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1. INNLEDNING  

  

1.1 Forslagstillere  

  

Forslagstillere:   

Gnr/bnr. 276/1 - Tor Sæther, Gamle Kongeveg 15, 7340 Oppdal.  

Gnr/bnr. 290/1 - Stein Ove Volden, Gamle Kongeveg 284, 7340 Oppdal.  

Gnr/bnr. 294/3 - Ovar Ottesen, Gorsetekra, 7340 Oppdal.   

Gnr/bnr. 296/1 - Quartett Fritid AS, Strandvegen 43, 7067 Trondheim.  

Gnr/bnr. 309/1 - Ragnfrid Stellander, Sandstuvegen 22 A, 7350 Buvika.  

  

  

1.2 Eiendoms - og eierforhold  

  

Eiendommen som omfattes av reguleringen er eiendommer:   

Gnr/bnr. 276/1 - Hjemmelshaver er Tor Sæther.  

Gnr/bnr. 290/1 - Hjemmelshaver er Stein Ove Volden.   

Gnr/bnr. 294/3 - Hjemmelshaver er Ovar Ottesen.  

Gnr/bnr. 296/1 - Hjemmelshaver er Per Ole Bjørndal, Gamle Kongeveg 384, 7340 Oppdal. 

Gnr/bnr. 309/1 - Ragnfrid Stellander  

  

  

1.3 Planlegger - kontakt kommune  

  

Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne.  

Kontaktpersoner i Oppdal kommune har vært Arild Hoel.  

  

1.4 Historikk/bakgrunn for planarbeid.  

Det nye reguleringsforslaget erstatter deler av eldre reguleringsplan – Stavåløkken Vestre, plan-ID 

1987002, ikrafttredelsesdato 19.11. 1987.   
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Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske fra i alt 5 forskjellige grunneiere om å få bygge hytter på 

et område som er avsatt i kommuneplanens arealdel til fritidsbebyggelse. Man ønsker en god 

utnytting av området med tanke på en effektiv bruk av arealet (i forhold til behovet til 

landbruksinteresser), dette også for å unngå fremtidige fortettinger av området.   

  

  

  

  

  

  

1.5 Hensikten med planen   

Formålet med planendringen er å etablere i alt 73 nye tomter innenfor plangrensen til opprinnelig 

plan for området – Stavåløkken Vestre, gnr/bnr.  276/1, 290/1, 294/3 og 296/1. Som før nevnt er 

dette en eldre plan der plankartet ikke stemmer med de faktiske forhold når det gjelder 

tomtegrenser og veiføringer.  

I tillegg vil man utvide plangrensen for å innlemme eiendom gnr/bnr. 309/1 i det nye 

planforslaget.  

Man vil i planen vise skiløype, felles uteopphold, felles vann- og avløpsanlegg og  felles 

atkomstløsninger der det er mulig.  
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1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold  

  

Gjeldende regulering er en eldre 

reguleringsplan - Stavåløkken Vestre, 

planID 1987002, ikrafttredelsesdato 19.11.  

1987.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  
Fig. 1: Gjeldende reguleringsplan for området.   

Forslag til detaljreguleringsplan er i samsvar med arealdel kommuneplan 2014 - 2025 som viser 

området som fritidsbebyggelse.   
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Fig. 2: Planområdet vist i arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025.  
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD  

  

  

2.1 Beliggenhet og størrelse  

  

Planområdet som er ca. 330 da stort ligger ved Stavåa på nordsiden av Gamle Kongeveg, ca. 9 km 

nordøst for Oppdal sentrum.    

  

  
Fig. 3: Oversikt – Stavåløkkja hytteområde  
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene.  

  

Planområdet består av ca. 270 da skog (blandingsskog) av lav bonitet og uproduktiv skog 

(utmarksbeite), ca. 50 da myr og ca. 7 da innmarksbeite. Noen mindre lokale bekker som har sitt 

utspring i myrdrag øverst i planområdet renner gjennom området.  

Ca.7 da beitemark er klassifisert som dyrkbare arealer vil bli berørt av foreslått ny bebyggelse.    

Ellers inneholder planområdet 13 fritidstomter hvorav 10 er bebygd.   

Området grenser i nord, øst og vest mot skogsområder og sør mot dyrkamark og Gamle  

Kongeveg. Områder øst for planområdet inneholder forholdsvis konsentrert hyttebebyggelse.  
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Fig. 4: Viser bonitetskart.  

  

2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse  

  

Bebyggelsen i området holder en normal god byggekvalitet og regnes ikke som verneverdig.  

    

2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur  

  

Det er ca. 9 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur.  
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2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern  

  

Planområdet har en jevn sørøstlig helning ned mot Gamle Kongeveg. Det er noe flatere i øvre, og 

noe kupert i midtre del. Planområdet er vegetert for det meste med furuskog og noe lauvskog med 

busker og einerkratt. Undervegetasjonen består for det meste av lyng.  

 
  

Fig. 5: Typisk vegetasjon i planområdet.  

  

Planområdet strekker seg fra høydekote 649 ved Gamle Kongeveg og opp til høydekote 733 

(areadel kommuneplan) i nord.  

     Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området.   

 2.6 Støy, støv og eksos fra veitrafikk/forurensing av grunn.  

  

Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt. De nye tomtene i forslag til ny 

detaljreguleringsplan vil ligge i god avstand fra Gamle Kongeveg.  Det er aktuelt å 

innføre en bestemmelse angående støy/støv i anleggstiden.  
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Ellers er vurderingen at ingen spesielle tiltak vil være påkrevet i forhold til støy/støv fra biltrafikk 

eller støy fra andre støykilder.  

  

Man har ingen grunn til å anta at grunnen skal være forurenset.  

  

  

2.7 Atkomstforhold/parkering innen planområdet og universell utforming  

  

Som atkomst er det planlagt utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Ny 

hovedatkomst opparbeides langs planområdets vestre side. Nye stikkveger skal bygges i 

henhold til plankart. Man forutsetter vinterbrøytet veg med 2 parkeringsplasser på hver tomt.  

Planen viderefører parkeringsplass (vist i gjeldende plan) ved Gamle Kongeveg.  

Omlegging av veg ved avkjørsel Gamle Kongeveg og ønske om etablering av en ferist medfører at 

eksisterende sperregjerde (over en kortere strekning) må flyttes ca. 20 meter mot øst.  

  

2.8 Grunnforhold  

Jordsmonnet på de tørre områdene består av grus, morene, stor steinblokk og noe synlig fast fjell.  

Øverste del av planområdet inneholder noen myrområder.  

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.   

  

2.9 Bekker, vassdrag.  

  

Som før nevnt renner det en mindre bekk gjennom planområdet, den har sitt utspring i myr i øvre 

del av området og bærer ikke preg av å være en flombekk, Bunnen og sidene i bekkeløpet består 

solide faste masser og bærer ikke preg av erosjon.  

Myra hvor bekken har sitt utspring vil utjevne flomtopper fra vann ved rask snøsmelting og store 

nedbørsmengder. Bunnen i bekkeløpet har en forholdsvis jevn slak helning og ligger noe lavere 

enn planlagt ny bebyggelse i planområdet, dette kan man lese ut av terrengkotene og kan sees 

tydelig i fig. 4 på side 8.  
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Fig. 6: Viser bekk i planområdet.  

  

2.10 Vannforsyning, overflatevann, avløp, strømforsyning etc. og renovasjon  

  

Privat vannforsyning, fortrinnsvis fra borebrønner for å sikre trygg vannkvalitet. Terrengforhold 

vil avgjøre plassering av borehull.  

Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften.  

Det er utarbeidet plan for vann og utslipp av avløpsvann. Denne planen er utarbeidet av ARC 

RÅDGIVING AS og leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for 

området.  
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Håndtering av overflatevann og mulighet for uttak av slokkevann vil bli beskrevet i denne planen.  

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 en hver tid gjeldende regler 

Oppdal kommunen har for avfallshåndtering.  

  

  

Når det gjelder strømforsyning så er det etablert en trafo i planområdet, og i følge Oppdal E -verk 

er det behov for å regulere inn nye områder for trafo (energianlegg).  

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 en hver tid gjeldende regler 

Oppdal kommunen har for avfallshåndtering.  

  

  

2.11 Risiko- og sårbarhet  

  

Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste og utarbeiding 

av ROS analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne 

planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter.  

Etter gjennomgang av NVEs databaser i forhold til naturfare er konklusjonen at det ikke foreligger 

naturfare i planområdet.  

  

2.12 Naturmangfold   

Naturmangfoldsloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller 

utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven som er sentrale.  

