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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 05.12.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Stølen hyttegrend fra 
Multiplan AS v/Øivind Holten. Planen omfatter del av gnr 296 bnr 1. Planforslaget viser 58 tomter til 
frittliggende fritidsbebyggelse. Adkomst vil skje etter vegen på oversida av parkeringsplassen som 
disponeres av Stølen skisenter, gnr/bnr 293/5. Det planlegges kulvert der vegen krysser nedfartsløypa. 
Forslagsstiller er Saltdalshytta Utvikling AS. Oppstartsmøte ble holdt 28.02.18. Her ble premissene for 
det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
Planområdet er ca. 38 da., og ligger mellom heis og nedfartsløype i Stølen. Bebyggelsen skal kobles til 
kommunale anlegg for vannforsyning og avløp. For å sikre tilstrekkelig areal for renovasjon for 
planområdet, foreslås å utvide returpunktet i krysset ved Gamle Kongeveg og Gorsetråket, se vedlegg 6. 
Dette er også tatt inn i pkt. 4.3. i bestemmelsene. Skred AS har foretatt skredfarevurdering for 
planområdet. Rapport datert 03.06.18. viser at området tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk 
forskrift (TEK 17). Planen vil erstatte del av to gjeldende reguleringsplaner i området; Vangslia – 
Gardåa med PlanID 1986007, og Vangslia – Gardåa – Hellaugstøl med PlanID 1986005.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse og idrettsanlegg 
(nedfartsløype). Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av 
bygningsrådet.  
 



Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  
 

Miljøfaglig vurdering 
Notat datert 27.11.17. fra Miljøfaglig utredning viser at planområdet består av naturtypene Hagemark 
og Naturbeitemark. Lokaliteten er vist i Miljødirektoratets Naturbase, og har verdi B, Viktig. Mellom 
Stølen og Hovden er det kartlagt en rekke slike naturtyper med verdi A, Svært viktig. De to naturtypene 
er ivaretatt i området selv om denne lokaliteten tas i bruk til utbyggingsformål. Artsdatabankens 
Artskart viser at det er registrert beitemarksopp i planområdet, bl.a. to funn av Lillagrå Rødspore som er 
vurdert som Nær Truet (NT). Kommunens digitale viltkart viser ingen registreringer i eller i nærheten 
av planområdet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å kunne vurdere planforslaget, jfr. § 8 i naturmangfoldloven (nml). 
Føre-var prinsippet i nml § 9 kommer ikke til anvendelse. I planbeskrivelsen er det det krysset av for JA 
på spørsmål om planforslaget i sum vil føre til for stor belastning på økosystemet (nml § 10). Dette er 
en trykkfeil. Utbygging i tråd med planforslaget vil føre til belastning på økosystemet i selve 
planområdet, men ikke i nevneverdig grad utenfor planområdet. Tiltakshaver dekker kostnader for å 
unngå miljøforringelse (nml § 11), og det vil bli benyttet miljøforsvarlige teknikker ved utbygging (nml 
§ 12). Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses etter dette å være ivaretatt. Utbygging i tråd 
med planforslaget vil heller ikke føre til uheldige konsekvenser for andre miljøinteresser.  
 

Landbruksfaglig vurdering 
Landbrukseiendommen Trøa består av 5 teiger på tilsammen 862 dekar, der 43,5 da er fulldyrka jord, 
43,2 da er innmarksbeite og resten skog og utmark. Landbrukseiendommen Trøa er en liten til middels 
eiendom i Oppdal målt ut fra antall dekar jordbruksjord. Hele arealet på 38 dekar i foreslått 
reguleringsplan er registrert som innmarksbeite og kartlagt som naturbeitemark og hagemark. 
Beitekartleggingen av Nibio i 2015 viser hele arealet som svært godt beite for både sau og storfe.  
 
Ved gjennomført utbygging vil resterende innmarksbeite på gården være 5 dekar. Innmarksbeite er en 
verdifull ressurs på små gardsbruk, og omsøkte utbygging vil redusere landbrukseiendommens karakter 
og muligheter. Innmarksbeite som vår- og høstbeite for å spare dyrkajord til grovfôr er viktig i 
fjellandbruket. 
 
