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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 13.03.2020 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde 
fra IKON Arkitekt og Ingeniør. Planen omfatter eiendommen gnr/bnr 159/7 og deler av gnr/bnr 1511/18 
og 17. Forslagsstiller er Pål Frigård. Oppstartsmøte ble holdt 19.10.2017. Her ble premissene for det 
videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet 
er omtrent 20 da stort, og ligger sør for Haugelva, mellom Ångårdsvatnet og Dalsvatnet, ca. 34 km vest 
for Oppdal sentrum.  

 

 



 
Det ligger i dag to fritidsboliger på eiendommen gnr/bnr 159/7. Planen legger til rette for fradeling av 
tomter og etablering av nye fritidsboliger. Inkludert eksisterende fritidsboliger i området, er det vist fem 
fritidstomter i planen, samt felles adkomst og parkeringsplass.  
Adkomst til området er fra Storlidalsvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg. 
 
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. 
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse og delvis LNFR-
formål (se figur nr. 2 under samlet vurdering). Dette er grunnet grenseoppgang i forbindelse med 
planarbeidet. I rullering ved kommuneplanens arealdel ble ikke arealformålet rettet opp i plankartet.  
Dersom dette rettes opp, vil planforslaget være fullt ut i tråd med kommuneplanens arealdel og skal 
sluttbehandles av utvalg for bygg- og arealplansaker.  
 
Vedtak om mindre endring av kommuneplanens arealdel skal gjøres i medhold av § 11 – 17 i plan- og 
bygningsloven. Myndighet til å vedta mindre endringer er delegert til utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, vedlegg 5, 
pkt. 1.3.1.  
 
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 utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, 
punkt 1.3.1.  
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som berører natur.  
 
Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra Viltkartlegging for Oppdal, Sensitive artsdata i Miljødirektoratets 
base, Artsobservasjoner og Naturbase.  
 
Det er ingen kjente registreringer av sårbare arter eller naturtyper innenfor planområdet. Dette kan 
skyldes manglende data og lite kartlegging av myr i Oppdal. Våtmarker kan være viktige leveområder 
for mange arter innen både flora og fauna, og kan være viktige rasteplasser for trekkfugler. 
 
NiN-kartlegging (Natur i Norge) er utført av Miljødirektoratet i Storlidalen sommeren 2019. Disse 
dataene er ikke kartfestet i det offentlige kartgrunnlaget ennå, men kommunen har fått orientering om 
at arbeidet er utført. Det er tidligere kartlagt engbjørkeskog i den østlige delen av planområdet. 
 
Like ved planområdet er det en spettefugllokalitet og ett våtmarksområde i og ved Haugselva, begge er 
vektet til middels høy verdi. Det er trekkvei for hjortevilt på begge sider av dalbotnen utenfor 
planområdet. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som noe mangelfullt, men i og med at det er fastsatt hensynssone mot 
myrområdet og tiltakene begrenser seg opp mot Storlidalsveien anses det likevel som tilstrekkelig i 
denne saken. §9 «føre-var-prinsippet»  kommer dermed ikke til anvendelse. 
  
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning.  
Det er hittil få fritidsboliger og nye tiltak mellom Dalsvatnet og Ångardsvatnet, slik at den samla 
belastninga av tiltak i området er i dag liten. Det er viktig at våtmarksområdet med middels verdi like 
nedenfor og øst for planområdet ikke blir negativt berørt, dette gjelder særlig med tanke på ferdsel på 
våren i hekketida. 



 
§11 Kostnad ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – prinsippet vurderes i denne begrensede 
plansaken å ha liten relevans. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – det er viktig med størst mulig bruk av stedegen masse 
i utbygginga og stedegen vegetasjon i revegetering av sår i terrenget. 
 
Når det gjelder vann og avløp, vil planen sikre en tilfredsstillende løsning for nye og eksisterende 
hytteeiendommer. Det er utarbeidet en egen VA-plan for området som er vedlagt saken. I punkt 2.1 i 
bestemmelsene står det at vann- og avløp skal opparbeides i henhold til denne. Hensynet til miljø i VA-
planen anses ivaretatt.  
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Eiendom 159/7 er på 18 dekar totalt, fradelt til fritidsformål i 1949. Eiendommen består av noe 
engbjørkeskog (der de to eksisterende hyttene ligger i dag) og resten myrareal som er delvis 
trebevokst. 8 dekar er dyrkbar jord, som sammenfaller med myrområdet mot Haugelva. Eiendommen 
er i dag bebygd med to hytter, disse vil etter regulering få hver sin tomt og i tillegg reguleres inn tre nye 
tomter.  
 
