeier i 
området et dristig valg ved å opparbeide en vei 
til egen hytte, senere karakterisert som en «ikke 
vei» av offentlig instans. Nå moderert til 
uregulert vei i dagens framstøt. Veien ligger på 
fast grunn, anonymt i terrenget, med 
stigningsforhold som har vist å være akseptable 
for både tyngre og lettere kjøretøy. Dette bevist 
gjennom transport av bygningsmateriell til 
hyttetomter liggende lenger vest og 
høyere opp i terrenget; en transport som foregår 
daglig og gjennom minst 15 år. 
Denne vei foreslås nå å få sin endelikt, ved å 
legge en ny vei skjærende gjennom en ruvende 
bløtmyr og som for all tid vil skape og være et 
skjemmende sår i et hittil jomfruelig og 
naturgitt område. For egen hytte, en verst 
tenkelig løsning både estetisk og med mulig 
endrede grunnforhold som resultat, og da med 
uante økonomiske følger for vår fritidsbolig. 
Teknisk etat, tilbake i år 2005, så også for seg et 
relativt omfattende arbeid for en akseptabel 
løsning for denne nå på nytt foreslåtte trase'. 
Disse forhold vil jeg tro også ligger til grunn 
for 
en stilltiende godkjennelse av UREGULERT vei 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til ny vegtrase kommer som følge av at 
eksisterende (ikke godkjent) veg er vurdert til å 
være for bratt og i tillegg går delvis inne på 
fradelt fritidstomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende veg skal tilbakeføres til 
naturterreng. 
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fram til dags dato. 
Avslutningsvis så langt, tillater jeg meg å 
foreslå til kommende sommeren befaring i 
området med aktuelle instanser, for en 
forhåpentligvis godkjenning av UREGULERT 
vei, en god og økonomisk løsning av veisaken. 
Jeg ber at mine synspunkter i saken gjøres kjent 
for alle involverte adressater. 
Mvh 
 
Arvid Larsen. 
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4. PLANFORSLAGET

 
Fig.8: Planområde 
 
4.1 Kort planbeskrivelse. 
 
På grunn av at vedtatt plan - sluttbehandlet i bygningsrådet 28.08. 2017, sak 17/74 ble påklaget og 
opphevet har man nå laget et forslag til ny veiløsning langs grensen til gnr/bnr. 203/15. Terrenget 
i området er generelt utfordrende med hensyn til stigningsforhold. Vurderingen er at dette 
forslaget gir veien en lengde som gir akseptable stigningsforhold. Veien blir bratt, men som før 
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nevnt i denne planbeskrivelsen kan man akseptere brattere stigningsforhold på en lokal 
sommerveg 
Det eksisterer i dag en bratt atkomst i området som i dette nye planforslaget blir foreslått tatt bort. 
Del av veg som på plankartet er vist som LNFR – område og fritid foreslås fjernet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.9: Viser del av opparbeidet veg som foreslås tatt bort. 
 
 
 
 
 
4.2 Planens 
innvirkning på 
omgivelsene   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Terrenget ved Smørkleiva er forholdsvis bratt og terreng inngrep er ikke til å 
unngå. Man vil så til skråninger med stedegne vekster så snart som mulig 
etter byggingen av vegen. 
Når det gjelder bygging av vegen over myr så vil man legge vegen så nær 
tomtegrensen til gnr/bnr. 203/18 som mulig for å redusere inngrepet. 
  
 
 
Forhold til landbruksinteresser- beite/skog 
 
Ingen betydning 
 

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

Planområdet har en beliggenhet som fremmer natur og friluftsliv, som igjen 
er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
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4.5 Avgrensning av planområdet  
 
I sør/sørøst og sørvest grenser området mot gnr/bnr. 203/4, og nord/nordøst og nordvest grenser 
området mot gnr/bnr. 203/4, 203/18, 203/19, 203/22, 203/23, 203/26, 203/27.  
 
 
4.6 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for veiatkomst fritidseiendommer vest for SKARDVATNET, 
(SMØRKLEIVA), gnr/bnr. 203/4 gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg:  
 
Fritidsbebyggelse:  
Eksisterende fritidsbebyggelse, del av gnr/bnr. 203/15 og 203/23 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Kjøreveg 
Kjøreveg som skal saneres. 
Annen veggrunn 
Parkering bil 
 
Landbruks,- natur,-  og friluftsområde: 
 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.    
 