Omdisponeringen er i tråd med kommuneplanens arealdel. I forslag til reguleringsplanbestemmelser er 
det tatt inn en BYA på 30-60 % og likevel står det at inngjerding og bebyggelse maks kan utgjøre 40 % 
Det er også stilt krav om skigard som gjerdetype. Dette området er midt i et aktivt skiområde der det vil 
bli kjørt ski på kryss og tvers av beboerne for å komme ut i løypene. Dette er lite hensyntatt i utforming 
av infrastruktur i området. Skigarder er høye og spisse og anbefales ikke i denne kombinasjonen. 
Det er heller ingen tradisjon i Oppdal med å sette skigard med gran.  
 
Ut fra infrastrukturhensyn foreslås å sette forbud mot gjerde innen planområdet, og at inngjerding løses 
i dialog med beitebrukere i ytterkantene av planområdet. 
 
 



Folkehelsevurdering 
Oppdal kommune gjennomførte i 2014 en kartlegging av friluftslivsområder i Oppdal. Hyttefeltet 
Stølen hyttegrend er planlagt i et området som er kartlagt med verdi A, som svært viktig friluftsområde. 
Planområdet benyttes i dag av mange barn til et skilekområdet der de kjører på ski i skogen. Områdene 
rundt er kartlagt som viktige friluftsområder og brukes som nærturområder eller for å komme seg videre 
opp til f.eks. Stølshøa og Skjørstadhovdin eller videre innover i fjellet. Planområdet vil ligge i selve 
skisenteret og det er lagt til rette slik at man kan komme seg inn i skianlegget uten å benytte bil. 
Beboerne i hyttefeltet vil ha lett tilgang på stinett i barmarks periode og skiløype på vinters tid.  
 
Hyttefeltet har få grønnkorridorer eller avsatt noe areal til å få etablert stier som snarveger for myke 
trafikanter gjennom området. Erfaringsmessig tar myke trafikanter den snareste vegen og det vil være 
positivt både for beboerne og turgåere at det legges til rette for det. Vegen er bratt og svingete og 
etablering av grønnkorridor med sti vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, samt at man 
legger til rette for å få folk videre ut i friluftsområdet.  
 
Det er ikke lagt inn areal til sosial møteplass i plankartet. Dette ble satt som krav i oppstartsmøtet.  
 
Det ser ut som det er avsatt lite plass mellom vegbane i første sving etter tunell og skitraseen. Her 
anbefales det å etablere tiltak som forebygger at skikjørere havner inn i vegbanen. Området ved tunellen 
må også sikres slik at det ikke skjer ulykker.  
 

Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor.  
 
Rådmannen vil innledningsvis bemerke at planforslaget inneholder et illustrasjonskart som viser 
husdyrpassasjer gjennom planområdet. Disse følger i vegtraseene, friområdene og nedfartsløypa. Det 
framgår av pkt. 1.19. i bestemmelsene at det innenfor disse områdene ikke skal iverksettes tiltak som 
hindrer eller vanskeliggjør ferdselsmuligheter for beitedyr. Rådmannen viser til § 12 – 7 i plan- og 
bygningsloven der det går fram at bestemmelser kan knyttes til arealformål og hensynssoner. 
Husdyrpassasjer er ikke et arealformål i henhold til samme paragraf, og er ikke lagt inn i plankartet. 
Rådmannen vil derfor tilrå at pkt. 1.19. i forslag til bestemmelser strykes. 
 
I oppstartsmøte 28.02.18. ble det satt som en premiss at planbeskrivelsen må gjøre rede for hvorvidt 
produksjon av kunstsnø kan påvirke bebyggelsen, eller være til sjenanse for beboerne i planområdet. 
Rådmannen kan ikke se at planbeskrivelsen inneholder en vurdering av dette, noe som må rettes opp før 
planen sendes på høring.   
 
