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Saksopplysninger 

 
Etter at bygningsrådet i møte 16.10.17. imøtekom klage fra Eiliv Mæle Liljevik på reguleringsplanen 
som viste adkomst til 6 fritidseiendommer over hans eiendom gnr 203 bnr 59, har Ola Fjøsne utarbeidet 

nytt planforslag med en alternativ løsning. Planforslaget er mottatt 06.12.17. Planforslaget omfatter del 
av grunneiendommen gnr 203 bnr 4, og del av fritidseiendommen gnr 203 bnr 23. Forslagsstillere er 
Berit Kjersti og Eirik Strand. Planområdet er ca. 2,7 da., og ligger vest for Skarvatnet i den sørlige 

enden. Hensikten med planen er å legge til rette for godkjent adkomst til 6 fritidseiendommer, hvorav 5 
er bebygd.  

 
I forbindelse med varsel om planoppstart har det kommet innspill fra to privatpersoner. 
 

Turid Aarflot er eier av gnr/bnr 203/14, som ligger på nedsiden av Gamle Skarvegen der det er vist 
avkjørsel til de seks tomtene på oversiden. Hun anfører i sitt innspill at vegen vil bli til stor ulempe for 

dem, da vegen planlegges med start like utenfor hytteveggen og terrassen deres. Uteplassen er naturgitt 
av vind- og solforhold på tomta. Her planlegges nå et vegkryss med alt som det vil føre med seg av 
forstyrrelser. De vil bli sittende på «utstilling» hvis vegtraseen blir som foreslått. Den nye vegen kunne 

ikke vært verre plassert i forhold til dem. Det foreslås som alternativ å benytte eksisterende vegtrase 
nord for deres eiendom. Innspillet med planleggers kommentarer er i sin helhet gjengitt på sidene 18 og 

19 i planbeskrivelsen.  
 
Arvid Larsen fester eiendommen gnr/bnr/fnr 203/4/4, som ligger like nord for den planlagte adkomsten. 

Han viser til historikken i området når det gjelder etablering av eksisterende veg. For deres hytte er den 



planlagte vegen den verst tenkelige løsningen både estetisk og med mulig endrede grunnforhold som 

resultat, og da med uante økonomiske følger for deres fritidsbolig. Det hevdes at vegen ligger på 
bløtmyr. Han mener det bør gjennomføres befaring, og håper på at eksisterende veg blir godkjent. 

Innspillet med planleggers kommentarer er i sin helhet gjengitt på sidene 20 og 21 i planbeskrivelsen.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål byggeområde fritid. 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 Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper innenfor eller i nærheten av 
planområdet. I Artsdatabankens Artskart foreligger det ingen observasjoner av sårbare eller truede arter 

innenfor eller i nærheten av planområdet. Området er ikke registrert som Viktig eller Svært viktig 
viltområde i kommunens viltkart. Kunnskapsgrunnlaget vurderes etter dette å være tilstrekkelig til å 
kunne vurdere planforslaget, jfr. nml § 8. Føre-var prinsippet, nml § 9, kommer ikke til anvendelse. 

Vegen vil ikke bidra til at den samlede belastningen på området øker i nevneverdig grad, jfr. nml § 10. 
Det framgår av planbeskrivelsen at tiltakshaver vil bære kostnadene ved eventuell miljøforringelse, jfr. 

nml § 11. Det legges til grunn at vegbyggingen skjer så skånsomt som mulig. Utbygging i henhold til 
planforslaget vurderes etter dette ikke å ha nevneverdig negativ virkning på naturmangfoldet i området.  
 

Landbruksfaglig vurdering 

Omsøkte areal ligger i beiteområdet til Skardalen/Gjevilvassdalen kalvsankelag, Skaret beitelag og 

Trollheimen Sijte. Beitet i området er av Nibio (2015) klassifisert til svært godt beite.  

 
Vegen vil bli et inngrep i et område som er avsatt til utbygging. Det er hytter og veier i området fra før, men 

det er ikke tillatt å gjerde inn tomtene. En ny vei vil i liten grad forstyrre beitedyrene – med unntak av at 
beitet forsvinner i selve veitraseen. 

 

Folkehelsevurdering 

 
Områdene rundt Skarvatnet er i kommunens kartlegging av friluftsområder vist som utfartsområde. 

Planområdet ligger i et område som har verdien Viktig friluftsområde. Verdien er satt på bakgrunn av 
områdets verdi vinterstid, med skiløype, parkeringsplass og isfiskemulighet. I og med at vegen ikke skal 
brøytes om vinteren, vil utbygging i henhold til planforslaget ikke påvirke friluftslivsinteressene. 