   

Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven  

§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. I dette planområdet er det funnet 

1 treff i artsdatakart – gjøk med status nær truet art funnet i nærheten av etablert bebyggelse, dette 

vist på bilde neste side.  
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Fig. 7: kart artsdatabanken.  

  

Foreslått ny bebyggelse vil ikke komme direkte i berøring med funn registrert i artsdatabanken.  
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Fig. 8: Naturbase.  

  

Ved gjennomgang av naturbase finner man art av særlig stor forvaltningsinteresse innen 

planområdet, det er Gråsisik.  

Planområdet ligger i nærheten av Haugsætrin. Lokaliteten består av åpen naturbeitemark med litt 

innslag av hagemark med bjørk. Viktige arter i de åpne engene er bl.a. sølvbunke, engkvein, 

føllblom, hvitkløver, engsoleie, fjellgulaks, rødsvingel, fjelltimotei og engrapp. Av tre- og 

buskslag inntil og dels på vollen ble det notert bjørk, einer og furu.  

Planområdet ligger også i nærheten av lokal viktig naturtype nord for Haugsætrin.  Lokaliteten 

har et betydelig innslag av rikmyr.   

  

På viltkart over Oppdal kommune er planområdet vist som et viktig viltområde. I de neste avsnitt 

kommer en mer detaljert beskrivelse av planområdet og nærområder etter at det ble gjort 

viltregisteringer i Oppdal kommune i årene 2014 – 2016.  

  

1. Grytdalsskaret - verdi 1 – ELG  

Om høsten har elgen ved Fagerhaug et lokalt trekk til fjells for beite på vier nedunder Storhøa og 

nordover mot Grytdalen, som dels tjener som overvintringsområde. Dette er innlagt som 
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viltområde, men avgrensinga viser ikke eksakte grenser for elgens beiteområde. Fjellbjørkeskogen 

i området er viktig leveområde for lirype.  

Grytdalsskaret utgjør en del av et større viltområde.  

2. Haugsetrin nord - verdi 1 – STORFUGL  

Spillplass for tiur i den glisne fjell-furuskogen ved Storstavåa, sist kontrollert ca. 2005, da leiken 

var i bruk. Nyere informasjon mangler (viltvekt derfor førebels satt til 1).  

  

3.   Haugsetrin - verdi 2 – ORRFUGL  

Orreleik ved gammel setervoll ved Storstavåa overfor Gamle Kongeveg (Fagerhaug). Tjue 

spelande hannar i 2008 tyder på eit av dei viktigaste leik/produksjonsområda i kommunen. 

Tydeleg bestandsnedgang ettersom berre to hannar var hørt våren 2016 (på jordet ved Saga ved 

Gamle Kongeveg).  

  

Verdiskala  

Verdi 1 – lokalt viktig viltområde, Verdi 2 – viktig viltområde, Verdi 3 – svært viktig viltområde  

  

  
Fig. 9: Viltområder utarbeidet etter viltregistreringer 2014 - 2016.  
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Som man ser av innlagt viltområde (fig. 9) ligger en liten del av planområdet i nord innenfor 1. 

Grytdalsskaret. Området er ikke vist med eksakte grenser for elgens beiteområde. Vurderingen 

er at del av viltområdet innenfor planområdet er en randsonene og utgjøre en veldig liten del av 

det totale beitearealet og av den grunn kan forsvares utbygd. Områdene 2 og 3 ligger utenfor 

planområdet og blir av den grunn ikke hensyntatt i planforslaget.  
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Fig.10: Sjekkliste naturmangfold  
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§ 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 disse databasene tyder 

det på at området er grundig undersøkt med tanke på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt 

ytterligere undersøkelser utover det som fremkommer i databasene. Kunnskapsgrunnlaget anses 

som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven.  

  

§ 9 Føre-var-prinsippet   

Detaljreguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som vurderes å medføre behov for 

innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha og 

konsekvenser for naturmangfoldet  

  

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning   

Den samlede belastning ved etablering av hytteområdet vurderes til å være minimal 

Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. § 

9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget.  

  

Hyttetomtene med unntak av de som er planlagt på gnr/bnr. 309/1 (innmarksbeite) er planlagt i 

områder med lavbonitet/uproduktiv skog. Det er gjort treff i Naturbase - Gråsisik, og i Artskart- 

Gjøk (NT). Dette er fugler med tilhold i et større skogsområde og kan ikke tillegges avgjørende 

betydning ved plassering av bebyggelse.  Randsone i nordre del av planområdet vil utgjøre en 

veldig liten del viltområdet Grytdalsskaret og kan av den grunn forsvares utbygd. Vurderingen er 

at det er positivt for viltet i området at planforslaget viser en åpen korridor langs bekken.   

  

Kunnskapsgrunnlaget anses ut i fra opplysningene gitt i denne planbeskrivelsen som tilstrekkelig 

for å fremme forslag for plan.  

  

  

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver   

Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver 

bære kostnader.  

  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder   

Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging.  
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2.13 Kulturminner  

  

Sør-Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 01.06. 2017:  

Fylkeskommunen har nå gjennomført den varslete befaringen av planområdet. Det ble registrert et 

automatisk fredet kulturminne under den arkeologiske registreringen, en kullgrop som ble er 

gravd ut og dokumentert i forbindelse med feltarbeidet.  

Vi vil fatte et formelt dispensasjonsvedtak i hht kml § 8.4 når saken er på offentlig ettersyn. I 

henhold til «Prøveprosjekt midlertidig delegering av myndighet i visse saker i henhold til 

kulturminneloven § 8 første, andre og fjerde ledd» er Sør-Trøndelag fylkeskommune rette 

myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. Miljøvern- departementets 

delegasjonsvedtak av 24.3.2011.  

  

Sametinget skriver i brev av 09.05. 2017: 

Vi viser til deres brev av 20.04.2017.  

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 

Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det 

nåværende tidspunktet.  

2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.   

 
Fig.11: Oversikt over kartlagt friluftsområde – Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan.  
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Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i kartlagte friluftsområder 

Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan .  

Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan er et stort turområde uten tilrettelegging, høgfjellsområde 

uten merka stier og skiløyper med fiskemuligheter.  

  

Planområdet vil bli vist med skiløype/intern skiløype som kobles opp mot det eksisterende 

skiløypenettet.   

Sentralt i planområdet vil det bli etablert et felles uteoppholdsområder. I disse områdene kan det 

etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å fremme uteliv og sosial aktivitet.  

  

Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 

for folkehelsen, barn og unge.  

  

3. PLANPROSESSEN  

  

3.1 Deltakere i planprosessen  

Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 

Ovar Ottesen. Oppstartsmøte vedr. Stavåløkkja hytteområde ble holdt på kommunehuset 22.03. 

2017. Fra tiltakshavere stilte Ovar Ottesen, Stein Ove Volden og planlegger Ola Fjøsne, fra 

kommunen stilte Ane Hoel, Arild Hoel, Eli Grete Nisja og Gro Aalbu. Kontaktperson i 

kommunen er Arild Hoel.  

  

Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshavere  

Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel.  

  

  

3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid  

  

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp-avisa 27.07. 2017.   

  

I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 26.07. 2017.  

  

Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev 26.07. 2017 Frist 

for innspill ble satt til 20.08. 2017.  

Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.  

  
  

3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan  

  

Pr. 20.01. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 

Trøndelag fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, NVE, Oppdal e-verk,   
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Jann T. Fossum, Kirsti Kielland Gran, Stian Lydersen, Tommy Andresen og Bente Vemundstad, 

Ingrid Bjerke og Ivar Arne Hagen.  
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Innspill:   

  

Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 

Dato 19.05. 2017.  
  

Fylkesmannens uttalelse - varsel om oppstart av 
arbeid med  

detaljreguleringsplan - Stavåløkkja hytteområde 

- Oppdal 276/1 - 290/1 - 294/3 - 296/1 og 309/1  

Overordnede føringer  

Planområdet er på 330 daa og er avsatt til 

fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det 

fremgår ikke hvor mange fritidstomter det 

planlegges for.  

Landbruk og bygdeutvikling  

Det fremgår at byggeavstand mot dyrka jord skal 

ivaretas i hht. kravene i kommuneplanens arealdel. 

Videre at sperregjerde og ferist avklares med 

Nordskogen beitelag.  

I det videre planarbeidet er det viktig at det søkes 
løsninger som minimerer  

landbruksmessige virkninger, herunder virkninger 

for beiteinteresser og kulturlandskap. I planforslaget 

må det gjøres rede for hvordan dette er vurdert.  

Planområdet berører også vernskog. Fylkesmannen 
henstiller derfor om at skogsvegetasjonen får stå 
mest mulig urørt. Dette bør gjenspeiles i 
tomteplassering og eventuelt i bestemmelsene. I 
tillegg vil det være viktig å sikre atkomst til 
tilgrensende landbruksområder.  