Ingen av de fem tomtene vil berøre arealet som er definert dyrkbar jord i Nibio sin arealklassifisering. 
Planforslaget har ivaretatt byggegrense mot dyrkajord i øst og det er krav til maks 40 % inngjerda og 
bebygd areal i tråd med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Utmarksbeitet i dette området 
er i bruk av Trollheimen Søndre beitelag som har både storfe og småfe i utmark.  
 
Omsøkte areal ligger like sør for ekspropriert område til Trollheimen Sijte. En fortetting med tre tomter 
vil i liten grad berøre reinbeiteområdet, området opp mot Okla er definert som spredt brukt 
høstvinterbeite. 
 
 
Folkehelsevurdering 
 
De nye hyttetomtene ligger i nærhet til Trollheimen som er kartlagt som et svært viktig friluftsområde. 
Det er også kort veg til Ångardsvatnet i vest med tilrettelagt badeplass. Det er positivt at det er tatt 
hensyn til skiløypa som går gjennom planområdet og at det er lagt inn hensynssone og byggegrense til 
denne. Det er tatt inn en sosial møteplass sentralt og lett tilgjengelig i planområdet som kan gi positive 
effekter for det sosiale miljøet blant hyttebrukerne.  
 
Trafikksikkerheten synes å være ivaretatt da det vil være lave trafikkmengder og fart innad i området. 
Fartsgrensen langs Storlidalsvegen er 80 km/t og det er viktig at frisiktsonene ved avkjørselen ivaretas. 
  
 
Klimavurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk.  



 
Alt areal kan klassifiseres som enten skog, 
dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller 
annen utmark. Miljødirektoratets 
regnskapsverktøy for utslipp/opptak av 
klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra 
disse kategoriene.1)  
 
Som følge av nytt planforslag for Solrabben 
hytteområde er det omtrent 6,7 da som endrer 
arealbruk sammenlignet med dagens situasjon. 
Ifølge data hentet fra NIBIOs kartløsning, 
Kilden, består dette arealet uproduktiv 
blandingsskog. Det antas at karboninnholdet i 
jorda har stabilisert seg etter 20 år etter endring 
av arealbruk.  
 
Arealbruksendringer i Solrabben hytteområde 
som følge av planforslaget, vil basert på 
verktøyet gi følgende tall i løpet av en 20 års periode:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 1,8 tonn CO2-ekvivalenter2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 200,8 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 202,6 tonn CO2-ekvivalenter 
(1,8 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 200,8 tonn klimagassutslipp over 20 år). Dette tilsvarer 
det gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 19 nordmenn i løpet av et år. 3) 
 
Dersom tomtene for fritidsbebyggelse reduseres til 750 m2, vil omtrent 5,5 da endre arealbruk 
sammenlignet med dagens situasjon. Da vil tallene bli som følger:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 1,5 tonn CO2-ekvivalenter. 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 164,8 tonn CO2-ekvivalenter.  

 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 166,3 tonn CO2-
ekvivalenter. Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 16 nordmenn. 
 
 

1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:   
Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens

 utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. /hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år). 
  

2) CO2-ekvivalenter: 
Enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser (f.eks. metan, lystgass osv.) til den globale 
oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år (ssb.no) 
 

3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt). 
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til planbeskrivelse datert 12.03.30, plankart med 
vertikalnivå 1 og plankart på vertikalnivå 2 datert 11.03.20, VA-plankart datert 03.02.20 og 
reguleringsbestemmelser datert 11.03.20. 
 
Planarbeidet for Solrabben hytteområde startet opp i 2017, og ny arealdel av kommuneplanen ble 
vedtatt i juni 2019. Planforslaget er utarbeidet i tråd med kommuneplanens arealdel av 2014-2025 

Figur 1: Planforslag vist på AR5-kart.Området er kartlagt som 
vann/myr, og blandingsskog.