 

Samlet vurdering 

 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 



 

Når det gjelder merknadene fra Turid Aarflot i forbindelse med varsel om planoppstart, har rådmannen 
drøftet en løsning der avkjørselen legges ca. 20 meter lenger nord. I e-post mottatt 09.01.18. fra Aarflot 

mener hun denne løsningen er brukbar. Videre argumenteres på nytt for å benytte eksisterende trase.  
Forslagsstillerne, Berit Kjersti og Eirik Strand, ønsker i e-post mottatt 10.01.18. å gå for planleggers 
forslag. Dette er begrunnet med at denne løsningen vil gi bedre stigningsforhold og at vinkelen ved 

avkjøring fra Gamle Skarvegen vil bli bedre. Løsningen vil bli bedre for Arvid Larsen som fester 
eiendommen gnr/bnr/fnr 203/4/4 ved at vegen kommer lenger unna hytta på denne eiendommen. 

Fremkommelighet i forbindelse med framtidig tømming av septik vil bli bedre. Rådmannen er enig med 
forslagsstillerne i at den foreslåtte traseen er den beste. Den alternative traseen ville blitt brattere, og 
med en høyresving. Rådmannen vil for øvrig bemerke at trafikken til de seks hyttene uansett må gå 

forbi Aarflots eiendom. Forskjellen er at de med den foreslåtte løsningen vil svinge av fra Gamle 
Skarvegen ved avkjørselen til Aarflot`s eiendom. Rådmannen har vanskelig for å se at trafikk til og fra 

6 hytter vil medføre nevneverdige ulemper for Aarflot. Gitt at alle de seks hytteeierne er på hytta 
samme helg, og kjører 1 tur/retur hver, vil dette gi 12 passeringer.  
 

Det er ikke riktig som Larsen hevder at vegen blir lagt på bløtmyr. I følge Nibios jordsmonnkartlegging 
(AR5) er det ca. 20 meter av den totale lengden på ca. 70 meter som ligger på myr. Resten ligger på 

jorddekt fastmark, delvis bevokst med uproduktiv lauvskog. Bygningsmassen på gnr/bnr/fnr 203/4/4 
ligger i sin helhet på jorddekt fastmark. Rådmannen kan ikke se at vegen vil endre grunnforholdene på 
denne eiendommen. Vegen blir liggende ca. 10 meter fra hytta på eiendommen, og vil bli godt synlig 

fra denne. Det går fram av § 1.1. i bestemmelsene at alle sår i terrenget skal sås til og beplantes med 
stedegen vegetasjon. Dette for å minimere de estetiske virkningene av vegen. Rådmannen ser at vegen 
vil medføre noen ulemper for Larsen. Det vil likevel medføre betydelig større ulemper for de seks 

fritidseiendommene dersom de ikke får en godkjent adkomst til eiendommene.  
 

Rådmannen har vurdert å benytte eksisterende vegtrase slik Aarflot og Larsen ønsker. Denne vegen har 
et stigningsforhold på i overkant av 25 %, med en venstresving etter ca. 20 meter fra avkjørselen fra 
Gamle Skardvegen. Videre ligger ca. halvparten av strekningen på en privat hyttetomt, gnr/bnr 203/23, 

noe rådmannen mener er svært uheldig. Den planlagte vegen vil få et stigningsforhold på ca. 18,5 %, og 
vil bli uten sving. Dette er akseptabelt når det gjelder en veg som skal benyttes kun om sommeren slik 

det beskrevet på s. 23 i planbeskrivelsen. Vegen vil i sin helhet ligge på grunneiendommen, gnr/bnr 
203/4. Når det nå skal godkjennes adkomst til seks fritidseiendommer, mener rådmannen det er viktig å 
finne en løsning som vil fungere best mulig på lang sikt. Rådmannen vil derfor ikke tilrå at eksisterende 

trase blir godkjent.  
 

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 adkomst til fritidseiendommer vest for Skarvatnet er tre hendelser vurdert å havne i 

grønne felt, der risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder 
Klimatilpassing/ flomfare, der det vises til at det kan være forholdsvis store snømengder rundt 
Skarvatnet. Vurderingen er at området ikke er spesielt flom- eller erosjonsutsatt, og at myrområdene vil 

absorbere mye vann og forsinke avrenningen. Vannet blir drenert ned til Skarvatnet via små bekker og 
naturlige terrengformasjoner. Vegen blir bygd med grøfter og stikkrenner med tilstrekkelig diameter til 

å slippe forbi overflatevannet. Under Sårbar flora vises til at vegen blir bygd gjennom et myrdrag, men 
at den er lagt så nær eiendommene gnr/bnr 203/18 og 19 som mulig får å berøre myra i minst mulig 
grad. Det er vurdert at Støy og støv fra biltrafikk ikke vil bli krevende på grunn av lav fart og liten 

trafikktetthet.  
 