Generelt til oppbygging av bestemmelsene: 
 
Bestemmelsene er ikke fullt ut bygd opp i tråd med nasjonal norm. Pkt. 3, Bestemmelser til arealformål, 
må deles inn i følgende underpunkt: 
 
3.1. Bebyggelse og anlegg. Punktene 3.2. – 3.14. hører inn under dette punktet. Nummereringen endres 
slik at første punkt er 3.1.1., og siste punkt blir 3.1.13.  
 
3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Punktene 3.15. – 3.18. hører inn under dette punktet, og 
nummereres 3.2.1. – 3.2.4.  
 
3.3. Grønnstruktur. Her tas inn et punkt 3.3.1. med følgende ordlyd: 
 



På arealer vist som grønnstruktur i plankartet tillates ingen inngrep eller tiltak som forringer arealenes 
bruk til dette formålet. Rydding av vegetasjon er i nødvendig utstrekning tillatt. 
 
Rådmannen har ut over dette følgende merknader til plankart og VA-plankart datert 13.10.18. og 
reguleringsbestemmelser datert 27.11.18:  
 
Det framgår av pkt. 5.1. i planbeskrivelsen at avløpsplan følger vedlagt. Rådmannen kan ikke se at dette 
er riktig. Det eneste som følger planen er VA-plankartet. Det forutsettes at vannforsyning, avløp og 
overvann skal kobles til det kommunale VA-anlegget nedenfor planområdet. Enhet for tekniske 
tjenester opplyser at de ikke kan ta stilling til tilkobling av overvann før det foreligger en avløpsplan 
som beskriver håndtering av overvann. Rådmannen kan ikke se at det på nåværende tidspunkt er mulig 
å vurdere vannforsyning, avløp og håndtering av overvann fra planområdet. Før planen tas opp til 
sluttbehandling må det foreligge en avløpsplan som beskriver hvordan dette er tenkt løst.   
 
Det framgår av pkt. 3.5. i bestemmelsene at det tillates oppført inntil 3 boenheter pr. tomt. Dette åpner 
for at det kan oppføres 3 fritidsboliger pr. tomt. Dette har ikke vært intensjonen med planen. 
Rådmannen vil derfor tilrå at første setning i pkt. 3.5. i forslaget får følgende ordlyd: 
 
Det tillates oppført 1 frittliggende fritidsbolig med inntil 3 boenheter pr. tomt.  
 
Rådmannen viser til den landbruksfaglige vurderingen, der det påpekes at det ikke er samsvar mellom 
bestemmelsen om utnyttingsgrad (BYA 30 % – 60 %), og bestemmelsen om inngjerding (maks 40 %). 
Rådmannen vil tilrå at bestemmelsen endres slik at blir tillatt å gjerde inn et areal på maksimum 30 m² i 
tilknytning til fritidsboligens inngangspartiet. Rådmannen ser også at skigard kanskje ikke er den mest 
hensiktsmessige gjerdetypen i dette området. Rådmannen vil etter dette tilrå at pkt. 3.6. i forslaget får 
følgende ordlyd:  
 
Det tillates inngjerding av et areal på maksimum 30 m² i tilknytning til fritidsboligens inngangsparti. 
Alle gjerder i området skal utføres ved bruk av naturmaterialer. Gjerder skal utformes slik at beitedyr 
ikke kan sette seg fast i det, og slik at de ikke kan bli innesperret på det inngjerdede området. Bruk av 
elektrisk gjerde er ikke tillatt. Det skal settes opp gjerde som hindrer fall ned mot inn- og utløp av 
tunnelen under nedfarten.  
 
I pkt. 3.8. i forslag til bestemmelser framgår at det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser pr. 
boenhet. Med tre boenheter vil dette legge beslag på 108 m² til parkering. Rådmannen mener dette vil 
være uforholdsmessig mye med så små tomter det er lagt opp til. Rådmannen vil derfor tilrå at siste 
setning i pkt. 3.8. i forslaget får følgende ordlyd: 
 
For fritidsboliger med en boenhet skal det opparbeides 2 parkeringsplasser. For boenhet to og tre skal 
det i tillegg opparbeides 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet.  
 
