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8. Plankart___________________________________________________________________________________________ 46 
 
1. INNLEDNING 
 
 
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid 
 
Området som nå foreslås endret består av eldre bebyggelsesplan vedtatt i 2005. En liten del av 
plan- området er vist til næringsformål. Bebyggelse på dette området ble i en periode brukt til 
utleie og videre solgt som selveier hytter. Kommunen ønsker nå en oppgradering av planen slik at 
arealformål stemmer med kommuneplanens arealformål, og i tillegg at innmålte veger og tomter 
stemmer med plankartet. 
  
2.1 Hensikten med planen  
 
Formålet med planen er å vise byggeareal som samsvarer med arealdel i kommuneplanen. 
Området som er vist til utleiehytter (blått) i gjeldende plan endres slik at de fradelte tomtene 
vises med formål fritidsbebyggelse. På grunn av små tomter og ønske om tilbygg foreslår man i 
planen en utvidelse av tomtene - gnr/bnr 233/28 – 233/32.  
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstiller er Frank Robert Brevik, 
Nedre Flatåsveg 298, 
7099 Flatåsen. 
 
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arild Hoel. 
 
2.3 Eiendoms - og eierforhold 
 
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 233/1. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 233/1 er Ivar Vognild. 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommune og bebyggelsesplan. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 

https://kart.1881.no/trondheim/7099-flataasen/nedre-flataasveg-298
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2.6 Krav om konsekvensutredning 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram (pbl  
§ 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2). 
 
3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 
 
3.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Frank Brevik. Oppstartsmøte vedr. Skarvatnet ble holdt på kommunehuset 04.12. 2017. 
Fra tiltakshavere stilte Frank Brevik, Halvor Røste og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte 
Arild Hoel. 
Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel. 
  
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 14.06. 2018.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 14.06. 2018. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 14.06. 2018 
Frist for innspill ble satt til 10.07. 2018. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 01.06. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 
Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Sametinget Mattilsynet, Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS. Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i 
tabell og kommentert fra side 11 – 20. 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 07.012. 2018. 

Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Skarvatnet - 
Oppdal kommune 

Kommentar til innspillet: 
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Overordnede føringer 
Det er varslet om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Skarvatnet i Oppdal 
kommune. Formålet med planen er å endre 
arealformål i reguleringsplanen slik at det er i 
samsvar med kommuneplanens arealdel. 
Byggeareal med arealformål utleiehytter 
endres til fritidsbebyggelse. Det er også 
foreslått en utvidelse av tomtene 233/28 – 
233/32, for å legge til rette for tilbygg til 
fritidsboligene. 
 
Landbruk 
Det er viktig at eksisterende interesser i 
planområdet blir ivaretatt, herunder bl.a. 
beiteinteresser. Planområdet ligger 
innenfor Gjevilvassdalen og Skardalen 
kalvesankelag. I planforslaget må det 
gjøres rede for hvordan dette er vurdert. 
 
Reindrift 
Foreslåtte utvidelse av tomter berører en 
allerede sterkt nedbygd flyttlei for 
Trollheimen sijte. Flyttleia er vist som 
hensynssone reindrift i kommuneplanens 
arealdel. Funksjonelle flyttleier er 
avgjørende for at reindriften skal kunne 
veksle mellom de ulike sesongbeitene. 
Reindriftens flyttleier er gitt et særskilt 
vern i Reindriftsloven, og skal ikke 
stenges jf. Reindriftslovens § 22. I 
Miljøverndepartements temaveileder 
Reindrift og planlegging etter plan- og 
bygningsloven står det følgende om 
stenging av trekk– og flytteleier: 
 
«I en situasjon hvor reindriften ikke fritt og 
uhindret kan forflytte med sin rein etter en 
tradisjonell flyttlei, anses flytteleien for å 
være stengt. Dette innebærer at ikke bare 
en fullstendig blokkering av leien omfattes, 
men også innsnevringer av og bygging like 
ved leien, samt forstyrrelser som bygging av 
tiltaket medfører, kan omfattes av 
bestemmelsen.» 
 

 

 
Omfang av tomteutvidelse vist på ortofoto. 
 
Vurderingen er at dette er en minimal 
utvidelse av eksisterende tomter som ikke 
har betydning for bruken av drivingsleia 
(reindrift) eller for landbruksinteresser. 
Beitearealet forblir tilnærmet uendret. Det 
er ikke snakk om etablering av nye tomter 
som fører til mer folk i området. Storparten 
av tomteutvidelsen i øst vil være på etablert 
vei/parkeringsareal. Ny veg og 
parkeringsareal vil komme vest for dette. 
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Å legge til rette for mer bebyggelse i flyttleia 
kan gi store negative konsekvenser for 
reindriften. Flyttleia er allerede innsnevret som 
følge av fritidsbebyggelse og andre tekniske 
inngrep, og reindrifta tåler trolig ikke mange 
flere inngrep før flyttleia er å betrakte som 
fullstendig blokkert. 
 
Fylkesmannen vil varsler allerede nå dersom 
reindriftas hensyn ikke blir tilstrekkelig 
ivaretatt i planen, vil dette kunne være i strid 
med nasjonale retningslinjer. Vi ber om at 
det i det videre planarbeidet legges opp til en 
befaring med Fylkesmannen og 
representanter fra Trollheimen Sijte slik at vi 
får vurdert saken nærmere. 
 
Fylkesmannen har ellers ingen 
merknader til at arealformålet for 
deler av byggearealet endres fra 
utleiehytter til fritidsbebyggelse. 