Miljøvern  

For Fylkesmannen som miljømyndighet vil 

hensynet til naturmangfold, vassdrag, turkorridorer 

og landskap være sentrale tema i vår vurdering av 

planen. Det anbefales at Klima- og  

miljødepartementets veileder T-1450 «Planlegging 

av fritidsbebyggelse» legges til grunn i det videre 

planarbeidet. I denne veilederen går det frem at det 

er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelse skal 

Kommentar til innspillet:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Byggeavstand til dyrkamark blir ivaretatt.  

  

Sperregjerde og ferist avklares med Nordskogen 

beitelag.  

  

  

Hytter kan gjerdes inn med inntil 40 % av 

tomtearealet. Areal i mellom hyttene er 

beiteareal som vil bli bedre ved at det må 

ryddes noe skog i forbindelse med 

utbyggingen. Mest mulig av skogen skal stå 

urørt ved utbyggingen. Skogen er kortvokst 

blandingsskog av lav bonitet.  

Atkomst til tilgrensende landbrukseiendommer 

i nord blir ivaretatt/forbedret ved bygging av ny 

veg.  

  

  

  

  

Skiløype og tursti blir ivaretatt.  
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lokaliseres og utformes med vekt på landskap, 

miljøverdier, ressursbruk og estetikk.  
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Myr  

Planområdet inkluderer myrområder som bør 

hensyntas i det videre planarbeidet. Myr har en 

viktig funksjon både i forhold til naturmangfold, 

som flomdemper og som karbonlager i forhold til 

klima. Myr og torvmark er de  

største karbonlagrene vi har på land og lagrer store 

mengder karbon og klimagasser. Studier fra 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 

viser at drenering av myr og torvmark utgjør over 

10 prosent av de totale karbonutslippene i Norge. 

Som hovedregel bør vi ikke bygge ned eller 

ødelegge myr eller  

våtmarksområder. I det videre planarbeidet bør det 

unngås at det gjennomføres inngrep i myr. Ved 

utarbeidelse av planen bør det også undersøkes om 

det er rikmyr innenfor planområdet. Rikmyr er den 

myrtypen med flest arter og flest truede arter. 

Verdiene skal veies opp mot samfunnsnytten av 

utbygging innenfor planområdet.  

Vann og vassdrag  

  

Myr i planområdet blir bevart ubebygd bortsett 

fra et lite område vegetert myr i planområdets 

nordøstre del.  

- 

  

  

  

  

  

  

  

  

Man vil la en korridor langs bekken stå mest 

mulig urørt med hensyn til terrenginngrep.  

  

  

  

  

  

  

Man vil ivareta muligheten for å nå 

friluftsområder ved å opprettholde stier/tråkk. 

Deler av eksisterende sti vil bli erstattet av ny 
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Det er nevnt i oppstartsmøte med kommunen at evt. 

vann og vassdrag skal ivaretas i området. Norske 

vassdrag er en verdifull ressurs. Innsjøer, tjern, elver  

veg for å komme til turterreng nord for 

planområdet.  
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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 naturopplevelse og friluftsliv. For 

å ivareta disse verdiene er det viktig at det settes av 

et belte ned mot vann og vassdrag, hvor det ikke 

tillates bebyggelse. Et slikt belte vil bidra til å 

ivareta landskapstyper og miljøtyper, bevare det 

vassdragsnære biologiske mangfoldet, verne 

bebyggelse mot flom og sikre tilgjengelighet for 

allmennheten.  

Fortetting  

Fortetting er fordelaktig ut fra at arealforbruket både 

til byggegrunn og infra- struktur totalt sett blir 

mindre enn for et tilsvarende nytt byggeområde. Det 

er imidlertid viktig at fortettingen skjer med kvalitet 

slik at ny bebyggelse ikke reduserer omfang, 

kvalitet og tilgjengelighet til de friluftsområdene 

som allerede finnes og som andre har benyttet seg 

av. I den videre planleggingen må det tas hensyn til 

eventuelle eksisterende stier og tråkk, slik at ny 

bebyggelse ikke ødelegger for det etablerte 

friluftslivet i området.  

Klima  

Det bør innarbeides tiltak eller virkemidler for mest 

mulig å forebygge utslipp av klimagasser fra 

fritidsbebyggelse. Det bør vurderes tiltak for mer 

effektiv energibruk og miljøvennlig  

energiomlegging, jf. Statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging i kommunene og jf. 

kommunens klima- og energiplan. Det vises til 

klimatilpasning.no og miljøkommune.no for mer 

informasjon om klimatilpasning.  

Naturmangfold  

Fylkesmannen påpeker at alle saker som berører 

natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). Det må 

skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-

12 er vurdert. Manglende synliggjø-ring av dette 

 

Skiløype og tursti blir ivaretatt.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ROS- analyse følger planen.  
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vil regnes som en saksbehandlingsfeil. Barn og 

unge  
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Ingen merknad. Sosial 

og helse  

Ingen merknad  

Samfunnssikkerhet  

Vi forutsetter at det foretas en risiko- og  

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL §  

4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017;  

”Samfunnssikkerhet i kommunens  

arealplanlegging”. Fylkesmannen vil påpeke at en 

ren sjekkliste  uten videre beskrivelser og analyse 

ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i 

tillegg til å vurdere risiko og sårbarhet som kan 

oppstå ved endret arealbruk med dagens 

forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige 

klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Se mer 

informasjon på www.klimatilpasning.no. ROS-

analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i 

forslaget til regulerings-  

plan, og avdekket risiko skal møtes med tiltak som 

hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk 

gjeldende på andre måter.  

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som 
planmyndighet som har  

ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til 

PBL § 4-3.  
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Innspill:  

  

Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 

Dato: 01.06. 2017.  

Vedr. oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for Stavåløkkja 

hytteområde, deler av 276/1, 290/1, 294/3, 296/1 

og 309/1 i Oppdal kommune  

Vi viser til Deres oversendelse av 25.05. 2017.  

Planarbeidet vil være i hht kommuneplanens arealdel 

og synes ikke å komme i konflikt med allmenne 

friluftsinteresser. Vi forutsetter at skiløypa som går 

gjennom området blir ivaretatt i planen.  

Kommentarer:  
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Planområdet utgjør i flg. oversendelsen ca. 330 daa 

og er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens 

arealdel. Det fremgår ikke hvor mange fritidstomter 

det planlegges for. Forslagsstiller ser for seg en 

relativt spredt utbygging med tomter på ca. 1 daa. 

Det legges opp til trinnvis utbygging. Planen bør 

vise den optimale bruken av området slik at en 

unngår at planen må endres pga. fortetting. 

Fylkeskommunen har nå gjennomført den varslete 

befaringen av planområdet. Det ble registrert et 

automatisk fredet kulturminne under den  

arkeologiske registreringen, en kullgrop som ble er 
gravd ut og dokumentert i forbindelse med 

feltarbeidet.  

Vi vil fatte et formelt dispensasjonsvedtak i hht kml  

§ 8.4 når saken er på offentlig ettersyn. I henhold til 

«Prøveprosjekt midlertidig delegering av myndighet 

i visse saker i henhold til kulturminneloven § 8 

første, andre og fjerde ledd» er Sør-Trøndelag 

fylkeskommune rette myndighet til å avgjøre 

dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. 

Miljøvern- departementets delegasjonsvedtak av 

24.3.2011.  

Så langt har ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune 
andre merknader til igangsatte planarbeid.  

  

  

  

Planområdet vil bli foreslått utbygd på en måte 

slik at man unngår fremtidige fortettinger.  
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Innspill:  

Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 18.05. 2017.   

Uttalelse - Varsel om oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for  

Stavåløkkja hytteområde - deler av gnr. 276 bnr.  

1 , gnr. 290 bnr. 1 , gnr. 294 bnr. 3 , gnr. 296 bnr.  

1 og gnr. 309 bnr. 1 i Oppdal kommune 

Statens vegvesen har ingen merknader til 

planarbeidet. Vi ser at vedlagte referat fra 

oppstartsmøte med kommunen ivaretar 

vesentlige forhold som skal belyses i forbindelse 

med planarbeidet.  

  

Kommentar til innspillet:  
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Innspill:  

  

Innspill fra Sametinget Dato: 

09.05. 2017.  
  

Sametingets uttalelse til høring av 
reguleringsplan - Stavåløkkja  
hytteområde - Gbnr 276/1, 290/1, 294/3, 
296/1 og 309/1, Oppdal kommune  

Vi viser til deres brev av 20.04.2017.  