Adkomst til planområdet er ved utvidet bruk av den øvre vegen i parkeringsplassen i Stølen. Denne gir 
også adkomst til Stølen Terrasse, med til sammen 39 tinglyste eiere. Disse har i utgangspunktet ikke rett 
til parkering på eiendommene, men skal parkere langs den øvre vegen. Anleggsvegen er ikke tilbakeført 
til opprinnelig terreng, og det foregår noe parkering på eiendommene. Vegen skal også benyttes som 
adkomst til Stølen Panorama. Planområdet Stølen Panorama inneholder to tomter som begge skal ha 
parkering på egen grunn. Planen inneholder også en parkeringsplass med fire plasser som er felles for 
Stølen Panorama og beboerne i Stølen Terrasse. Avgrensningen av planområdet Stølen hyttegrend viser 
Vei 1 ned til den øvre vegen i parkeringsplassen. Den viste utformingen åpner for kjøring inn på veg- og 
parkeringsareal som benyttes av Stølen skisenter. Denne løsningen legger til rette for trafikk-kaos når 
det er mye trafikk til og fra Stølen skisenter. Rådmannen mener derfor at planområdet må utvides slik at 
Vei 1 vises i fem meters bredde helt fram til Gardåvegen. Adkomsten ned til parkeringsplassene i Stølen 



skisenter må sperres, og det må etablereres en snuplass for beboerne i Stølen Terrasse. Videre må 
planen vise parkeringsplasser for beboerne i Stølen Terrasse. Basert på at det foregår parkering på 
eiendommene i Stølen Terasse, at det er avsatt 4 p-plasser i reguleringsplanen for Stølen Panorama, og 
at alle beboerne i Stølen Terrasse ikke er til stede samtidig, mener rådmannen det er tilstrekkelig å vise 
20 p-plasser. Dette vil være en bedring av parkeringskapasiteten sammenlignet med dagens situasjon. 
Løsningene må vises i plankartet. Rådmannen mener dette er tiltak som må være gjennomført før 
utbyggingen av Stølen hyttegrend kan iverksettes, og vil derfor foreslå at pkt. 4.2. i 
Rekkefølgebestemmelsene får følgende ordlyd: 
 
Før det gis tillatelse til tiltak i resten av planområdet, skal følgende infrastrukturtiltak være 
opparbeidet:  
- Vei 1 i 5 meters bredde fra Gardåvegen og fram til den planfrie kryssingen av nedfartsløypa.  
- 20 parkeringsplasser for beboerne i Stølen Terrasse.  
- Snuplass og sperring av vegen ned til parkeringsplassene for Stølen skisenter.  
- Planfri kryssing av nedfartsløypa, inkludert nødvendige sikringstiltak.  
 
Rådmannen er enig i at det er fornuftig å utvide returpunktet for avfall i krysset mellom Gamle 
Kongeveg og Gorsetråket. Man får da samlet innhenting til ett returpunkt. Som alternativ løsning er det 
vurdert å benytte tomt 1 i planforslaget til dette formålet. Dette arealet er vanskelig å skjerme for 
beboerne i Stølen Terrasse, og er dermed ingen god løsning. Utvidelsen i krysset ligger delvis på 
kommunal grunn (gnr/bnr 294/35) og på grunn tilhørende Per Ole Bjørndal (gnr/bnr 296/1). Bjørndal 
stiller grunnen vederlagsfritt til disposisjon. Tiltakshaver bekoster opparbeiding.  
 
Rådmannen ser at det også er to andre forhold som er tatt opp i oppstartsmøtet som ikke er oppfylt. 
Under punktet om Folkehelse framgår at det må legges inn minimum 1 sosial møteplass. Sosial 
møteplass må legges sentralt i planområdet. Det må også knyttes en bestemmelse til dette arealformålet 
(Annet uteoppholdsareal). Rådmannen vil tilrå at bestemmelsen blir nytt pkt. 3.1.14., og får følgende 
ordlyd: 
 
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 mv.  
 