 
Klima og miljø 
Planen må ta hensyn til eventuelle 
miljøkvaliteter i området, og konsekvensene for 
naturmangfoldet må framgå av 
planbeskrivelsen, jf. Naturmangfoldlovens §§ 
8-12. I henhold til denne skal det framgå i 
saksbehandlingen og beslutninger som fattes 
etter PBL at prinsippene i naturmangfoldloven 
er vurdert. 
 
Planområdet ligger i nærheten til 
Dørremselva. Utbyggingspresset langs 
enkelte vann og vassdrag kan være like stort 
som i strandsonen langs sjøen, samtidig som 
det ofte er store frilufts-, natur- og 
kulturlandskapsinteresser knyttet til disse 
områdene. Norske vassdrag er en verdifull 
ressurs. Innsjøer, tjern, elver og bekker er 
viktige landskapselement samtidig som det gir 
grunnlag for et rikt plante- og dyreliv. 
Vassdragene har også fått en stadig større 
betydning som en ressurs for natur- 
opplevelse og friluftsliv. For å ivareta disse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter befaring i området 05. 03. 2019 
sammen representanter fra Trollheimen 
Sijte, Fylkesmannen, Oppdal kommune, 
tiltakshaver, grunneier og planlegger 
vurderes forholdet til reindriftsinteresser 
som avklart.  
Vurderingen etter befaring er gjort i pkt. 6.4 
i denne planbeskrivelsen - forhold til 
landbruks/reindrifts interesser- beite og 
skog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny bebyggelse vil ikke komme nærmere 
Dørreselva enn den etablerte da tilbygg til 
bebyggelse på tomt gnr/bnr. 233/28 vil 
komme mot øst. 
 
For å ta vare på det elvenære miljøet vil 
man regulere innen hensynssone - bevaring 
naturmiljø mellom tomtene og 
Dørremselva. 
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verdiene er det viktig at det settes av et belte 
ned mot vannet/vassdraget, hvor det ikke 
tillates bebyggelse. 
 
Området ligger innenfor et viktig 
friluftsområde med stor brukerfrekvens. 
Vurderinger rundt dette må derfor redegjøres 
og synliggjøres i den videre planprosessen. 
 
Fylkesmannen har ingen innvendinger mot 
at arealformålet endres fra utleiehytter til 
fritidsbebyggelse. 
 
Helse og omsorg 
Det fremgår at planområdet ligger delvis 
innenfor et område som er kartlagt som 
utfartsområde. I en folkehelsesammenheng 
er tilgang på friluftsområder viktig og 
allmennhetens frie ferdsel skal ivaretas. 
Når planen kommer til offentlig høring, må 
det fremgå hvordan fri ferdsel er ivaretatt i 
planen. Trafikksikkerhet må også være 
vurdert og ivaretatt. 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med 
plan- og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB 
sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017). Fylkesmannen vil 
påpeke at en ren sjekkliste uten videre 
beskrivelser og analyse ikke er å anse som 
en ROS-analyse. 
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og 
sårbarhet som kan oppstå ved endret 
arealbruk med dagens forutsetninger, samt 
vurdere hvordan fremtidige klimaendringer 
kan påvirke tiltaket. Se mer informasjon på 
klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser 
samtidig til utarbeidede klimaprofiler for alle 
fylker som kan benyttes i arbeidet med ROS-
analysen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Området har lett tilgang til kartlagte 
friluftsområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. 
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Innspill: 
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 12.12. 2018. 
 
 
Fylkeskommunens uttalelse - 
oppstart av detaljregulering på 
233/1 sør for Skarvatnet - Oppdal 
kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse av 14.11.2018. 
Formålet med planen er å endre utleiehytter 
blått formål til bebyggelse og anlegg, 
fritidsbebyggelse. Dette vil være innenfor 
område vist som fritidsbebyggelse (med 
hensynssone reindrift) i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Når det gjelder automatisk fredete kulturminner 
har fylkeskommunen tidligere gjennomført en 
arkeologisk registrering av planområdet i 
forbindelse med tidligere plan. 
 
Innenfor planområdet ligger det to 
fangstlokaliteter med idnummer 104215 og 
104201 i Askeladden. I forbindelse med tidligere 
reguleringsplan ble det vedtatt et 
bevaringsområde i området rundt id 104201. Når 
det gjelder foreslått utvidet tomteareal ser vi av 
kartet at området allerede er opparbeidet og går 
noe inn i bevaringsområdet. 
 
Vi har ikke mottatt søknad om inngrep i 
bevaringsområdet og dette er svært beklagelig. 
Fylkeskommunen ønsker allikevel ikke å fremme 
innsigelse til planen, ettersom området allerede er 
opparbeidet. 
 
For at planen skal ta tilstrekkelig hensyn til 
kulturminnene foreslår vi en videreføring av 
bevaringsområdet (hensynssonen) slik vedlagt 
kart viser, med følgende tekst i bestemmelsene: 

 
H570 - Bevaring kulturmiljø - Hensynssone c) 
«Innen område for LNFR med hensynssone c) 
– bevaring kulturmiljø - må det ikke foretas 
noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som 

Kommentarer: 
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kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. 
Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen 
hensynssonen må gjøres rede for særskilt og 
må godkjennes av regional 
kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).» 

 
Kulturminnelokalitetene skal merkes i 
plankartet som hensynssone d) H730 – 
båndlegging etter lov om kulturminner, 
slik vedlagte kart viser. 