(plan-ID 2015006) og har fulgt opp føringer som ble lagt i oppstartsmøtet, men er ikke oppdatert i 
henhold til gjeldende arealplan. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at planbeskrivelsen oppdateres med 
henvisninger til og i tråd med gjeldende arealdel av kommuneplanen 2019-2030 (plan-ID 2018008).  
 
Høringsinnspill fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste (TBRT) sier at det må sikres hensiktsmessig 
plassering av brannkummer og forskriftsmessig slokkevannskapasitet. I planbeskrivelsen kommer det 
fram at det ikke vil være tilgjengelig brannvann i området og det må brukes tilkjørt vann (tankbil). 
Nærliggende elv er skissert som mulig slokkevannsressurs. Dette er forhold som må avklares med 
TBRT i høringsperioden.  
 
Planavgrensningen følger i hovedsak tomtegrensene til eiendommen 
gnr/bnr 159/7. Grensene ble gått opp i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet, men kommuneplankartet er ikke oppdatert (se 
figur 2). Kommunedirektøren mener at det kan være hensiktsmessig å 
gjøre en kartteknisk opprydning og at det forbindelse med denne saken 
gjøres en mindre endring av kommuneplanens arealdel. Samlet sett vil 
ikke dette føre til endring i arealformål.  
 
Kommunedirektøren vil tilrå at plankart i kommuneplanens arealdel 
rettes opp slik: 
Arealet innenfor eiendomsgrensene gnr/bnr 159/7 blir vist til 
fritidsformål. Arealet vest og øst for eiendommen blir vist til LNFR-
formål.  
 
Plankart:  
 
Fritidstomtene har en størrelse på 1 da. Dette er i tråd med 
retningslinjer i forrige arealdel, men ikke den som gjelder nå. 
Kommunedirektøren vil derfor tilrå at tomtene blir vist med en størrelse på maks 750 m2 i tråd med 
retningslinjene i kommuneplanens arealdel.  
 
Det er vist pilsymbol for avkjørsel til felles parkeringsplass (f_SPA). Plasseringen av denne ligger på 
tvers i formålsgrensa. Kommunedirektøren ser ikke at dette pilsymbolet har noe hensikt og vil tilrå at 
det tas ut.  
 
Når tomtene i framtiden skal fradeles vil det være en fordel at antall punkter begrenses ved at 
tomtegrensene i størst mulig grad består av rette linjer. Tomt BFF_02, 03 og 04 har tomtegrenser mot 
vegen som er buede, noe som vil vanskeliggjøre oppmåling. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at 
tomtegrensene rettes opp slik at de i størst mulig grad består av rette linjer. Stikkveger til tomtene er 
lagt inn i kartet for å sikre kjøreadkomst. I stedet for å vise stikkveger til tomt BFF_03 og BFF_02, kan 
en endre arealformål «annen veggrunn – grøntareal» til «annen veggrunn – tekniske anlegg» og 
påfølgende endre bestemmelsen i 4.2. Det vil da ikke være nødvendig å vise stikkveger til disse 
tomtene og adkomst vil bli løst i byggesak. Dette gir også mer rom for en bedre tilpasset adkomst når 
de nye tomtene skal bebygges. Å ta ut nevnte stikkveger vil i tillegg gjøre det enklere å få 
tomtegrensene rettlinjet. Kommunedirektøren vil av denne grunn tilrå at stikkvegene til  tomt BFF_03 
og BFF_02. tas ut av planen og arealformål «annen veggrunn – grøntareal» endres til «annen 
veggrunn – tekniske anlegg».  
 
Plankartet består av to plankart, et for vertikalnivå 2 – på grunnen og et for vertikalnivå 1 – under 
grunnen. På plankartet med vertikalnivå 1 – under grunnen er det vist areal for avløpsanlegg (vist som 
bestemmelsesområde #1 i hovedplankartet). I følge § 9 i kart- og planforskriften skal arealplaner som 
omfatter flere helt eller delvis geografisk sammenfallende vertikalnivåer ha separate kartutsnitt for hvert 
nivå når dette er nødvendig for å sikre at planen er entydig og enkel å forstå. Kommunedirektøren 
mener det ikke er nødvendig med to separate plankart med ulike vertikalnivåer i denne planen, og 
mener det blir enklere å lese og forstå plankartet dersom formål avløpsanlegg blir vist i 
hovedplankartet slik at en slipper å forholde seg til to plankart. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at 

Figur 2: Tomtegrenser i forhold til 
kommuneplanens arealdel.



bestemmelsesområde # 1 Avløpsanlegg blir vist som et kartutsnitt i hovedplankartet. Plankart med 
vertikalnivå 1 blir dermed overflødig.  
 
