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Saksopplysninger 

 
Oppdal kommune har 11.02.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde fra 

Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr/bnr 276/1, 290/1, 294/3, 296/1 og 309/1. Forslagsstillere er Tor 
Sæther, Stein Ove Volden, Ovar Ottesen, Quartett Fritid AS og Ragnfrid Stellander. Planområdet er ca. 
330 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Stavåa, ca. 9 km. nordøst for Oppdal sentrum. 

Adkomst til området er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Planforslaget 
legger til rette for etablering av 74 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. 

Størrelsen på tomtene er ca. 1 da. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og 
avløp. Planområdet inneholder 13 eksisterende tomter til fritidsbebyggelse, hvorav 10 er bebygd. 
Vedtatt plan vil, med unntak av de delene som ligger på gnr/bnr 293/1, 294/8 og 312/1, erstatte 

gjeldende reguleringsplan for Stavåløkken Vestre, PlanID 1987002.  
 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.  
 

Oppstartsmøte ble gjennomført 22.3.2017. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, 
herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 

Miljøfaglig vurdering nedenfor. 



 

Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 

etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  
 

Miljøfaglig vurdering 

 

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra 
Naturbase, Artskart og kommunens viltkart. Det framgår her at det ikke forekommer trua eller sårbare 
arter, særlig verdifulle naturtyper eller andre særlig verdifulle naturforekomster innenfor planområdet. 

Det er ikke registrert viltområder innenfor planområdet, men det er registrert viltområder i terrenget 
utenfor sonen for fritidsbebyggelse. Det kan forventes at ved ferdsel at det vil kunne bli en viss grad av 

forstyrrelser, men det er vanskelig å si forstyrrelsene kan føre til negative konsekvenser for de artene 
som har sitt leveområde her.   
Den foreslåtte utbygging av fritidsboliger med vei, vann og avløp har en utnytting av arealet som ligger 

innenfor det omfanget som må kunne forventes i sone for fritidsbebyggelse, og den samlede 
belastningen på naturmiljøet vurderes ikke å være større enn hva som kan tåles, jf. nml § 10. 

 
 

Landbruksfaglig vurdering 

 
Foreslått regulert areal på ca 330 da ligger i et område vegetasjonskartlagt blåbærfuruskog med innslag 
av myrlendte områder. Arealet er av Nibio i 2015 vist som areal med godt beite for sau og godt beite for 

storfe. Sagløkkja på ca 7,5 da er innmarksbeite og er klassifisert dyrkbar jord. Den nederste delen av 
planområdet er klassifisert som lavbonitets skogmark og den øverste delen som ikke produktiv 

skogmark. Det er viktig at skogen på arealene som er klassifisert som LNFR-områder kan vokse og 
utnyttes i henhold prinsippene for god skogskjøtsel. Skog rundt hytter blir ofte hogd med bakgrunn i 
ønsket om bedre utsikt / mere sol fra de som eier tomtene. I denne forbindelse er plassering av hyttene / 

tomtene i terrenget viktig. I og med at området ligger innenfor grensene for vernskog, er det egne 
vernskog-bestemmelser om at det skal settes igjen minst 25 utviklingsdyktige trær per dekar. Disse trærne 

skal ha en høgde som er minst 50 % av gjennomsnittlig maksimal trehøgde på stedet. Snauflater på inntil 5 

dekar kan hogges dersom det er godt faglig begrunnet. All hogst av både gammel og ung barskog må 

meldes til kommunen.  
 

Arealet har stor verdi for beitebrukerne i Nordskogen beitelag som utmarksbeite. Sagløkkja er i dag 
slippsted for sau om våren, da denne er en tidlig grønn oase på våren i beiteområdet. Det er viktig med 
dialog med Nordskogen beitelag om ferister, ivaretakelse av sperregjerde og utforming av evt. gjerding 

rundt hytter. Det bør presiseres i reguleringsplanbestemmelsene at el-gjerde ikke er tillatt i 
beiteområdet, dette har vi sett mange uheldige skader og dødsfall av nå, både for sau, rein og kalv.  