 
Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner 
under en egen §: 

 
H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner – 
Hensynssone d) 
«Id 104215 og id 104201 er automatisk fredet 
etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en 
sikringssone i et 5 meters bredt belte fra 
kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 
6. 
 
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan 
virke inn på det automatisk fredete kulturminnet 
innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten 
etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad 
skal sendes regional kulturminneforvaltning i god 
tid før arbeidet er planlagt igangsatt.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Man vil bevare fangstlokalitetene ved å 
regulere inn Hensynssone c) H570 – bevaring 
kulturmiljø og hensynssone d) H730 – 
båndlegging etter lov om kulturminner. 
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Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 30.11. 2018.  

Svar på oppstart av planarbeid - 
Detaljreguleringsplan for Skarvatnet - gnr. 
233 bnr. 1 - Oppdal kommune 

 
Statens vegvesen viser til deres brev mottatt 
15.11.2018. 
 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for 
at føringer Nasjonal transportplan (NTP), 
Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, 
vegnormalene og andre nasjonale og 
regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt 
i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter 
av riksveg på vegne av staten, forvalter av 
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 
som statlig fagmyndighet med sektoransvar 
innenfor vegtransport. 
 
I varselet står det at «arealdel-
kommuneplan er planområdet vist med 
hensynssone reindrift og hensynssone 
støy mot Nerskogvegen». Statens 
vegvesen vil minne om behovet for 
støyutredning siden planområdet ligger i 
støysone. Utover dette har vi ingen 
merknader på dette tidspunktet. 

 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tomtegrensene til eiendom gnr/bnr. 233/32 
(liggende nærmest støysonen) blir etter 
foreslått utvidelse liggende utenfor gul 
støysone langs Nerskogvegen (vist i 
kommuneplanens arealdel). 
Vurderingen er at man ikke trenger 
støyutredning i forbindelse tomteutvidelsene 
som er foreslått i planen. 
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Innspill: 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 21.11. 2018 
Sametingets uttalelse til 
oppstartsvarsel av 
detaljreguleringsplan - 
Skarvatnet, gbnr, 233/1 i 
Oppdal kommune. 
 

 
Vi viser til deres brev av 10.06.2018. 

 
Sametinget uttaler seg i denne 
saken mht. samiske 
kulturminner. For hensyn som 
angår reindrift forutsetter vi 
dialog med reindriftsforvaltninga 
og de gjeldende reinbeitedistrikt. 

 
Sametinget ser det som lite 
sannsynlig at det finnes automatisk 
freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen 
spesielle kulturminnefaglige 
innvendinger til planforslaget. 

 
Vi minner om den generelle 
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår 
følgende tekst: 

• Kulturminner og 
aktsomhetsplikten. Om noen 
under arbeid skulle oppdage spor 
etter eldre aktivitet, må en 
umiddelbart stanse arbeidet og gi 
beskjed til Sametinget og 
fylkeskommunen. Pålegget 
beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Vi forutsetter at dette 
videreformidles til alle som skal 
delta i gjennomføring av tiltaket. 

Vi minner også om at alle samiske kulturminner 
eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. 
§ 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke 
funnet og registrert av kulturminnevernet. Det 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
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er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet 

Innspill: 
 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 30.06. 2018 
 

 

UTTALELSE TIL VARSEL OM 
OPPSTART AV ARBEID MED 
FORSLAG TIL 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
SKARVATNET - OPPDAL 
KOMMUNE 
 
Mattilsynet mottok 14. november 2018 
varsel om oppstart av arbeid med 
forslag til detaljreguleringsplan for 
Skarvatnet til uttalelse. Frist for å 
komme med eventuelle innspill til 
planarbeidet er av avsender satt til 8. 
desember 2018. 
 
Mattilsynets rolle i plansaker 
Hovedformålet er å bidra til å tydeliggjøre 
overfor kommuner, andre myndigheter 
og tiltakshavere at de må sørge for at det 
blir tatt tilstrekkelig hensyn til 
drikkevannsforsyningen i kommunen 
generelt og ved planlegging av nye tiltak. 
 
I det ligger blant annet å sikre at 
eksisterende vannforsyning ikke blir 
negativt berørt av nye tiltak. I tillegg sikre 
at nyetableringer får adgang til 
tilfredsstillende drikkevann i tilstrekkelige 
mengder. 
 
 
Gjelder 
Formålet med planen er å vise 
byggeareal som samsvarer med 
arealdel i kommuneplanen. Området 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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som er vist til utleiehytter endres slik at 
de fradelte tomtene vises med formål 
fritidsbebyggelse. 
 
Fakta 
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 
233/1 i Oppdal kommune. 
 
I arealdel-kommuneplan er planområdet vist med 
hensynssone reindrift og hensynssone støy mot 
Nerskogvegen. 
 
Byggeområdet er vist som fritid i 
arealdel-kommuneplan for Oppdal 2014 - 
2025, det er derfor ikke stilt krav om 
planprogram/konsekvens analyse i 
oppstartsmøte med kommunen. 
 
Område vist som utleiehytter endres slik at 
de fradelte tomtene vises med formål 
fritidsbebyggelse. Fradelte tomter og 
bygde veger vises i tråd med dagens 
situasjon. Det samme gjelder areal til 
renseanlegg og borebrønn. 
 
Endret plan vil erstatte gjeldende 
bebyggelsesplan for Skarvatnet 233/1, Plan-ID 
2005008. Vann- og avløpssystem er allerede 
etablert. 
 
Tilgang til slokkevann vurderes som uendret. 
 