I plankartet er en liten del av bestemmelsesområde #1  - Avløpsanlegg vist innenfor tomt BFF_05. 
Kommunedirektøren vil tilrå at nordre tomtegrense til BFF_05 blir vist utenom bestemmelsesområde 
#1.  
 
Bestemmelsene  
 
I siste setning i bestemmelsen i punkt 1.1.1 står det blant annet at taktekking på bebyggelse skal 
utføres med ikke-reflekterende materialer. Dette er positivt for å få en dempet uttrykk, men 
kommunedirektøren mener det bør åpnes for bruk av solcellepanel som alternativ energibruk slik at det 
ikke blir behov for eventuelle dispensasjoner på dette. Kommunedirektøren vil tilrå at det tas inn 
følgende setning i punkt 1.1.1:  
 
Solcelle kan tillates, men skal integreres i taket.   
 
Eksisterende hytter innenfor planområdet har mørk brun farge og kommunedirektøren mener at ny 
bebyggelse bør tilpasses eksisterende når det gjelder fargebruk. Siste setning i punkt 1.1.1 sier at 
pastellfarger ikke tillates, men kommunedirektøren mener dette fortsatt gir åpning for sterke farger som 
kan skille seg ut fra eksisterende hyttebebyggelse og vil tilrå at siste setning i punkt 1.1.1 får følgende 
ordlyd:  
 
På fasader skal det brukes middels til mørke jordfarger 
 
I punkt 1.1.2 står det at veger skal anlegges med minst mulig inngrep i terrenget og at 
veiskjæringer/fyllinger skal jordkles/vegeteres. Kommunedirektøren mener dette bør gjelde for alle 
byggetiltak og ikke bare veger, og at det bør settes føringer på at alle sår i terrenget skal revegeteres 
med stedegen vegetasjon innenfor en tidsramme. Kommunedirektøren vil tilrå at bestemmelsen i punkt 
1.1.2 får følgende ordlyd:  
 
Alle bygge- og anleggstiltak skal anlegges med minst mulig inngrep i terrenget. Alle sår i terrenget skal 
sås til og beplantes med stedegen vegetasjon innen ett år etter at tiltaket er gjennomført.  
 
I punkt 1.5 er det en tabell som henviser til grensenivåer for utendørs lydnivå for bygge- og 
anleggsvirksomhet. Siste rad i tabellen viser til skole og barnehage som bygningstype. Dette er ikke 
relevant for denne planen og kommunedirektøren vil tilrå at denne raden tas ut.  
 
I punkt 2.1 står det at tekniske krav knyttet til veg og VA skal være på plass iht. plankart før 
igangsettingstillatelse kan utstedes og at vann og avløp skal opparbeides iht. VA-plan. 
Kommunedirektøren ser at det kan være hensiktsmessig at det presiseres at infrastruktur skal være på 
plass før igangsettingstillatelse til fritidsboliger kan gis, da veg og VA også krever 
igangsettingstillatelse. Kommunedirektøren mener også at det bør presiseres at opparbeiding skjer i 
henhold til gjeldende VA-norm. Kommunedirektøren vil på bakgrunn av dette tilrå at bestemmelsen i 
punkt 2.1. får følgende ordlyd:  
 
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp) skal være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for 
oppføring av fritidsbolig. Vann og avløp skal opparbeides iht.VA-plan og gjeldende VA-norm.  
 
I punkt 3.1.1. står det at det innenfor tomtene tillates oppføring av fritidsboliger inkludert uthus/anneks 
med tilhørende anlegg. Kommunedirektøren mener det er behov for å presisere at det tillates 1 
fritidsbolig per tomt slik at dette kommer fram tydelig og ikke gir rom for tolkning. Kommunedirektøren 
vil tilrå at punkt 3.1.1 får følgende ordlyd:  
 
På tomtene avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse (BFF_01-BFF_05) tillates det oppføring av én 
fritidsbolig på hver tomt inkludert uthus/anneks med tilhørende anlegg.   
 