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk 

freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 

Sametinget har derfor ingen spesielle  

kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 

det nåværende tidspunktet.  

Vi minner imidlertid om det 

generelle aktsomhetsansvaret. Dette 

bør fremgå av  

reguleringsbestemmelsene og vi 

foreslår følgende tekst når det gjelder 

dette:  

  

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i 

marken komme fram gjenstander eller andre 

spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses og melding sendes Sam eting 

et o g f ylk esk om m unen omgående, jf. lov 

9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd.  

Kulturminnemyndighetene forutsetter at 

dette pålegg formidles videre til dem som 

skal utføre arbeidet i marken.  

  

Kommentar til innspillet:  
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Innspill:  

  

Innspill fra NVE  

Dato: 10.05. 2017.  

  

Fra: Winther Åse Sofie [mailto:awi@nve.no]   
Sendt: 10. mai 2017 15:58  
Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne  
Emne: 201702453-1 - NVEs kommentarer til varsel 

om oppstart - Detaljreguleringsplan for Stavåløkkja 
hytteområde, deler av GBnr 276/1, 290/1, 294/3,  
296/1 og 309/1 - Oppdal kommune  

  

Vi viser til varsel om oppstart av  

reguleringsarbeid. NVE er forvaltningsmyndighet 

for forebygging av flom- og skredfare, samt 

vassdrag og energianlegg. NVE skal som 

høringspart bistå konsulenter og kommunen med 

opplysninger, råd og veiledning innenfor disse 

temaene, og hvordan dette kan vurderes og 

innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.    

                                 

Grunnet begrenset kapasitet vil ikke NVE komme 

med konkrete innspill til meldinger om oppstart av 

planarbeid. Som et bidrag til at kommunene og 

konsulentene selv kan vurdere hvordan NVEs 

forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen 

har vi lagt ved en sjekkliste som går gjennom ulike 

tema, hvilke vurderinger som bør gjøres, hvordan 

ulike tema bør innarbeides i plan, samt linker til 

mer informasjon. Dersom planarbeidet berører 

temaene i sjekklisten skal NVE ha planen på 

høring.   

  

For å lette høringsprosessen ber vi om at det 

kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke 

vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE 

skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og 

bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 

utredninger som er gjennomført i forbindelse med 

planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter 

sendes elektronisk til rm@nve.no.   

  

Kommentar til innspillet:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sjekklisten er gjennomgått.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vurderingen som er gjort er at man ikke trenger 

fagkyndige utredninger vedr. planområdet.  
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NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse 

temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i 

planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra  
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NVE er blant annet manglende innarbeiding av 

hensyn til flom- eller skredfare.    

  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom 

det er spørsmål om våre forvaltningsområder 
undervegs i planprosessen.  
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Innspill:  

  

Fra Ingrid Bjerke/ Ivar A. Hagen   

  

Ola Fjøsne  

7340 Oppdal  

Detaljreguleringsplan for Stavåløkkja 

hytteområde.  
Viser til tilsendt varsel.  

Vår eiendom ligger øst for planområdet, og som 

det går fram av kartutsnittet blir vår teig nå 

liggende mellom tidligere utbygd eiendom Buen 

og det nye området.   

I den forrige reguleringsplanen, Stavåløkkja 

Vestre, som det vises til, var vår eiendom med. På 

det tidspunktet var det aktuelt med en samlet 

utbygging for å få en helhet i området. Antall 

tomter var beregnet ut fra arealet i de ulike 

teigene, og det var et felles ønske om utbygging i 

samsvar med terrengformasjonene hos den enkelte 

grunneieren. Med andre ord: det var før utenbygds 

finansinteresser styrte utbyggingen. Vi mener 

også i dag det er aktuelt med en utbygging som 

ivaretar områdets egnethet for spredt 

hyttebygging, og som ikke forringer dets egenart. 

Om den informasjonen som har kommet oss for 

øre stemmer, vil den tiltenkte meget høye 

utnyttelsesgraden vanskelig kunne ivareta disse 

hensynene.  

På vårt areals østgrense er tomtene plassert helt 

inntil nabogrensen. Dette har på vår eiendom 

medført ulovlige inngrep med bl.a. rydding av 

skog langt ut over hva naboloven tillater. Vi ser 

også at dette ikke er en optimal løsning for 

hytteeierne. Den slags planarbeid medfører 

problemstillinger som med fordel kan unngås. Vi  

Kommentar til innspillet:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dette planforslaget er en forholdsvis stor plan 

med omtrent samme gjennomsnittlig 

utbyggingstetthet som de eksisterende 

byggeområdene i Stavåløkkjaområdet.  

  

  

  

  

  

  

  

 

.  
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håper det planarbeidet som her skal utføres tar 

hensyn til helheten, og ikke skaper unødig 

belastning og ulemper for vår eiendom.   

Det er ofte behov for løsninger som også ivaretar 

interessene for andre brukere av området. Den 

kryssende skiløypa er en slik faktor. Det må 

likevel sikres adkomst(vei) til den delen av 

kommuneplanens arealdel, avsatt til  

fritidsbebyggelse, og som ligger nord for regulert 

skiløypetrase. Vi foreslår at adkomstveien legges 

der skiløypa krysser vår vestgrense, og vi er 

positiv til et samarbeid om denne løsningen. Vi 

tror Oppdal som bygd er tjent med en helhetlig 

utvikling der utenbygds kapitalinteresser må vike 

plass.  

   

Gorset, 15.05.2017  

Mvh  

  

Ingrid Bjerke          Ivar A. Hagen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Innspill:  

Fra: Jan Tore Fossum  
[mailto:jan.tore.fossum@ntebb.no]   
Sendt: 26. april 2017 20:52 
Til: post@olafjosne.no 

Kopi: Stian Lydersen;  
postmottak@oppdal.kommune.no  
Emne: Varsel oppstarst planarbeid for  

Kommentarer:  

  

From: Ola Fjøsne   
Sent: Wednesday, April 26, 2017 10:29 PM  
To: 'Jan Tore Fossum'   
Cc: Arild Hoel ; Ovar Ottesen ; 'Per Otto Wigum'   
Subject: SV: Varsel oppstarst planarbeid for  
Stavåløkkja hytteområd;  
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Stavåløkkja hytteområd;  

  

Ola Fjøsne  

   

Viser til varsel om oppstart av detaljregulering for 

ovennevnte område, dat. 20.04.17 og mottatt 

26.04.17.  

   

Ved utarbeidelse av private reguleringsplaner, 

forutsettes det iht. Plan- og bygningsloven at det  

skal sikres størst mulig medvirkning av alle 

berørte parter, (grunneiere, interesseorganer, 

interesseorganisasjoner, gjenboere, 

velforeninger, offentlige myndigheter). En 

planprosess i h.h.t Plan- og bygningsloven er 

oppdelt i flere faser, bl.a. utarbeidelse av en 

planidè som grunnlag for  

   

Hei!  

   

Kopi av oppstartsmøte ble beklageligvis ikke 

medsendt i ditt varsel, det har gått ut til 

sektormyndigheter.  

   

Vi er ennå i oppstartsfase når det gjeldet 

plassering av tomter og bruk/etablering av 

gamle/nye veier, det er ikke gjort mye 

feltarbeid, det kommer i gang først til 

sommeren.  

Man tar sikte på bruk av eksisterende avkjørsel   

Stavåvegen fra Gamle Kongeveg.  

   

Angående planideen så er det plassering av  
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oppstartsmøte med kommunen. Utsendt varsel gir 

ingen informasjon om planspørsmålet er drøftet 

med kommunen, -om det er gjennomført 

oppstartsmøte. Jeg mener at utsendt varsel er 

svært mangelfullt fordi det inneholder ingen 

informasjon, mangler en planidè og ingen 

opplysninger fra møter/føringer med Oppdal 

kommune, og til sist; hvordan skal samråd og 

medvirkning gjennomføres?  

   

Undertegnede er godt kjent med kommuneplanens 

arealdel KPA og fremtidig bruk av området, og er 

derfor innforstått med at områdene skal utnyttes til 

byggeområder (fritidsbebyggelse). Områdene 

nærmest Gamle Kongeveg er utbygd etter en 

reguleringsplan fra 80-tallet med samleadkomst 

fra Gamle Kongeveg. Hvis eksisterende hytteeiere 

skal ha muligheter for påvirkning i planarbeidet, 

bør det foreligge en planidè før vi kan komme 

med innspill. Spesielt er tema knyttet til adkomst, 

fortetting innenfor gjeldende reguleringsplan og 

buffersone mellom eksisterende byggefelt og nytt 

byggefelt av interesse.  