Vurdering 
Mattilsynet kan ikke se at mottatte varsel berører 
registrerte drikkevannsinteresser. Krav til 
vannforsyning synes å være ivaretatt. 
Mattilsynet har ikke kjennskap til hvilket 
vannforsyningssystem som forsyner 
området. Mattilsynet er kjent med at det i 
område eksisterer ett 
vannforsyningssystem. Der er det 
etablert lufting av vannet for å redusere 
vannets innhold av radon. Spesielt i 
områder med alunskifer kan det finnes 
mye uran som kan omdannes til radon. 
 
 
Mattilsynet har følgende innspill til igangsatt 
planarbeid: 
Hvis vannkilden ikke er undersøkt for uran 
/ radon, og geologie n i området tilsier at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for SKARVATNET, gnr/bnr. 233/1. 
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 28.03. 2019 
 

 

16 

det kan være alunskifer eller annen 
berggrunn som kan inneholde primære 
radioaktive mineraler eller sekundære 
uranmineraler, så bør det vurderes en 
vannanalyse for å kartlegge innholdet i 
vannet. 
 
Ut over det har ikke Mattilsynet noen 
kommentarer til oppstartsvarselet. 
 

  

 
Vannkilden anbefales undersøkt mht. til innhold 
av uran/radon. 

Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 04.12. 2018 
 
Varsel om oppstart av arbeid med forslag til 
detaljreguleringsplan for Skarvatnet - 
Høringsuttalelse. 
 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til 
ovennevnte sak. 

 
Hensikten med planen er å vise byggeareal som 
samsvarer med arealdel i kommuneplanen. 
Område til utleiehytter endres slik at de fradelte 
tomtene endres til fritidsbebyggelse. Grunnet 
små tomter og ønsker om tilbygg foreslås 
tomtene - gnr/bnr 233/28 - 233/32 utvidet. 
 

Brann- og redningstjenesten minner om 
følgende: 

• Det må legges til rette for at brann- 
og redningstjenesten skal kunne 
utføre effektiv rednings- og 
slokkeinnsats, uansett årstid, også i 
anleggsperioden. Dette innbefatter 
også en hensiktsmessig plassering 
av og nødvendig antall 
brannkummer, samt ivaretakelse av 
forskriftsmessig 
slokkevannskapasitet. Dersom det 
skal benyttes automatisk 
sprinkleranlegg i bygningene, må 
det også tas hensyn til dette ved 

Kommentarer: 
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vurdering av 
slokkevannskapasiteten. Disse 
forutsetningene må være avklart og 
i henhold til krav i lover og 
forskrifter,  for at prosjektet skal 
kunne gjennomføres. Det vises 
blant annet til plan- og 
bygningsloven § 27-1 og 
byggteknisk forskrift (TEK 17) §§ 
11-1, 11-17 og 15-9 med 
veiledning.I henhold til plan- og 
bygningsloven skal det på 
planstadiet, foreligge en risiko- og 
sårbarhetsanalyse, jf § 4-3. 

• Under og etter anleggsperioder 
skal tilgjengelighet for 
innsatsmannskaper til berørte og 
omkringliggende bygninger 
opprettholdes. Det må sikres at 
sprinkleranlegg og 
slokkevannsforsyning fungerer 
som forutsatt. Dersom 
vanntilførselen ikke er 
tilstrekkelig i perioder må det 
etableres kompenserende tiltak 
som minimum gir tilsvarende 
sikkerhet. 

• I Oppdal kommune er det 
deltidspersonell med dreiende 
vakt. Oppdal kommune har 
heller ikke høy beredskap. Dette 
må det tas hensyn til i 
planleggingen. 

• Avstanden mellom bygningene 
må ivaretas for å forebygge at en 
eventuell brann i området ikke 
får urimelig stor konsekvens. 
Avstanden skal være minst 8 
meter med mindre det er 
iverksatt andre tiltak som hindrer 
brannspredning mellom 
byggverkene, jf TEK 17 § 11-6. 

• Brannsikkerheten i bygningene skal 
være i henhold til forskriftskravene. 

 
Endret plan vil erstatte gjeldende 
bebyggelsesplan for Skarvatnet 233/1, Plan-ID 
2005008. Vann- og avløpssystem er allerede 
etablert. 
 
Tilgang til slokkevann vurderes som uendret. 
 
Vei og atkomstforhold vil bli tilnærmet uendret 
Ved dette planforslaget. 
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• Dersom det tilrettelegges for 
lading av el-biler i innvendig 
parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. Det vises til 
utarbeidede rapporter. 

• Brannfarlig gass skal ikke 
oppbevares i kjeller. 

• Dersom det skal benyttes 
solcelleenergi, må det også 
tas hensyn til 
tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 

• Dersom det er planer om å 
benytte stoff som kommer inn 
under forskrift om håndtering av 
farlig stoff, som for eksempel 
boliggass, må lagring, bruk og 
arealmessige begrensninger 
rundt utstyr og anlegg fastsettes 
på bakgrunn av en 
risikovurdering. 

 
Disse forholdene må vurderes og prosjekteres 
av foretak med tilstrekkelig kunnskap og 
godkjenning. 

 
Trøndelag brann- og redningstjeneste 
IKS viser også til retningslinjer 
vedrørende Tilrettelegging for rednings- 
og slokkemannskap i TBRT's kommuner. 
Disse beskriver blant annet veiens 
minste kjørebredde, maksimal stigning, 
minste fri kjørehøyde, svingradius og 
akseltrykk. Det vises også til TEK 17 § 
11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap med veiledning. 
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Innspill: 
 

NVEs generelle innspill til varsel om 
oppstart - Detaljreguleringsplan - 
GBnr 233/1, Skarvatnet - Oppdal 
kommune 
Dato: 26.11. 2018 
Vi viser til ovennevnte varsel om oppstart datert 
14.11.2018. Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, 
erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av 
arealplaner etter plan- og bygningsloven. 