Fire hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av punktene gjelder 

trafikksikkerhet. Det vises til at avkjøring fra Gamle Skardvegen blir vist med frisiktsoner. 
Kombinasjonen oversiktlig kryss, lav fart og liten trafikk gjør at området er trafikksikkert for biltrafikk 

og gående/syklende. Når det gjelder punktet Støv og støy i anleggsperioden vises til at avbøtende tiltak 
kan være at anleggsdriften begrenses med antall timer i døgnet, og tillates i utgangspunktet ikke på 
helligdager. Støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer. Avbøtende tiltak er vanning/salting.  

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

burde vært omtalt. Det er ikke tatt inn bestemmelser om støy og støv i anleggsperioden, slik det er vist 
til i ROS-analysen. Rådmannen vil derfor tilrå at det tas inn en ny § 1.2. med følgende ordlyd: 
 

Opparbeiding av vegen kan bare foregå i tidsrommet 07.00 – 19.00, og er ikke tillatt lørdag, søndag og 
helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 (LpAeq12) skal ikke overstige 60 

dB. Dersom det oppstår støvproblemer i forbindelse med bygging av vegen, skal det vannes eller saltes. 
 
For å sikre at det i framtiden ikke tillates at vegen blir brøytet, vil rådmannen tilrå at § 2.1.1. gis 

følgende tilføyelse: 
 

Vegen skal kun benyttes om sommeren, og skal ikke brøytes med tanke på vinterbruk.  
 
Til plankartet vil rådmannen bemerke at det er datert 05.04.17. Dette er samme dato som på plankartet 

som ble vedtatt i sak 17/74 i bygningsrådet. For å unngå misforståelser, vil rådmannen tilrå at plankartet 
dateres 06.12.17, da planforslaget ble mottatt. Videre vil rådmannen tilrå at Gamle Skarvegen tas ut av 
planen, da det ikke er hensiktsmessig å regulere en annen privat veg i en privat reguleringsplan.  

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

ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 29.01.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 
 

 
Vedtaket blir som følger: 

 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detalj-
reguleringsplan for vegadkomst til fritidseiendommer vest for Skarvatnet på lovbestemt høring, og å 

legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 05.04.17, og bestemmelser 
datert 28.11.17, med følgende endringer:  
 

I plankartet: 
 

- Plankartet dateres 06.12.17. 
- Gamle Skarvegen tas ut av planen. 



 

I bestemmelsene: 
 

- Det tas inn en ny § 1.2. med følgende ordlyd: 
 
Opparbeiding av vegen kan bare foregå i tidsrommet 07.00 – 19.00, og er ikke tillatt lørdag, søndag og 

helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 (LpAeq12) skal ikke overstige 60 
dB. Dersom det oppstår støvproblemer i forbindelse med bygging av vegen, skal det vannes eller saltes.  

 
- Pkt. 2.1.1. gis følgende tilføyelse: 

 

Vegen skal kun benyttes om sommeren, og skal ikke brøytes med tanke på vinterbruk.  
 

 
 
 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detalj-

reguleringsplan for vegadkomst til fritidseiendommer vest for Skarvatnet på lovbestemt høring, og å 
legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 05.04.17, og bestemmelser 
datert 28.11.17, med følgende endringer:  

 
I plankartet: 

 
- Plankartet dateres 06.12.17. 
- Gamle Skarvegen tas ut av planen. 

 
I bestemmelsene: 

 
- Det tas inn en ny § 1.2. med følgende ordlyd: 

 

Opparbeiding av vegen kan bare foregå i tidsrommet 07.00 – 19.00, og er ikke tillatt lørdag, søndag og 
helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 (LpAeq12) skal ikke overstige 60 

dB. Dersom det oppstår støvproblemer i forbindelse med bygging av vegen, skal det vannes eller saltes.  
 

- Pkt. 2.1.1. gis følgende tilføyelse: 

 
Vegen skal kun benyttes om sommeren, og skal ikke brøytes med tanke på vinterbruk.  

 
 
 

 