Strømgjerdet slås av når hytteeierne ikke er der, beitedyr kommer seg innenfor men gjerne ikke ut igjen 
og dør enten ved at de tørster i hjel eller henger seg fast i el-gjerdet. Det bør også inngås dialog med 
beitelaget i forhold til rekster for sau, slik at naturlige stier for sau og vilt ikke sperres av bebyggelse.  

 
Det er uheldig at gode innmarksbeiter og dyrkbare areal som Sagløkkja bygges ned. 
Landbrukseiendommen Sagen er nylig godkjent delt (Byrå-sak 17/1061), der jord og skog er solgt som 

tilleggsareal til en naboeiendom i aktiv drift, mens husene på garden med tilhørende tomt og Sagløkkja 
ble beholdt av eier nettopp med tanke på reguleringsarbeidet som da var i startfasen. Sagløkkja ligger i 

kommuneplanen med arealformål fritidsbebyggelse. Det er likevel landbruk sin plikt å minne om 
ivaretakelse av dyrkbar jord og jordvernhensyn i slike saker.  



 

Folkehelsevurdering 

 

Planområdet ligger inntil friluftsområdet Vora – Grytdalen, som er verdsatt som et viktig utfartsområdet 
i Oppdal kommune. Planen viser grønnkorridorer mellom hyttene opp mot friluftsområdet som åpner 
for tilgangen til dette friluftsområdet. Det må her sørges for at disse grønn- korridorene blir ryddet og 

fremkommelig slik at man får etablert stier der. Det er positivt at det legges til rette for en intern 
skiløype inn mot den eksisterende løypenettet. De to felles uteoppholdsarealene som er inntegnet bidrar 

til å skape et godt sosialt miljø for hyttebeboerne og derved positivt for helsa. Uteoppholdsareal med 
skogsmiljø er en ypperlig lekearena for barn og trengs ikke opparbeides som lekeplass. 
 

Det er forholdsvis liten trafikk på Gamle Kongeveg og vurderingen er at trafikksikkerheten for gående 
og syklende er tilfredsstillende uten tiltak. 

 

Samlet vurdering 

 

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

I det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er det ikke registrert naturfare (fare for skred, flom mv.) i eller i 
nærheten av planområdet. Det er derfor ikke stilt krav om egne utredninger med dette som tema.  
 

Adkomst til den øverste tomterekka krysser skiløypa i et relativt flatt område. Løypa følger her 
terrengkotene, og rådmannen mener derfor at sikkerheten til skiløpere er godt ivaretatt.  
 

Rådmannen har følgende merknader til plankart og VA-plankart datert 08.02.18:  
 

Bredden på skiløypa (SL1) må økes fra 5 til 8 meter, slik at den blir i tråd med gjeldende 
reguleringsplan for skiløype gjennom planområdet. Ved plangrensa i øst må traseen justeres 2,5 meter 
mot nord slik at den blir korrekt i forhold til gjeldende plan for skiløype på naboeiendommen. Ved 

plangrensa i vest må den justeres 2,7 meter mot nord.  
 

For å ta høyde for framtidige endringer i renovasjonsordningen for fritidsboliger, mener rådmannen at 
det vil være hensiktsmessig å sette av areal til renovasjon øst for adkomsten i til planområdet ved Gamle 
Kongeveg. Det settes av ca. 500 m² som vist på vedlagte kartutsnitt. Arealet benevnes R1, og er 

forbeholdt tomtene i planområdet. Arealet kan om ønskelig opparbeides av framtidig hytteeierforening 
eller grunneierne i planområdet, som også må stå for vedlikehold og brøyting. Oppdal kommune vil 

etter avtale kunne bidra med containere eller andre avfallsbeholdere, samt stå for tømming. Alternativet 
til denne løsningen vil være at hytteeierne i planområdet benytter seg av kommunale returpunkt for 
avfall.  