I denne saken kan vi ikke se at planområdet/de 
planlagte tiltakene berøres av våre aktsomhetskart 
eller andre interesser som NVE forvalter. Vi har 
dermed ingen videre innspill til planarbeidet. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete 
spørsmål om NVEs saksområder. 
 
 
 
 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill:  
Fra: Trollheimen SIJTE  
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: trollheimenkjott@getmail.no 
<trollheimenkjott@getmail.no>  
Sendt: lørdag 24. november 2018 09.14 
Til: Ola Fjøsne <post@olafjosne.no> 
Emne: Detaljreguleringsplan for Skarvatnet 
 
 
Vedrørende varsel om oppstart av arbeid med forslag 
til detaljreguleringsplan for Skarvatnet, gnr/brn.233/1. 
Oppdal Kommune Ser at utvidelsene berører en 

Kommentarer: 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 
 
Store deler av planområdet ligger i vedtatt arealdel kommuneplan 2014 – 2025 for Oppdal som 
byggeområde fritid. Utvidelse av tomter planlegges i byggeområde fritid. 

 
Fig.1: Planområde vist på kommuneplanens arealdel 2014 – 2025. 

flyttvei / trekkvei i området. Det vil være nødvendig 
med en befaring med de berørte parter, Fylkesmann 
reindrifta grunneiere osv. 
Mvh. Gustav Kant 

Befaring sammen med sektormyndigheter, 
reindriftsnæring er gjort. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplan, og evt. andre juridiske forhold 

 
Området som planlegges med i alt 5 nye tomteutvidelser ligger innenfor plangrensen til 
bebyggelsesplan for Skarvatnet, gnr/bnr. 233/1, vedtatt 22.06.2005 

 
Fig.2: Gjeldende reguleringsplan. plan-ID 2005008. 

Ny plan vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan med plan-ID 2005008. 
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4.3 Tilgrensende planer 
 
Bebyggelsesplan for Skarvatnet omkranses av 2 tilgrensende reguleringsplaner. (Bebyggelsesplan 
for Kvammslia hytteområde i nordvest og bebyggelsesplan for Stølslettin i sørøst) 
Vurderingen er at ingen av disse har avgjørende betydning for hverken atkomst eller plassering 
av ny bebyggelse i det nye planforslaget. 
 

 
Fig.3: Viser tilgrensende planer 
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
 
5.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet er ca. 70 da og ligger sør for Skarvatnet, på vestsiden av Nerskogvegen (Fv. 6516), 
ca. 14 km nordvest for Oppdal sentrum.   
 

 
Fig. 4: Oversikt – planområde 
 
 
5.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk  
 
Skarvatnet, gnr/bnr. 233/1 er et etablert hytteområde med 13 fritidshytter. Området som er 
forslått til ny bebyggelse (vist på bonitetskart fig. 5) består av uproduktiv lauvskog, jorddekt 
fastmark, og bebygd areal. Selv om området er et utmarksbeite og ligger i hensynssone reindrift 
er vurderingen her (ut ifra bonitet og arrondering) at en utviding tomtene i hyttefeltet av dette 
omfanget ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til landbruk/reindriftsinteresser. 
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Fig. 5: Viser bonitetskart. 
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Skarvatnet gnr/bnr. 233/1grenser mot etablerte hytteområder, mot camping/parkeringsplass i 
nord og mot LNFR beiteområder i øst sør og vest. 
 
5.3 Stedets karakter,  

• bebyggelsens struktur.  
• estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Bebyggelsen består av frittliggende bygninger, hovedbygning med anneks/garasje/uthus. 
Hovedbygningene er for det meste av 1 etasjes bygninger med saltak.   
 
Vurderinger ar at bebyggelsen har god intern tilpassing og er godt tilpasset terrenget. 
Bygningene har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse. 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet. 
 
  5.4 Landskap 

• Topografi og vegetasjon 
• Bekker og vassdrag  
• Solforhold 
• lokalklima, klimavern 
• Estetisk og kulturell verdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig. 6: Viser del av planområdet (markert rød strek - tomteutvidelse) med Skarvatnet i bakgrunnen. 
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Planområdet ligger i dalbunnen, storparten er relativt flatt, en del av området skråner noe ned 
mot Dørreselva. 
Det er vegetert med glissen lauvskog, busker og kratt. Undervegetasjonen består for det av gras og 
lyng. 
Planområdet strekker seg fra høydekote 848 i nedre del og opp til høydekote 865 ved de øverste 
hyttetomtene. 
 
Planområdet grenser mot Dørreselva. Evt. tilbygg til bebyggelse vil ikke bli plassert nærmere elva 
enn den eksisterende. Noen mindre bekker krysser planområdet. 
 
Planområdet har meget gode solforhold. 
 
Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med 
vindretninger fra nord/nordvest. 
Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Området er ikke 
spesielt vindutsatt. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig. 
6 er området vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut ifra et estetisk 
hensyn til å ta vare på all skog der det er mulig.  
 
Området er ikke registrert med spesielle estetiske og kulturelle verdier, men disse ivaretas så 
godt som det lar seg gjøre i et etablert hytteområde. 
Byggetiltak får begrensninger gjennom planens bestemmelser.  
   