Planen legger opp til at det ikke skal være parkering på hver enkelt tomt, men at det skal være 
fellesparkering på areal vist som f_SPA i plankartet. Parkeringsdekning er gitt i bestemmelsen i punkt. 
4.2, og i tillegg mener kommunedirektøren at det bør tydeliggjøres i bestemmelsene at parkering ikke 
skal skje på egen tomt og tilrår at det tas inn en ny bestemmelse under punkt 3.1 med følgende ordlyd 
 
Parkering skal skje på fellesparkering (f_SPA), ikke på den enkelte fritidstomt.  
 
For å sikre at parkeringsplasser er på plass før de nye fritidsboligene tas i bruk, vil kommunedirektøren 
tilrå at det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
 
Felles parkeringsplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest på fritidsboliger på tomtene BFF_03 – BFF_05. 
 
To bestemmelser har nummereringen 4.2. Kommunedirektøren vil tilrå at punkt 4.2 med overskriften 
«Annen veggrunn – grøntareal» får nummerering 4.3. Som følge av å endre arealformål fra «annen 
veggrunn – grøntareal» til «annen veggrunn – tekniske anlegg» i plankartet må overskriften i denne 
bestemmelsen endres til «Annen veggrunn – tekniske anlegg». Som følge av å fjerne stikkvegene i 
plankartet som tidligere omtalt, er det behov for å tilrettelegge for at adkomst til tomtene kan legges 
over «annen veggrunn – tekniske anlegg». Kommunedirektøren vil tilrå at det tas inn følgende setning i 
punkt 4.3:  
 
Innenfor formålet tillates tiltak i forbindelse med adkomst til fritidstomtene.  
 
 
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 Solrabben Hytteområde er følgende hendelser vurdert å havne i gule felt med 
middels risiko og hvor risiko-reduserende tiltak må vurderes ut fra kost-nytte-forhold:  
 
Elveflom og overvannsflom:  Haugelva ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom. Sonen er lagt 
inn i plankartet med byggeforbud. Når det gjelder overvannsflom består den nordlige delen av 
planområdet av myr som fungerer som vannmagasin og forhindrer flomtopper. Myrer er gode naturlige 
fordrøyningsbasseng for håndtering er overvann. Det er lagt inn byggegrense mot myra.  
 
Sårbar flora/fauna/fisk/vilt: Det er ikke registrert sårbar fauna/flora og naturtyper innenfor området. 
Dette kan være pga. mangelfull data og lite kartlegging av myrer i Oppdal. Våtmarker kan være viktige 
rasteplasser for trekkfugler.  
 
Kulturminner: Under arkeologisk befaring ble det gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Disse 
er sikret i plankartet.  
 
Landbruk: Tilstøtende eiendom øst for planområde består av dyrka mark. Det er lagt inn byggegrense 
på 10 m i plankartet som en buffersone. 
 
Friluftsområde/idrett/lek: Det går ei skiløype gjennom planområdet. Denne er sikret i plankartet som 
hensynssone.  
 
Beredskap/utrykning m.m.: Planområdet er godt tilgjengelig fra fylkesveg. For å få tilfredsstillende 
slokkeløsning og tilgang må brannmannskap kjøre inn på området. Det er lagt inn kjøreadkomst til alle 
tomtene som er dimensjonert for utrykningskjøretøy.  
 
Vann og avløp: Det eksisterer ikke løsning for avløp og vannforsyning i dag.  
 
Høyspentlinje (stråling): Det går ei høyspentlinje gjennom planområdet. Denne er sikret i plankartet 
med hensynssone.  
 