Hensynssone A: 
Sikringssone,frisikt.  
 
 

 
 
4.3 
Trafikksikkerhet 
 
 
 
 
 
 
4.4 Støy, Støv 
luftkvalitet 
 

 

Dette er et område med begrenset trafikk om sommeren. Veien er ikke 
vinterbrøytet og man unngår da problematikken med glatte/isete vinterveier 
som må strøs.  

Avkjørselen ved Gamle Skarveien vil bli vist med frisiktsoner. 

Vurderingen er at trafikksikkerheten er i varetatt. 

 

I forhold til støy og støv foreslås innført en bestemmelse som begrenser 
anleggstiden og evt. salting av veier som støvbegrensende tiltak. 
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4.6.1 Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Deler av fritidstomter er vist i forbindelse med vei som skal saneres og frisiktsone. 
 
4.6.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Atkomst til planområdet er avkjøring fra Nerskogvegen Fv. 512 via Gamle Skarvegen. 
Ny kjøreatkomster er vist, og i tillegg del av liten parkeringsplass P1 ved gamle Skarveg. 
Del av ikke godkjent veg foreslås tatt bort. 
 
4.6.3 Landbruks, - natur,-  og friluftsområde: 
 
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag.  
 
4.6.4 Hensynssoner:  
 
Sone a, sikringssone, frisikt. 
 
4.7 Arealoppgave 
 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal 

m2 
Bebyggelse og anlegg:     
 Eksisterende 

fritidsbebyggelse 
Del av 
gnr/bnr. 
203/15 og 
201/23  

  
  
 1120 

     
   
      3 
    13 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: 

    
 

   

 Veg  V1 2010 1792 
 Annen veggrunn, 

grøntareal  
 
AVG 

  
 2019 

   
  693 

 Parkering P1      22 
Landbruks,- natur,- 
og friluftsområde. 
LNFR areal for 
nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet 
basert på gårdens 
ressursgrunnlag.    

  
 
 
 
 
 
 
 
LNFR 

 
 
 
 
 
 
 
 
5100 

 
 
 
 
 
 
 
 
    82 

Sum    2705 
 
Hensynssoner: 
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26 (Inngår i andre 
arealformål) 
 § 11-8 a. Sikringssone, 

Frisikt 
 
H140 

  
140 

 

 
 
4.8 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: For veiatkomst fritidseiendommer vest for SKARrVATNET 

(Smørkleiva), gnr/bnr. 203/4 og 203/23. 
Oppdal kommune 
 

 
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 
–  

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.11.2017 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.11.2017 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.11.2017 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.11.2017 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.11.2017 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.11.2017 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            29.11.2017 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  IA 29.11.2017 OF 
 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.11.2017 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 29.11.2017 OF 

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan 
og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

OK 29.11.2017 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.11.2017 OF 
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3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge IA 29.11.2017 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.11.2017 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.11.2017 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.11.2017 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.11.2017 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–
ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.11.2017 OF 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare 
– sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) 

OK 29.11.2017 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 
og gjerder 

UN 29.11.2017 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. 
 

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er vurdering av trafikksikkerhet, støy og 
støv (anleggsstøy). 
 
 

5.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støv. 
 
 
 

5.1.1 Trafikksikkerhet. 
Trafikksikkerhet er beskrevet under pkt. 4.3 i planbeskrivelse og vurdert i ROS-analysen. 
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5.2 Avbøtende tiltak. 
 
5.2.1 Trafikkstøy/støy fra andre kilder/anleggsstøy og støv. 
 
Siktforhold er i varetatt ved avkjørsel fra Skarvegen. Vurderingen er at lav fart og liten biltrafikk 
gjør at sikkerheten for gående /syklende er i varetatt ved avkjøring fra Gamle Skarveg og langs 
den nye vegen.  
 
5.2.2 Trafikkstøy/støy fra andre kilder/anleggsstøy og støv. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for veiatkomst til fritidseiendommer vest for Skarvatnet, 
(SMØRKLEIVA), gnr/bnr. 203/4 og 203/23. 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 28.11. 2017 
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6.    PLANKART 