    
    5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 14.11. 2018: 
 
Når det gjelder automatisk fredete kulturminner har fylkeskommunen tidligere gjennomført en 
arkeologisk registrering av planområdet i forbindelse med tidligere plan. 
 
Innenfor planområdet ligger det to fangstlokaliteter med idnummer 104215 og 104201 i 
Askeladden. 
Det er i forbindelse med tidligere reguleringsarbeider innført bevaringsområder rundt 
fangstgropene, det ene er noe berørt ved senere utbygging av området. Og for at for at den nye 
reguleringsplanen skal ta tilstrekkelig hensyn til kulturminnene vil man på plankartet videreføre 
bevaringsområdet (hensynssonen) også med relevant tekst i bestemmelsene. 
 
Sametinget skriver i brev av 21.11. 2018: 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse 
fra Trøndelag fylkeskommune. 
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5.6 Naturverdier 
 
Naturmangfoldloven 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. 
 

 
Fig. 7: Artskart. 
 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man 2 
treff, like i eller i nærheten av planområdet. Det er Jøkelstarr som er definert som sårbar (VU) og 
døgnflue, øyenstikkere, steinfluer som er definert som livskraftig (LC).  
Etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har betydning for oppføring av ny 
bebyggelse i planområdet. 
 
Planområde ligger i helt i utkanten av hensynssone (drivingslei) reindrift og vurderingen er at de 
nye tomtene ikke vil ha innvirkning på denne. I forhold til reindrifta generelt, vil det være viktig å 
legge forholdene til rette slik at trafikken stort sett kan gå langs merkede stier og preparerte 
skiløyper. 
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Fig. 8: 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 databasene og etter 
viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke 
på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som 
fremkommer i denne planbeskrivelsen. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  
Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved utvidelse av 5 små tomter av dette omfanget i detaljreguleringsplan 
for Skarvatnet gnr/bnr. 233/1 vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
 
§ 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. 

 
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder 

 
Planområdet ligger i kartlagt friluftsområde Brattskarven Finnpiggan. Dette er stort viktig 
turområde uten tilrettelegging. Det er et høgfjellsområde uten merka stier og skiløyper, men med 
fiskemuligheter. 
Det grenser også til Skarvatnet som er et viktig utfartsområde spesielt om vinteren, med oppstart 
for skiløyper og parkeringsplasser. Mulighet for fiske både om sommeren og vinteren. 
 
Planområdet ligger i nærheten av et svært viktig kartlagt friluftsområde: Rauhovden - Nonshøa – 
Gjevilvasshytta. Dette er et stort fjellområde som sammenfaller med deler av Trollheimen 
landskapsvernområde. Gjevilvassdalen er en seterdal med store landskapsopplevelser sommer 
som vinter, og er en av de viktigste innfallsportene til Trollheimen. Vinterstid er det oppkjørte 
skiløyper, og området funger som både lokalt og regionalt utfartsområde, samt som 
nærturområde for store hytteområder. Parkeringsplasser vinterstid ved Osen, Grøtsetra og 
Skarvatnet. Sommerstid er vegnettet godt egent for sykling - merka sykkelruter. Gjevilvasshytta 
har åpent vinterferie, påske og sommertid, og drives av Trondhjems Turistforening. 
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  Fig. 9: Kart over viktige friluftsområder 
 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. 
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5.8 Landbruk/reindrift 
 
Planområdet er en del av et utmarksbeite fortrinnsvis bruk til sau. Planområdet ligger også i 
hensynssone reindrift (drivingslei). 

Fig. 10 viser planområdet med plassering av område for tomteutvidelse i forhold til hensynssone reindrift 
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for SKARVATNET, gnr/bnr. 233/1. 
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 28.03. 2019 
 

 

32 

 
5.9 Trafikkforhold 

• Kjøreatkomst 
• Vegsystem/parkering 
• Trafikkmengde 
• Ulykkessituasjon 
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Atkomst/avkjørsel fra Nerskogvegen til planområdet er uendret. 
I forbindelse med tomteutvidelser må atkomsten til de tomtene dette gjelder flyttes noe mot 
nordøst. Man forutsetter vinterbrøytet veg med 2 parkeringsplasser på hver tomt.  
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter er akseptabel på grunn av generell liten trafikk, samt at 
veienes beskaffenhet innbyr til liten fart.  

 
5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Det er ikke krav om universell utforming/tilgjengelighet for fritidsbebyggelse. 
 
5.11 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 
• Trafo 
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
• Renovasjon 

 
Eksisterende privat vannforsyning og avløpsanlegg forblir uendret i planforslaget. 
Avløpsanlegg skal generelt oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i 
forurensingsforskriften. 
VA- plankart leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for området. 
 
Ingen endring i plassering av trafo. 
 
Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Alternativ energi kan produseres ved montering av 
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt. 
 
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 enhver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
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5.12 Grunnforhold 

• Grunnens sammensetning 
• Stabilitetsforhold 
• Ledninger 
• Evt. rasfare 

 
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen 
Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, 
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte 
moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 
0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer. 
 
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.  
 
     Høyspentledninger - luftspenn vil i planområdet bli vist med faresone – høyspenningsanlegg. 

 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred eller andre naturfarer. 
 
5.13 Støyforhold 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt. Når det gjelder trafikkstøy fra 
Nerskogvegen ligger tomteutvidelser/ny bebyggelse utenfor gul støysone. 
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. 
 