 
Rådmannen har følgende merknader til bestemmelser datert 08.02.18: 

 
§ 1.5. gis følgende ordlyd:  
 

Bebyggelsen skal følge de ordninger Oppdal kommune til enhver tid har for avfallshåndtering.  
 

§ 3.1.9 gis følgende tilføyelse:  
 
Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.  

 



§ 3.1.12. endres til: 

 
Skiløypetraseen (SL1) skal ha en bredde på 8 meter.  

 
I siste setning i § 4.4.1. må det presiseres at det gjelder Statens vegvesens normaler. Setningen får 
følgende ordlyd: 

 
Utforming av ferist skal være i henhold til Statens vegvesens normaler.  

 
Det tas inn en ny § 4.5. med følgende ordlyd: 
 

4.5. Renovasjon 

 

4.5.1. R1 er felles for alle tomtene i planområdet, og kan om ønskelig opparbeides av hytteeierforening 
eller grunneierne i planområdet. Hytteeierforening eller grunneierne skal selv stå for vedlikehold og 
brøyting. Dersom denne løsningen velges, skal det inngås avtale med Oppdal kommune om utplassering 

og tømming av containere/avfallsbeholdere.  
 

Bestemmelsene § 6.1.1: kan erstattes med skal. Bestemmelsen får følgende ordlyd: 
 
Dam for slokkevann/naturområde skal anlegges i henhold til plankartet.  

 
Av § 7.1.2. i bestemmelsene framgår at det i faresone - høyspenningsanlegg ikke tillates utført 
byggetiltak. Av § 4.3.1. framgår at det i her tillates oppført trafokiosk. § 7.1.2. må derfor endres til: 

 
I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke andre byggetiltak 

enn de som er nødvendige for strømforsyningen i planområdet.  
 
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 Stavåløkkja hytteområde er tre hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen 
er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der det vises til at alle 

boenheter i henhold til byggteknisk forskrift skal ha radonsperre. Under klimatilpassing/flomfare pekes 
det på at større vannmengder fra rask snøsmelting og store nedbørsmengder vil komme fra nord. Øvre 

del av planområdet er relativt flatt og har store myrområder som vil bidra til å jevne ut flomtopper. 
Gjennom planområdet går det en større bekk som drenerer ut myra i nord. Vurderingen er at bekkeløpet 
og grunnen i planområdet vil kunne ta imot store nedbørsmengder uten fare for erosjon. Under punktet 

om kulturminner vises at fylkeskommunen ved befaring har registrert en kullgrop. Denne er gravd ut, 
og vises ikke på plankartet.  

 
Sju hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder trafikksikkerhet, 
der vurderingene er at avkjørsel fra Gamle Kongeveg er oversiktlig og vurderes som trafikksikker. 

Sikkerheten for gående og syklende langs Gamle Kongeveg er også vurdert å være tilfredss tillende. For 
å sikre at støy og støv i anleggsperioden ikke blir til sjenanse, er det i § 1.4. i bestemmelsene gitt 

begrensninger på når opparbeiding av infrastruktur kan foregå. Gjennomsnittlig støynivå skal ikke 
overstige 60 dB. Avbøtende tiltak mot støv er vanning eller salting. Støy/støv fra vegtrafikk blir som 
tidligere. Støy fra aktivitet på flyplassen kan tidvis være generende. Under punktet om ulykker ved 

anleggsgjennomføring vises til at byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal 
legges til grunn. Risikoen for ulykker vil dermed være liten.  

 



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

burde vært omtalt.  
 

Rådmannen mener at kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet er tilstrekkelig kjent for området til å 
kunne vurdere planforslaget jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. Virkningen på naturmiljøet vurderes å 
være såpass kjent at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse. Planforslaget forventes ikke å øke 

den samlede belastningen på økosystemet i dette området vesentlig mer enn hva som kan tåles. Med 
bakgrunn i dette mener rådmannen at naturmiljøet i planområdet og nærliggende områder er vurdert og 

ivaretatt på en tilstrekkelig måte, og at planforslaget ikke vil påføre økosystemet ytterligere 
belastninger, jf. NML§§ 8 -12. 
 

Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 
ut til offentlig ettersyn.  

 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 08.05.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtaket blir som følger: 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 08.02.18, med 
følgende endringer:  

 
I plankartet: 
 

- Skiløypa vises med 8 meters bredde, og justeres 2,5 meter mot nord i plangrensa i øst, og 2,7 
meter mot nord i plangrensa i vest. 

- Øst for adkomstvegen ved Gamle Kongeveg vises et areal på ca. 500 m² til renovasjon. Arealet 
benevnes R1.  

 

I bestemmelsene: 
 

§ 1.5. gis følgende ordlyd:  
 
Bebyggelsen skal følge de ordninger Oppdal kommune til enhver tid har for avfallshåndtering.  

 
§ 3.1.9 gis følgende tilføyelse:  

 
Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.  
 

§ 3.1.12. endres til: 
 

Skiløypetraseen (SL1) skal ha en bredde på 8 meter.  
 



§ 4.4.1. får følgende ordlyd: 

 
Utforming av ferist skal være i henhold til Statens vegvesens normaler.  

 
Det tas inn en ny § 4.5. med følgende ordlyd: 
 

4.5. Renovasjon 

 

4.5.1. R1 er felles for alle tomtene i planområdet, og kan om ønskelig opparbeides av hytteeierforening 
eller grunneierne i planområdet. Hytteeierforening eller grunneierne skal selv stå for vedlikehold og 
brøyting. Dersom denne løsningen velges, skal det inngås avtale med Oppdal kommune om utplassering 

og tømming av containere/avfallsbeholdere.  
 

Bestemmelsene § 6.1.1. får følgende ordlyd:  
 
Dam for slokkevann/naturområde skal anlegges i henhold til plankartet. 

 
§ 7.1.2. endres til: 

 
I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke andre byggetiltak 
enn de som er nødvendige for strømforsyningen i planområdet.  

 
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 
områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at dette 

forventes å øke de negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 4 -6, 8-12 ansees 
dermed å være ivaretatt. 

 
 
 

 

Rådmannens tilråding 

 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 08.02.18, med 
følgende endringer:  
 

I plankartet: 
 

- Skiløypa vises med 8 meters bredde, og justeres 2,5 meter mot nord i plangrensa i øst, og 2,7 
meter mot nord i plangrensa i vest. 

- Øst for adkomstvegen ved Gamle Kongeveg vises et areal på ca. 500 m² til renovasjon. Arealet 

benevnes R1.  
 

I bestemmelsene: 
 
§ 1.5. gis følgende ordlyd:  

 
Bebyggelsen skal følge de ordninger Oppdal kommune til enhver tid har for avfallshåndtering.  



 

§ 3.1.9 gis følgende tilføyelse:  
 

Bruk av elektriske gjerder er ikke tillatt.  
 
§ 3.1.12. endres til: 

 
Skiløypetraseen (SL1) skal ha en bredde på 8 meter.  

 
§ 4.4.1. får følgende ordlyd: 
 

Utforming av ferist skal være i henhold til Statens vegvesens normaler.  
 

Det tas inn en ny § 4.5. med følgende ordlyd: 
 
4.5. Renovasjon 

 
4.5.1. R1 er felles for alle tomtene i planområdet, og kan om ønskelig opparbeides av hytteeierforening 

eller grunneierne i planområdet. Hytteeierforening eller grunneierne skal selv stå for vedlikehold og 
brøyting. Dersom denne løsningen velges, skal det inngås avtale med Oppdal kommune om utplassering 
og tømming av containere/avfallsbeholdere.  

 
Bestemmelsene § 6.1.1. får følgende ordlyd:  
 

Dam for slokkevann/naturområde skal anlegges i henhold til plankartet. 
 

§ 7.1.2. endres til: 
 
I områder som på plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke andre byggetiltak 

enn de som er nødvendige for strømforsyningen i planområdet.  
 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 
områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at dette 
forventes å øke de negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 4 -6, 8-12 ansees 

dermed å være ivaretatt.   
 

  
 