   

   

Mvh  

   

Jann T.Fossum  

Trombonevegen 20  

7560 Vikhammer  

   

Kopi til formann i veilaget. Stian Lydersen  

  

Fra: Jan Tore Fossum  
[mailto:jan.tore.fossum@ntebb.no]   
Sendt: 27. april 2017 18:21 Til: 

Ola Fjøsne  
Kopi: Arild Hoel; Ovar Ottesen; 'Per Otto  
Wigum'; Stian Lydersen  
Emne: Re: Varsel oppstarst planarbeid for  
Stavåløkkja hytteområd;  

  

tomter i terreng for å etablere frittliggende 

fritidsboliger. Vi har ennå ikke estimert noe 

antall. Tomtestørrelse ca. 1 da, og man vil ta 

hensyn til etablert fritidsbebyggelse/terreng 

ved plassering av nye tomter. Man vil også 

vurdere området i forhold til vilttrekk.  

Man tar sikte på felles vann- og avløpsanlegg, 

der det også er mulig for etablert bebyggelse og 

koble seg til. Sosiale møteplasser og skiløype vil 

bli tegnet inn, ellers er det mye info i ref. fra 

oppstartsmøte.  

For mer info gjerne ta kontakt med 

undertegnede.  

   

Med vennlig hilsen  

   

Ola Fjøsne  

   

93639487  
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Hei  

   

Takk for kompletteringen av varsel.   
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Foreløpig info: alle eiendommer innenfor området, 

med unntak av en fritidsbolig, har godkjent 

avløpsordning, -dvs vann inn og vann ut. Det er 3 

borrehull for vann innenfor området, noe som 

tilsier at valg av adkomstløsninger ikke må 

begrunnes ut i fra at eksisterende bebyggelse har 

behov for oppgradering av teknisk  

infrastruktur.  Det blir feil å anlegge vegadkomst 

gjennom eksisterende hytteområde til nytt område 

lengre opp når det er alternative tracevalg for veg i 

områdegrensa mot vest.  Traceen er kjent for Ovar 

Ottesen.  

   

Legg adkomsten i grensa mot vest slik at vi får 

nyte hyttefreden uten anleggstrafikk og prakk i 

flere år fremover. Elles grei beskrivelse av 

planidè.  

  

  

  

  

  

8. des. 2017 kl. 14:33 skrev Ola Fjøsne 

<post@olafjosne.no>:  

Hei!  

   

Etter flere befaringer sammen med grunneiere 

denne høsten har man utarbeidet dette forslaget til 

plankart.   

   

Ved planleggingen har man søkt å legge 

hovedatkomster slik at de blir til minst mulig 

sjenanse for etablert bebyggelse.  

   

Tettheten av bebyggelse i området ved dette 

forslaget vil fremstå omtrent som tettheten i 

eksisterende hyttefelt i Stavå- området.  

   

Tomtestørrelse ca. 1da med forholdsvis god 

avstand til eksisterende bebyggelse.   
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Turveg i området vil bli ivaretatt ved nytt vegnett i 

planområdet og knyttes sammen med eks. 

veg/turnett på oversiden av planområdet.  
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Håper dette er nyttig informasjon.  

   

Mvh  

   

Ola Fjøsne  

  

Fra: Jann Privat  
[mailto:jan.tore.fossum@ntebb.no]  
Sendt: 8. desember 2017 17:06 Til: 

Ola Fjøsne  
Kopi: Kirsti Gran; Stian Lydersen Emne: 
Re: Informasjon om 
detaljreguleringsplan for Stavåløkkja 

hytteområde  

  

Takk for informasjon.  Min foreløpige vurdering 

går ut på at valgte plangrep ikke tar innover seg at 

samtlige eksisterende eiendommer innenfor 

planområdet er bebygd iht gjeldende 

reguleringsplan. Her har dere valgt en  

utbyggingsstrategi med sikte på maks utnytting for 

den enkelte grunneier som fremmer felles plan. 

Jeg vil presisere at  dette et mitt personlige syn 

helt uavhengig av mine naboer. For det første 

mener jeg at det bør søkes etter bedre 

arronderingsmessige løsninger. Hvorfor skal 

adkomstveien til ca 40 tomter legges helt inntil 

min tomt, kloss inntil mine soverom når det er 

alternative løsninger mot vest? Her står hundrevis 

av dekar areal avsatt til utbyggingsformål. Jeg vil 

ikke akseptere at det benyttes argumenter om at 

denne grunnen eies av andre som ikke er er en del 

av det felles planinitiativet. Er det bedre å 

ødelegge et velfungerende hytteområde  fordi noen 

grunneiere ikke vil snakke sammen? Har dere hørt 

om urbant jordskifte eller  

ekspropriasjon? Denne løsningen må prioriteres 

foran løsningen som er vist i foreløpig planskisse. 

Jeg skal ikke  sitte her å mette en voksende 

surmage, og vil derfor på nytt tegne opp alternativ 

løsning som jeg tidligere har presentert for 

grunneier Ottesen.  
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Vil bemerke at jeg har vann fra borehull i grensa 

mot vest.  
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Håper vi kan få til et aktivt og godt samråd.  

  

 Mvh Jann T. Fossum, gnr 296 bnr 10.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Forslag til vegtrase vest for eiendommene i 

plansamarbeidet har ikke før vært diskutert blant 

tiltakshaverne. Man må i tilfelle utvide 

grunneiersamarbeidet og dette alternativet blir 

ikke fremmet i dette planforslaget.  

Alternativet med å gå øst for eiendommene 

gnr/bnr. 294/43 og 276/10 er vurdert til å være 

best med tanke på atkomst til gnr/bnr. 276/9 og 

290/19. I dag går eksisterende atkomst igjennom 

store deler av tomt gnr/bnr 290/19.  
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Sendt fra min iPhone  
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Skisse fra Jann. T Fossum  

  

Fra: Jann Privat [mailto:jan.tore.fossum@ntebb.no]   
Sendt: 15. desember 2017 09:18  
Til: 'Ola Fjøsne'  
Kopi: stian.lydersen@ntnu.no  
Emne: Fwd: Attached Image from Lerkendal, 6etg 1  

  

Hei Ola  

  

Viser til min tilbakemelding på tilsendt planskisse.  

Vedlagt oversendes mitt forslag  til 

alternativ vegtrase for vestre del av  

planområdet. Primært er det ønskelig med en trasé  
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helt utenfor   

planområdet - Alt1,  se vedlagt skisse. Alternativt 

er å justere tomt H21 noe slik adkomstveien 

legges øst for min  
tomt. Videre bør dere vurdere å legge 

adkomsten via vestre del av tidligere 

parkeringsplass ved Gamle Kongeveg, se 

skissen.  

  

Mvh Jann T. Fossum  

Sendt fra min iPhone  

  

Videresendt melding:  

Fra: Fossum Jann Tore  

<Jann.Tore.Fossum@norconsult.com>  

Dato: 14. desember 2017 kl. 15:42:50 CET  

Til: "jan.tore.fossum@ntebb.no"  

<jan.tore.fossum@ntebb.no>  

Emne: FW: Attached Image from Lerkendal, 

6etg 1  
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Innspill:   

Fra: Kirsti Gran [mailto:kirsti@komforlag.no]   
Sendt: 3. mai 2017 23:03  
Til: post@olafjosne.no  
Emne: reguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde  

  

Til Ola Fjøsne.  

  

Jeg har som nabo mottatt melding om  

detaljreguleringsplan for Stavåløkkja 

hytteområde og har noen spørsmål jeg gjerne vil 

få svar på. Vi er eier av eiendom 1634-290/18, 

det er den første hytten nederst på hyttefeltet i 

dag.  

  

På hvilken måte vil vi bli berørt?  

Hvor vil atkomstveien til de nye hyttene gå?  

Vil det bli vei foran vår hytte?  

Vil det graves el.l foran hytta?  

Hvor mange hytter er det tenkt å bygges?  

  

Med vennlig hilsen  

Kirsti Kielland Gran  

Kommentarer:  

    Vår dato: 19.05.2017 

Vår ref.  

   Arkiv: 001  

  

Til grunneiere og hytteiere i Stavåløkkja.   