5.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra andre 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
• Rasfare 
• Flomfare 
• Vind 
• Støy 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Andre relevante ROS tema 
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1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.01.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.10.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.01.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no UN 29.01.2019 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.01.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.01.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.01.2019 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.01.2019 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

OK 29.01.2019 OF 

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

IA 29.01.2019 OF 

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

IA 29.01.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.01.2019 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.01.2019 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.01.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.01.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.01.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.01.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.01.2019 OF 

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

OK 29.01.2019 OF 

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

UN 29.01.2019 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. 
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5.16 Analyser/utredninger 

 
• Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold 
• Brannsikkerhet 

 
Ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting vil vannmengdene komme fra lia øst for 
planområdet. Vurderingen er veggrøfta langs Nerskogvegen vil drenere vannet ut i lokale bekker 
og videre ut i Dørremselva. Området vurderes ikke til å være flomutsatt. Jordbunnen har på 
begges sider av planområdet (ifølge NGU,s jordbunnskart) god infiltrasjonsevne. 
 
 
Vedr. brannsikkerhet så har ikke eksisterende vannforsyningssystem nok kapasitet til å levere 
slokkevann. Tilgang på slokkevann er fra medbrakt vann - tank i brannbil, evt. med etterfylling fra 
Dørreselva. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

 
 Fig. 11: Plankart lagt på ortofoto. 
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6.1 Planlagt arealbruk 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Eksisterende 
fritidsbebyggelse 
Utvidelse av 
eksisterende 
fritidsbebyggelse 

Egne gårds og 
bruksnummer/bygningsnummer 

1120 
  
 
 
1120 

     9371   
 
    
 
       844 

 Vannforsyning VA1 1541           27 
 Avløpsanlegg AVL1 1542       332 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    

 

   

 Veg - privat 
Veg - offentlig 

PV1 
OV1 

2010 
2010 

      2932 
      3461 

 Annen veggrunn, 
tekniske anlegg 

 
AVT 

 
2018 

      
     6708 

Landbruks-, 
natur- og 
friluftsformål, 
samt reindrift 

    

 Beite/skogsmark LNFR 5110   41684 
 Kulturminner (beite) KM1, KM2 5600      3008 
Sum      68367 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1).  
Sikringssone. 

 
H140 

 
140 

 

 § 11-8 a2).  
Støysone - gulsone iht. 
T-1442. 

 
 
H220 

 
 
220 

 

 Frisikt § 11-8 a3). 
Faresone  
høyspenningsanlegg  
(inkl.  
 høyspentkabler) 

 
 
 
 
H370 

 
 
 
 
370 

 

 § 11-8 c. 
Hensynssone med  
angitte  
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særlige hensyn-  
bevaring naturmiljø, 
bevaring kulturmiljø 

 
H560 
H570 

 
560 
570 

 § 11-8 d. 
Båndleggingssone-  
båndlegging etter lov  
om kulturminner 

 
 
 
H730  

 
 
 
730 

 

 
 
Eksisterende planområde består av 13 bebygde tomter. I den nye detaljreguleringsplanen forslår 
man en utvidelse av tomtene - gnr/bnr 233/28 – 233/32, samt oppdatering av plankart slik at det 
viser de eksisterende forhold. 

 
Fig. 12: Viser detaljer vedr. forslag til tomteutvidelse. 
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Vannforsyning, avløpsanlegg og strømforsyning er uforandret i det nye planforslaget. 
 
Hensynsone H570 vedr kulturminne KM1 er justert i forbindelse utvidelse/atkomst til tomtene - 
gnr/bnr 233/28 – 233/32. 
 
Plankartet viser veier PV1 (privat) og OV1 (offentlig), annen veigrunn AVT, vannforsyning VA1, 
avløpsanlegg AVL1, kulturminner KM1 og KM2 (fangstgrop), faresone høyspentledning H370, gul 
støysone langs Nerskogvegen H220, hensynsone kulturminner H570, båndleggingsone H730, 
frisiktsone H140 og hensynsone bevaring naturmiljø lang Dørreselva.   
 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Detaljreguleringsplan for Skarvatnet, gnr/bnr. 233/1 gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

• Eksisterende fritidsbebyggelse.  
• Utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.  
• Vannforsyning 
• Avløpsanlegg 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

• Veg – privat/offentlig. 
• Annen veggrunn, tekniske anlegg.  

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift 

• Beite/skogsmark. 
 

Hensynssoner 
• Sikringssone frisikt a.1). 
• Støysone a.2). gulsone iht. T-1442. 
• Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler a.3).  
• Hensynsone C - sone med angitt særlig hensyn, bevaring naturmiljø og kulturmiljø. 
• Båndleggingssone D – båndlegging etter lov om kulturminner. 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

 
Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området er bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med tilhørende anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på de eksisterende tomtene. Parkeringsplass kan 
plasseres utenfor byggegrense på egen tomt. 
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Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
Ledningsnett for vann og avløp 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. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen via Gamle Skarveg. Det forutsettes bruk  
av eksisterende internveger. Det forutsettes utvidet atkomst til hytter med tomteutvidelse.  
Rettigheter vedr. Eksisterende vegnett videreføres i ny plan.  
Det skal være vinterbrøytet veg til de nye hyttene. 
 
Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift: 
 
LNFR arealet er beitemark/skogsmark. 
 
Innenfor landbruksområde ligger det fangstlokaliteter som er båndlagt etter lov om kulturminner. 
Innen LNFR – områder tillates bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er 
ledd i opprettholdelse og videreføring av reindrift/landbruksvirksomhet. 
 
Hensynssoner:  
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 
 

 
6.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
6.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 
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6.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Eksisterende bygninger gir føringer mht. til oppføring av tilbygg. 