Støy i anleggsfasen: Byggestøy i anleggsperioden vil forekomme, men vil være kortvarig. Støygrenser 
er i iht. T-1442 (retningslinje for støy i arealplanlegging) 
 
Hendelser vurdert til å havner innenfor grønt felt i ROS-analysen anses som hendelser med liten risiko 
hvor det som regel ikke er nødvendig med risikoreduserende tiltak så lenge lov og forskrift er oppfylt. 
ROS-analysen, med ytterligere vurderinger og kildehenvisninger, samt hendelser vurdert til å havne i 
grønt felt, er vedlagt saken 
 
Kommunedirektøren vil bemerke at planområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområde for snøskred i NVE atlas, men utenfor NGIs 
aktsomhetsområde for snø- og steinskred. IKON arkitekter har 
vært i kontakt med NVE og avklart om det er behov for videre 
utredning. Konklusjonen er at NGIs kartgrunnlag kan legges til 
grunn og skredfaren ikke trenger å utredes nærmere. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort 
og kan ikke se at det er andre hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at 
planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 12.05.2020  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
1. Utvalg for bygg og arealplansaker vedtar i medhold av § 11 – 17 i plan- og bygningsloven mindre 
endring av kommuneplanens arealdel slik: 
 
Arealet innenfor eiendomsgrensene gnr/bnr 159/7 blir vist til fritidsformål. Arealet vest og øst for 
eiendommen blir vist til LNFR-formål. 
 
 
2. Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse datert 12.03.20, plankartene 
datert 11.03.20, VA-plankart datert 03.02.20 og reguleringsbestemmelser datert 11.03.20, med 
følgende endringer:  
 
Planbeskrivelsen oppdateres i tråd med gjeldende arealdel av kommuneplan 2014-2030 med plan-ID 
2018008 og henvisninger til bestemmelsene oppdateres som følge av dette 
 
I plankartene: 
 
- Tomtestørrelsen reduseres til maks 750 m2 

 

Figur 3: Aktsomhetsområde for snøskred NVE 
(rød skravur), snø- og steinskred NGI (brun 
skravur) og flom NVE (blå skravur).



- Pilsymbol som viser avkjørsel tas ut.  
 
- Tomtegrensene utformes slik at de består av rette linjer.  
 
- Stikkvegene til tomt BFF_03 og BFF_02 tas ut av planen. 
 
- Arealformål «annen veggrunn – grøntareal» endres til «annen veggrunn – tekniske anlegg».  
 
- Bestemmelsesområde # 1 Avløpsanlegg blir vist som et eget kartutsnitt i hovedplankartet. Som følge 
utgår eget plankart på vertikalnivå 1 utgår.  
 
- Tomtegrensene til BFF_05 endres slik at bestemmelsesområde #1 havner utenom tomtegrensen. 
  
 
I bestemmelsene: 
 
- I punkt 1.1.1 tas inn følgende setning:  
Solcelle kan tillates, men skal integreres i taket.   
 
- Siste setning i punkt 1.1.1 får følgende ordlyd:  
På fasader skal det brukes middels til mørke jordfarger 
 
- Punkt 1.1.2 får følgende ordlyd:  
Alle bygge- og anleggstiltak skal anlegges med minst mulig inngrep i terrenget. Alle sår i terrenget skal 
sås til og beplantes med stedegen vegetasjon innen ett år etter at tiltaket er gjennomført.  
 
- Siste rad i første tabell under punkt 1.5. tas ut.  
 
- Punkt 2.1. får følgende ordlyd:  
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp) skal være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for 
oppføring av fritidsbolig. Vann og avløp skal opparbeides iht.VA-plan og gjeldende VA-norm.  
 
- Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
Felles parkeringsplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest på fritidsboliger på tomtene BFF_03 – BFF_05 
 
- Punkt 3.1.1 får følgende ordlyd:  
På tomtene avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse (BFF_01-BFF_05) tillates det oppføring av én 
fritidsbolig på hver tomt inkludert uthus/anneks med tilhørende anlegg.   
 
- Det tas inn en ny bestemmelse under punkt 3.2: 
Parkering skal skje på fellesparkering (f_SPA), ikke på den enkelte fritidstomt.  
 
- Punkt 4.2. med overskriften «Annen veggrunn – grøntareal» får ny nummerering 4.3. og endrer 
overskrift til «Annen veggrunn – tekniske anlegg». Det tas inn følgende setning i denne bestemmelsen:  
Innenfor formålet tillates tiltak i forbindelse med adkomst til fritidstomtene.  
 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses ivaretatt.  
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- Det tas inn en ny bestemmelse under punkt 3.2: 
Parkering skal skje på fellesparkering (f_SPA), ikke på den enkelte fritidstomt.  
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