  

Grunneiere:  

Per Ole Bjørndal              gnr/bnr.  296/1 

Ovar Ottesen                    gnr/bnr.  294/3 

Stein Ove Volden             gnr/bnr.  290/1 Tor 

Sæther                       gnr/bnr.  276/1  

 Ragnhild Stellander           gnr/Bnr.  309/1  

  

 Hytte eiere: (mottatte innspill)  

 Kirsti Kielland Gran  

 Jann T. Fossum  

 Stian Lyderesen  

 Ivar Arne Hagen  

    

  Referat fra Møte hos Ovar Ottesen 19.05.  
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2017  

  

                  På møtet 

deltok deltok:  

Ovar Ottesen                  gnr/bnr.  290/1, 294/3 og 

296/1  

Tor Sæther                     gnr/bnr.  276/1  

Morten Stellander          gnr/bnr.  309/1  

Håvard Stellander          gnr/Bnr.  309/1  

Ola Fjøsne – planlegger  

  

Formålet med møtet var å se på muligheter for 

en fornuftig veiløsning både med hensyn til 

kostnader og i forhold til etablert bebyggelse og 

tillegg se på områder hvor man kan konsentrere 

bebyggelsen.  

  

Området er i arealdelen i kommuneplanen for 

Oppdal avsatt til fritidsbebyggelse. Politikken i 

de senere åra har vært å utnytte avsatte 

områder i kommuneplanen på en slik måte 

(konsentrert utbygging) at det reduserer 

behovet for å ta i bruk nye områder, dette har 

bl. annet stor betydning for 

landbruk/beiteområder.  Man ble på møtet 

enige om at en grendvis planlegging og 

utbygging kan gjøre området attraktivt både 

med hensyn til miljø og økonomi.  

  

Når det gjelder spørsmål om antall hytter i 

detaljreguleringsplanen er det vanskelig å gi et 

eksakt antall, men man kan si at ved felles 

planlegging av et større område er det lettere gi 

hyttene en gunstig plassering både med hensyn 

til terreng og etablert bebyggelse.  

  

Som atkomst vil man i utgangspunktet benytte 

nedre del av Stavåvegen med den etablerte 

avkjørselen fra Gamle Kongeveg (Gamle 

Kongeveg er en kommunal veg i dette området) 

som atkomst til ny bebyggelse i nedre del.  
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For videre atkomst til bebyggelse lengre nord i 

området vil man se på muligheten for å legge 

vegen med avkjøring fra Stavåvegen i god 

avstand fra (sør for) eiendom gnr/bnr. 290/18 og  
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 videre i retning grunneiendom gnr/bnr. 309/1for 

så videre gå nordover i grensa mellom 

grunneiendommer gnr/bnr. 276/1 og 290/1. 

Dette gir da muligheter for flere 

atkomstløsninger til tomter nord i hyttefeltet.  

  

 Når det gjelder fremdrift vil fysisk planlegging 

av hytteområdet starte i løpet av sommeren med 

mål om ferdig godkjent område vår 2018.  

For  

Stavåløkkja hytteområde  

      Ola Fjøsne  
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Innspill:  

  

Fra: Stian Lydersen  
[mailto:stian.lydersen@ntnu.no]   
Sendt: 12. mai 2017 08:41 Til: 
post@olafjosne.no;  
postmottak@oppdal.kommune.no  
Kopi: ggausta@online.no; E K Wessel; Jann Tore  
Fossum; Odd Joar Oksås; Per Fossum; Torbjørn 
Storvik; Svein Gran; tore.rokstad@atcd.no; 

tommy-helge.andresen@telenor.com; 
bente.vemundstad@gmail.com; 

janne.myran@sintef.no  
Emne: Re: Fwd: Fw: Varsel oppstarst planarbeid 
for Stavåløkkja hytteområd;  

  

Til: Ola Fjøsne og Oppdal kommune  

Kopi: Medlemmene av Stavåvegen veglag.  

  

Stavåvegen veglag er kjent med henvendelse fra 

Jann Fossum i denne saken, og har diskutert saken 

i en høring på epost med alle våre 9 medlemmer. 

Veglaget støtter synspunktene til Jann Fossum. 

Det synes ikke klart for oss hvor man vil legge 

adkomstvegen til den planlagte hytteutbygningen.  

Stavåvegen er ikke dimensjonert for slik trafikk. 

Vi forutsetter at adkomstveg til det planlagte 

område ikke vil skal medføre kostnader eller 

ulemper for nåværende hytter ved Stavåvegen.  

  

På vegne av Stavåvegen veglag,  

Stian Lydersen 

leder  

Kommentarer:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ved tilknytning av 7 nye fritidseiendommer 

til Stavåvegen vil man vurdere oppgradering 

av vegen.  
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Innspill:   

  

Fra: tommy-helge.andresen@telenor.com  
[mailto:tommy-helge.andresen@telenor.com]   
Sendt: 5. januar 2018 09:46 Til: 
post@olafjosne.no  
Kopi: stian.lydersen@ntnu.no; 

jan.tore.fossum@ntebb.no  
Emne: VS: Informasjon om detaljreguleringsplan for  
Stavåløkkja hytteområde  

  

Hei,  

Viser til tilsendt planforslag for 

utvidelse/fortetning av Stavåløkkja hytteområde.  

  

Vi stiller spørsmålstegn til behovet for å fortette 

eksisterende hyttefelt når det planlegges mange 

nye hyttetomter i det nye feltet i vest/nord. I tillegg 

til alle ubebygde hyttetomter som allerede er 

regulert i Stavåløkkja Østre. Eksisterende 

reguleringsplan for Stavåløkkja vestre fra 1987 

gjelder foran kommuneplanens arealdel, og 

ubebygd område er avsatt til LNF-område og vi 

mener dette spesielt må hensynstas når man 

vurderer fortetning.   

  

Vi er mest bekymret for planlagt adkomst til 7 

hytter (H68-H74) på toppen av eksisterende 

hyttefelt. Denne veien er planlagt rett bak og på 

siden av vår hytte, og vi ser på dette som en stor 

ulempe for oss. Her blir det 180 graders innsyn fra 

veien inn på vår eiendom/hytte. Når vi kjøpte 

hytten i 2016 var det avgjørende for oss at den lå i 

avskjermet og i enden av veien.   

  

Vi ønsker at dere vurderer behovet for fortetning 

av eksisterende hyttefelt (ifr eksisterende 

reguleringsplan) og vurdere ny adkomst til de 7 

hyttene på toppen av hyttefeltet. Jeg vil poengtere 

at vi i utgangspunktet ikke er negativ til 

plasseringen av selve hyttetomtene (H68-H74), 

men at adkomsten må vurderes på nytt. Vårt 

Kommentarer:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vurderingen er at trafikk fra 7 tomter forbi  

eiendom gnr/bnr. 296/24 ikke vil være 

avgjørende for hvor veien skal gå.  

Man kan være enige i at innsyn til uteplass er 

uheldig og tiltakshaver er innstilt på å gjøre 

tiltak for å skjerme uteplassen.  
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forslag er at veien legges fra det nye feltet i vest – 

se vedlagt kart! Dette vil gi grunneierne mulighet 

til å etablere flere hyttetomter langs veien og 

hyttetomtene H68-H74 blir å betrakte som en del  
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av det nye feltet og ikke en fortetning.   

  

Når det gjelder adkomst til det nye feltet i 

vest/nord så stiller vi oss bak Jann Fossum sitt 

forslag, og at det må tilstrebes ny adkomst fra 

gamle kongevei (ved parkeringsplassen).  

  

Mvh  

Tommy Andresen og Bente Vemundstad  

Eier av Gnr 296 Bnr 24 (stavåvegen 54)  

--------- Videresendt e-post ---------  

Fra: Stian Lydersen <stian.lydersen@ntnu.no>  

Dato: tir. 12. des. 2017 kl. 09:03  

Emne: Fwd: Informasjon om detaljreguleringsplan 

for Stavåløkkja hytteområde  

Til: <ggausta@online.no>,  

<ekwessel@online.no>,  

<jan.tore.fossum@ntebb.no>,  

<odd.oksas@kit.ntnu.no>,  

<perofoss@gmail.com>,  

<torbjornstorvik@gmail.com>,  

<svein@komforlag.no>, Tore Rokstad  

<tore@atcd.no>,  

<bente.vemundstad@gmail.com>, Janne Myran  

<janne.myran@sintef.no>  

  

  

  

  

  

  

Vurderingen er at det er positivt å bevare 

korridoren langs bekken mest mulig urørt med 

hensyn til terrenginngrep, dette også etter 

innspill fra Fylkesmannen. Man ser også for seg 

en oppgradering av eksisterende veg ved 

forslaget vist på kart under.  

  

  

Tiltakshaver har bestemt seg for å etterkomme 

innspill ført i pennen av Jann Tore Fossum og ta 

utgangspunkt i skissen under for utarbeidelse av 

plankart som sendes til kommunen.  



Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde, del av gnr/bnr. 276/1, 290/1, 294/3, 

296/1 og 309/1.  

  

______________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________    

Siv. Agric. Ola Fjøsne  

Dovrevegen 297,7340 Oppdal  

Dato 08.02. 2018  

  

6

6 
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Skisse fra Tommy Andresen og Bente Vemundstad.  