Eksponering - forhold til nærmiljø. 

Tilbygg til eksisterende bebyggelse av dette omfang det her er snakk 
om vil ikke ha negative virkninger på omgivelsene. 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
 
Etter befaring (05.03. 2019) i området sammen representanter fra 
Trollheimen Sijte, Fylkesmannen, Oppdal kommune, tiltakshaver, 
grunneier og planlegger vurderes forholdet til reindriftsinteresser 
som avklart. 
 
Formålet med befaringen var i første rekke å belyse hvilke 
konsekvenser denne tomteutvidelsen ville få for 
reindriftsnæringen. 
 
Konklusjonen etter denne befaringen var at dette forslaget isolert 
sett ikke har stor innvirkning på drivings/flytteleia. Det er snakk 
om en begrenset tomteutvidelse i ytterkant av hensynssonen som 
fra før er forholdsvis tett bebygd, hvor ikke reinen naturlig vil 
trekke. Det er heller ikke ved denne detaljreguleringsplanen lagt 
opp til flere boenheter som vil føre til mer folk og ferdsel i 
hensynssonen. 

 
  Fig. 13: Viser planlagt tomteutvidelse i forhold til flytte/drivingslei. 
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Terrenginngrepet er lite og vurderingen er at planforslaget ikke har 
negativ innvirkning på beite for sau og storfe. 
 
Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.. 
 
Planområdet har lett atkomst til preparert skiløypenett og Grøtsetra 
skianlegg.  
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge.  
 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Avkjørsler fra Nerskogvegen og gamle Skarveg vises med frisiktsoner. 

Veiene i planområdet er relativt flate, bratter deler av internvegen 
strøs ved behov, dette i kombinasjon med lav fart gjør 
trafikksikkerheten langs vegene tilfredsstillende. 

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 

 
Støy, støv og luftkvalitet 
 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk er i varetatt ved innregulering av 
støysone - gulsone iht. T-1442 langs Nerskogvegen. Ingen 
tilbygg/bygninger planlegges bygd i denne sonen. 

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. 

Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred 
eller andre naturfarer. 
Vurderingen er at det er ingen kjente naturfarer i planområdet 
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Klimaendring 

Ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting vil vannmengdene 
komme fra lia øst for planområdet. Vurderingen er veggrøfta langs 
Nerskogvegen vil drenere vannet ut i lokale bekker og videre ut i 
Dørremselva. Området vurderes ikke til å være flomutsatt. Deler av 
Jordbunnen har på begges sider av planområdet (ifølge NGU,s 
jordbunnskart) god infiltrasjonsevne.

 
 Fig. 14: Viser planområdet i forhold til vannveger ved rask snøsmelting og store 
nedbørsmengder. 
Naturmiljø og biologisk mangfold 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå 
sjekkliste naturmangfoldloven (dette er beskrevet under pkt. 5.6- 
beskrivelse av planområdet eksisterende forhold) 
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert.  
Etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har 
betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet. 
 

Etter § 10 i Naturmangfoldloven er den samlede belastning ved 
utvidelse av 5 tomter av dette omfanget det her er snakk om vurdert 
til å være akseptabel. 
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For å ta vare på det elvenære miljøet langs Dørreselva er det i planen 
foreslått innregulert hensynssone H560 – bevaring naturmiljø med 
tilhørende bestemmelse. 

 
 
 
 
 
 
  

 
Kulturminner i utmark. 
 
Fangstlokaliteter blir i planen videreført ved innregulering (vist på 
plankart/med bestemmelser) av lokaliteten (fangstgroper) som sikres 
ved båndleggingssoner og hensynsoner bevaring – kulturmiljø.  
I forhold til innspill fra fylkeskommunen vedr. hensynsonen nordøst i 
planområdet er den noe justert på grunn av tomteutvidelse med dertil 
utvidelse av atkomst.  
 

 
Fig. 15: Viser fangstlokaliteten KM1med hensynsoner i forhold til 
atkomst/tomteutvidelse. 
 
Brannsikring/tilgang på slokkevann 
 
Som før nevnt i planbeskrivelsen vedr. brannsikkerhet så har ikke 
eksisterende vannforsyningssystem nok kapasitet til å levere 
slokkevann. Tilgang på slokkevann er fra tank i brannbil evt. 
etterfylling fra Dørreselva. 
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7. 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 pkt. (5.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon) 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 trafikksikkerhet og støy. 

 

7.1 Forhold som er vurdert 

 
7.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen via Gamle Skarveg.  Veinettet er oversiktlig og relativt 
flatt og uproblematisk.  

 
7.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Trafikkstøy fra Nerskogvegen. Støy/støv i anleggsperioden.  

 

7.2 Avbøtende tiltak. 
 
7.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Det viktigste enkelttiltaket vedr. trafikksikringstiltak vil være at man strør vegen godt ved isete 
forhold. 

Veinettet har en standard som innbyr til liten fart.  

Avkjørsler fra Nerskogvegen og Gamle Skarveg vil bli vist med frisiktsoner. 

 
7.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Når det gjelder trafikkstøy er vurderingen at støysituasjonen forblir som før planen og det er 
biltrafikken som forårsaker støyen. På plankartet er det vistgul støysone iht. T-1442 langs 
Nerskogvegen, ingen ny bebyggelse vil bli oppført i denne sonen, derfor Ingen tiltak nødvendig.  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates ikke på helligdager. Støv i anleggstiden kan motvirkes ved salting. 
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8. PLANKART 
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