  

  

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde, del av gnr/bnr. 276/1, 290/1, 294/3, 

296/1 og 309/1.  

  

______________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________    

Siv. Agric. Ola Fjøsne  

Dovrevegen 297,7340 Oppdal  

Dato 08.02. 2018  

  

6

8 

  
Innspill:  

  

Innspill fra Oppdal e-verk  

  

-----Opprinnelig melding-----  

Fra: Ketil Kojen [mailto:kk@oppdal-everk.no]   

Sendt: 14. desember 2017 14:07  

Til: Ola Fjøsne  

Emne: SV: Sender e-post: Forslag til plankart - 
veiløsning 13.12. 2017  

  

Hei!  

  

Jeg har plassert 2 nye trafokiosker i tillegg til 
bestående trafokiosk ved Gamle Kongeveg i 
reguleringsplanen. Disse er tilstrekkelig til å forsyne 
hele feltet mener jeg.  

  

Du har vel tidligere fått kartet over kablene våre til de 

eksisterende hyttene? Det ser ut til at tomtene langs  

Kommentarer:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hyttetomt H3 trekkes noen meter mot øst.  
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veien unngår kablene. Det kan kanskje være at tomt 
H3 er i nærheten. Oppdal Kommune tar ikke hensyn til 
kabler når de setter ned grensemerker. Sjekker du 
denne tomta mot kabelkart?  

  

Jeg ser det er tegnet inn en vei mellom tomt 50 og 51. 
Er det tanker om en videre regulering lengre oppover, 
eller er det for en skogsvei oppover?  
Med vennlig hilsen  

Oppdal Everk AS 
Ketil Kojen 
Driftsing.  
Mob. 480 16 971  

Epost: kk@oppdal-everk.no  

Hjemmeside: www.oevnett.no  

Sentralbord: 72 40 01 75  

  

  

  

  

  

  

Dette er atkomstveg til landbrukseiendommer  

http://www.oevnett.no/
http://www.oevnett.no/
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Kabelkart  
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4 PLANFORSLAGET  

  
Fig.12: Planområde vist på ortofoto.  

  

4.1 Kort planbeskrivelse.  

  

I denne detaljreguleringsplanen er det foreslått en fortetning - del av eksisterende planområde 

med i alt 74 nye tomter. Området er utnyttet med tanke på å unngå fremtidige fortetninger. Det 

er foreslått en mest mulig urørt korridor langs bekken, dette er positivt med tanke på 
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naturlandskap, og det er i tillegg med på åpne landskapet med tanke på beiting og ferdsel for 

hjortedyr. I nedre del av bekken er det planlagt en liten dam (D1) hvor det er mulig å ta ut 

slokkevann ved en evt. brann.  

Planforslaget viser i tillegg 7 nye borebrønner (VA1 - VA7), 7 areal for felles avløpsanlegg (AV1 

– AV7). Det planlegges en grendvis utbygging med utgangspunkt i vann- og avløpsanlegg. 

Plankartet viser også skiløyper – tilknyttet/del av skiløypenettet i Oppdal og 2 områder for felles 

uteopphold. Etter flere innspill fra hytteeiere er opprinnelig plan revidert for å tilpasse veier slik at 

de blir til minst sjenanse for de som allerede er etablert i planområdet. Ferist vil bli anlagt hvor 

hovedatkomsten krysser sperregjerde på oversiden av Gamle Kongeveg. For å redusere ulemper 

(støy/lys) vedrørende trafikk for eiendom gnr/bnr. 290/18 legges hovedatkomsten mot vest lavt i 

terrenget og i god avstand fra hytta.  
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4.2 Planens 

innvirkning på  

omgivelsene    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estetisk utforming og byggeskikk.  

  

Store deler av dette planområdet er ikke bebygd, det er forholdsvis stor 

avstand fra ny til den etablerte bebyggelsen. Kombinasjonen av dette og i 

tillegg til mye vegetasjon gjør at det i planen vil bli gitt muligheter for 

flere typer takløsninger, slik som saltak, pulttak og to takflater uten at det 

vil bryte mye med en etablerte byggestilen. Taktekking av tre, skifer, torv 

eller andre ikke reflekterende materialer.  

Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med 

omgivelsene. Store glassflater skal ha deling.  

  

Eksponering, forhold til nærmiljø  

Planområdet har en jevn forholdsvis slak helning mot sørøst, fra kote 649 

ved Gamle Kongeveg til kote 733 ved plangrense i nord. Mye vegetasjon 

(furuskog) gjør at det er lite eksponert overfor omgivelsene. Man vurderer 

det som nødvendig å foreta en del tynning, men det er likevel viktig at 

man tar vare på så mye av vegetasjonen som mulig.  

Stavåløkkja hytteområde grenser i øst mot etablerte hyttefelt og i vest mot 

område som er avsatt i arealdel kommuneplan til fritidsbebyggelse.   
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Fig.13: Planområde vist i forhold til eksisterende hytteområder.  

  

Planområdet vil ferdig utbygd fremstå med en tetthet av bebyggelse som   

er sammenlignbar med de øvrige i hyttefeltene Stavåløkkja- området.  

  

  

Forhold til landbruksinteresser- beite/skog  

  

Området er i dag i bruk som beiteområde. Tynning av skogen rundt 

hyttene vil være positivt for grasveksten og dermed beite muligheter for 

sau. Der man ikke vil ha beitedyrene for nær bebyggelsen kan inngjerding  

av inntil 40 % av tomtearealet tillates. Området er et lavbonitets 

skogsområde med lav tilvekst, undervegetasjon består av mye lyng, 

einerkratt og kjerr.  

  

Vurderingen er at dette planforslaget har samfunnsmessige positive sider, 

da det fører til økt aktivitet (handel/tjenesteytende næringer) som oppveier 

for begrensninger den enkelte grunneier har for å utøve skogsdrift.  

  

Omlegging av veg ved avkjørsel Gamle Kongeveg og etablering av en 

ferist medfører at eksisterende sperregjerde (over en kortere strekning) må 

flyttes ca. 20 meter mot øst.  
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Fig.14: Skogsbeite  
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Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.   

 
Fig. 15: Oversikt over kartlagt friluftsområde – Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan.  

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i 

kartlagte friluftsområder Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan . 

Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan er et stort turområde uten 

tilrettelegging, høgfjellsområde uten merka stier og skiløyper med 

fiskemuligheter.  

  

Planområdet vil bli vist med skiløype/intern skiløype som kobles opp mot 

det eksisterende skiløypenettet.   

Sentralt i planområdet vil det bli etablert et felles uteoppholdsområder. I 

disse områdene kan det etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å 

fremme uteliv og sosial aktivitet.  

  

Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 

vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge.  

  

Planområdet ligger også i nærheten av kartlagt friluftsområde, Vora – 

Grytdalen. Dette er en del av friluftskart-legging i regi av Oppdal 

kommune  

Vora-Grytdalen er verdsatt som et viktig utfartsområde.  

I tillegg er atkomst til turterreng om sommeren ivaretatt ved at innmålt sti 

tilknyttes den eksisterende stien ovenfor planområdet  
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4.3  

Trafikksikkerhet  

  

  

  

  

  

4.4 Støy,  

luftkvalitet  

  

Fig. 16: Oversikt over flytting av stier tråkk i øvre del av området.  

  

Avkjørsel fra Gamle Kongeveg er vist med frisiktsone. Trafikksituasjonen 

ved avkjørselen vurderes som oversiktlige og trafikksikker.  

Avkjørselen blir også forbedret ved at terrenget blir senket ved 

opparbeiding av ny veg til vestre del av hytteområdet.  

  

Vurderingen er at støy fra biltrafikk på Gamle Kongeveg ikke vil være 

generende. Ny bebyggelse H1 - 74 vil ligge i god avstand fra denne.   

Evt. støy vil være flystøy fra aktivitet ved flyplassen på Fagerhaug.  

Ny bebyggelse vil bli lagt i nærheten av etablert fritidsbebyggelse, det kan 

derfor være aktuelt å innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra 

anleggsarbeider.  

Luftkvalitet er ikke noe tema.  
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4.5 Avgrensning av planområdet   

  

Planområdet grenser i vest mot grunneiendommene, gnr/bnr. 294/8 og 312/1, i sør mot Gamle 

Kongeveg og grunneiendom, gnr/bnr 314/1 i øst mot grunneiendom gnr/bnr. 293/1 og i nord mot 

egne eiendommer.  

  

  

4.6 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål  

  

Detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde, del av gnr/bnr. 276/1, 290/1, 294/3, 296/1 og 

309/1 følgende formål:  

  

Bebyggelse og anlegg:  

Ny fritidsbebyggelse   

Eksisterende fritidsbebyggelse   

Skiløype  

Energianlegg  

Vannforsyning (borebrønner)   

Avløpsanlegg (areal for infiltrasjon)  

Annet uteopphold   

  

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:   

Veg – privat   

Annen veggrunn, grøntareal  

Parkering   

  

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5 NR.6) 

Naturområde/dam for slokkevann.   

  

Landbruks-, natur- og friluftsformål  

Beite/skogsmark.  

  

  

Hensynssoner Sikringssone-

frisikt   

Faresone-høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler   

  

  

  



Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde, del av gnr/bnr. 276/1, 290/1, 294/3, 

296/1 og 309/1.  

  

______________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________    

Siv. Agric. Ola Fjøsne  

Dovrevegen 297,7340 Oppdal  

Dato 08.02. 2018  

  

8

4 

  
  

  

  

4.6.1. Fritidsbebyggelse og anlegg:  

  

Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med tilhørende 

anlegg.   

Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H74. Parkeringsplass kan plasseres 

utenfor byggegrense på egen tomt.  

Det er også innregulert områder «annet uteopphold». Areal vist til annet uteoppholdsareal er felles 

for tomtene i planområdet. Innenfor dette arealet kan det foretas enkel tilrettelegging med 

eksempelvis bord, benker og grillplass.  

Det er innregulert områder for energianlegg (trafokisk) med atkomst fra internt vegnett. 

Planområdet er vist med skiløyper hvor den ene SL1 er en del av det preparerte skiløypenettet i 

Oppdal, den andre SL2 er en intern tilførselsløype.  

  

Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 

geotekniske, klimamessige og estetiske forhold.  

  

Det reguleres inn egne areal for vannforsyning ag avløpsanlegg (infiltrasjon).  

Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften.  

  

Det er utarbeidet plan for vann og utslipp av avløpsvann, Denne planen er utarbeidet av ARC  

RÅDGIVING.  

Vann og avløpsanlegg 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.  

  

4.6.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Planområdet har atkomst fra Gamle Kongeveg ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. For å 

redusere ulemper (støy/lys) vedrørende trafikk for eiendom gnr/bnr. 290/18 legges 

hovedatkomsten mot vest lavt i terrenget og i god avstand fra hytta.  

Det opparbeides nye stikkveger til de nye tomtene. Eksisterende parkering er vist ved Gamle 

Kongeveg. Areal mellom internveger og tomtegrenser er på de fleste tomtene vist som annen 

veggrunn- grøntareal, dette for å legge til rette for fleksible atkomstløsninger. Atkomst til 

grunneiendommer nord for planområdet blir ivaretatt ved det interne veinettet.  

  

4.6.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål:  

LNFR arealet er beitemark/skogsmark.  

  

4.6.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag:  
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Dette arealformålet er en kombinasjon av naturområde og dam for slokkevann.  

  

4.6.5 Hensynssoner  

Sikringssone-frisikt   

Faresone-høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler  Hensynssonene 

vil få egne bestemmelser.  

4.7 Arealoppgave/oversiktskart  

Hovedformål   Underformål  Betegnelse  Sosi-kode  Areal 

m2  

Bebyggelse og anlegg:          

  Ny fritidsbebyggelse 

Eksisterende  

fritidsbebyggelse  

  

H1 – 74  

Egne gårds- 

Og bruks nr.  

 1120  

   

 78708  

  

 14893  

    

  Skiløype  SL1- SL2   1420     2937  

  Energianlegg  EA1-EA3   1510         41  

  Vannforsyningsanlegg  VA1 – VA7   1541       448  

  Avløpsanlegg  AVL1- 

AVL7  

 1542      

   3264  

  Annet uteopphold  AU1, AU2   1690     1969  

Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur:  

     

  

      

  Veg - privat  PV1, PV2   2010   13700    

  Annen veggrunn, tekniske  

anlegg  

AVT1   2018         15  

  Annen veggrunn, 

grøntareal   

  

AVG  

   

 2019  

    

 16472  

  Parkering  P1   2080       162  

Landbruks-, natur- og 

friluftsformål  
  

        

  Beite/skogsmark  LNFR   5110  196455  

Bruk og vern av sjø og 

vassdrag  

        

  Kombinerte formål i sjø og  

vassdrag med eller uten  

tilhørende strandsone  

D1  6800       176  

Sum        330500  
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Hensynssoner: § 11-8, 

jf. § 12-6 (Inngår i 

andre arealformål)  

     

  

      

  § 11-8 a1. Sikringssone.  

Frisikt  

  

H140  

   

140  

  

  § 11-8 a3. Faresone.  

 Høyspenningsanlegg (inkl.   

høyspentkabler)  

  

  

H370  

  

  

370  

  

  

  

  

4.8 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder  

  

Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 

høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.   

  

  

5. RISIKO, - OG SÅRBARHETVURDERING  

Oppdal kommune  

  

Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA  

  

Prosjekt/plan/sak:  Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde, 

del av gnr/bnr. 276/1, 290/1, 294/3, 296/1 og 309/1. Oppdal 

kommune  

  

  

– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak  

  

  

1. Naturgitte forhold  Kontroll  Dato  Sign.  

Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no  OK  29.12.2017  OF  

Flom/flomskredhttp://www.nve.no  OK  29.12.2017  OF  

Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred  OK  29.12.2017  OF  

Radon http://radon.nrpa.no  OK  29.12.2017  OF  

Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær)  OK  29.12.2017  OF  

Fare i forhold til skogbrann  OK  29.12.2017  OF  

Regulerte vassdrag med fare for usikker is   IA             29.12.2017  OF  

Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)   IA  29.12.2017  OF  
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2. Infrastruktur  Kontroll  Dato  Sign.  

Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 

felt) Klatrefare i master.   

Planens innvirkning på kraftforsyning                                          

IA  29.12.2017  OF  

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 

luftfart/flyplass?)  

IA  29.12.2017  OF  

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 

industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og 

gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,  

OK  29.12.2017  OF  

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter)  IA  29.12.2017  OF  

  

  

3. Prosjektgitte forhold  Kontroll  Dato  Sign.  

a) Utbyggingsrekkefølge  IA  29.12.2017  OF  

b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 

fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer)  

OK  29.12.2017  OF  

c) Adgang til kollektivtrafikk  OK  29.12.2017  OF  

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster)  IA  29.12.2017  OF  

e) Reguleringsbestemmelser  OK  29.12.2017  OF  

f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning– 

ajourføring av beredskapskart – veistandard.  

OK  29.12.2017  OF  

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare 

– sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette)  

OK  29.12.2017  OF  

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 

og gjerder  

UN  29.12.2017  OF  

        

  

Bruk følgende koder i kontrollfeltet:   

OK= sjekket og i orden.  

UN= utredes nærmere i byggeprosessen 

IA= ikke aktuelt i denne saken  

SK= se kommentar i planbeskrivelse.  

  

  

5.1 Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet etter gjennomgang av 

Ros-analyse databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.   
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Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste og utarbeiding 

av ROS analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne 

planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter.   

  

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 

gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er trafikksikkerhet og støy.  

  

5.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.  

Planområdet har atkomst fra Gamle Kongeveg som har relativ liten trafikk på denne strekningen.  

Avkjørsel/siktforhold ved gamle Kongeveg er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

Trafikksikkerhet langs Gamle Kongeveg må vurderes på et overordnet nivå.  

  

  

5.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder.  

Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert næring/fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er 

vurderingen at støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det kan derfor være aktuelt å 

innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider.  

Planområdet kan tidvis være utsatt for flystøy fra aktiviteter ved flyplassen på Fagerhaug.  

5.2 Avbøtende tiltak.  

  

5.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.  

Avkjørsel fra Gamle Kongeveg er vist med frisiktsoner. Ved avkjørselen er siktforholdene er 

gode. Vurderingen er at Siktforhold er i varetatt ved avkjørselen. Det er forholdsvis liten trafikk 

på Gamle Kongeveg på denne vegstrekningen og vurderingen er at trafikksikkerheten for gående 

og syklende er tilfredsstillende uten tiltak.  

  

  

5.2.2 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. Ingen tiltak påkrevd.   

Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i døgnet 

og tillates i utgangspunktet ikke på helligdager.  

Vedrørende støy skal T-1442/2012, legges til grunn av kommune, regionale myndigheter og 

berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter PBL.  I anleggsperioden 

er vurderingen at støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, avbøtende tiltak kan være 

vanning/salting.   
Støy fra andre kilder: Flystøy- ingen avbøtende tiltak.  
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