Under punktet om Friluftsliv framgår at det må vises byggegrense på 10 meter mot nedfartsløypa, og 15 
meter mot heisen. Plankartet viser ikke byggegrense mot nedfartsløypa. Plankartet må rettes opp slik at 
dette blir ivaretatt. Byggegrense må også vises i tegnforklaringen i plankartet. Rådmannen vil tilrå at det 
tas inn en ny bestemmelsene (pkt. 3.1.15.) med følgende ordlyd: 
 
Byggegrense mot heisen i vest er 15 meter. Byggegrense mot nedfartsløypa i øst er 10 meter.  
 
Dette vil medføre at flere av de tomtene som grenser inntil nedfartsløypa ikke blir bebyggbare. 
Planforslaget må omarbeides slik at alle tomtene kan bebygges. Det må i forbindelse med dette vurderes 
om det er mulig å få til flere grønne korridorer (snarveier) slik det er vist mellom tomtene 14, 15, 18 og 
19.  
 
Rådmannen vil tilrå at friområdet (grøntkorridoren) mellom tomtene 56 og 57 flyttes slik at den blir vist 
mellom tomtene 57 og 58. Dette vil gi vesentlig bedre stigningsforhold. Tomt 57 flyttes inntil tomt 56. 
Vei 5 må forlenges med 5 meter mot vest slik at den gir god adkomst til tomt 58.  
 
Flere av tomtene i planområdet er relativt bratte. For å få til en god terrengtilpasning, vil rådmannen 
tilrå at settes krav om sokkeletasje på disse. Dette gjelder tomtene 2, 3, 4, 5, 6, 23, 56 og 57. 
Sokkeletasje kan også være egnet på andre tomter med middels helning. Rådmannen vi foreslå at det tas 
inn en ny bestemmelse (nytt pkt. 3.1.16.) med følgende ordlyd: 



 
På tomtene 2, 3, 4, 5, 6, 23, 56 og 57 er det krav om sokkeletasje. Sokkeletasje er også tillatt på øvrige 
tomter der dette er egnet.  
 
Det framgår av pkt. 3.9. i forslaget til planbestemmelser at taktekking utføres med torv eller skifer. I et 
såpass bratt og tett utbygd område mener rådmannen det som et ledd i klimatilpasningen må settes krav 
om taktekking som forsinker avrenning fra takflatene, dvs. torv. Tilsvarende bestemmelse gjelder i 
reguleringsplanen for Vangslia Fjellandsby. Rådmannen vil tilrå at pkt. 3.9. i forslaget til bestemmelser 
får følgende ordlyd: 
 
Taktekking skal utføres med torv.  
 
Pkt. 3.15. i planforslaget beskriver vegbredde på vei 1, 2 og 3, men ikke de øvrige. Rådmannen vil tilrå 
at pkt. 3.15. i forslaget får følgende ordlyd: 
 
Kjørevei 1 skal ha en effektiv bredde på netto 4,5 meter. De øvrige kjøreveiene skal ha en effektiv 
bredde på netto 4,0 meter.  
 
Det framgår av pkt. 3.17. i forslag til bestemmelser at adkomsttunnel under nedfarten skal ha en fri 
bredde på 5 meter, og høyde på 4.3 meter. Av hensyn til sikkerheten ved dalstasjonen er det viktig at 
tunellen og tilgrensende terreng blir utformet på at en slik måte at det ikke dannes et hopp, eller at 
hastigheten ned mot dalstasjonen øker. Rådmannen vil derfor foreslå at pkt. 3.17. i forslaget til 
bestemmelser gis følgende tilføyelse: 
 
Adkomsttunellen under nedfartsløypa og tilgrensende terreng må utformes på en slik måte at 
sikkerheten ved dalstasjonen blir ivaretatt.  
 
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 Stølen hyttegrend er fire hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er 
akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende tiltak er 
radonsperre i tråd med kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Utbygging av planområdet vil 
medføre at en del sårbar flora går tapt. Det vises til at artene blir ivaretatt i tilsvarende 
naturtypelokaliteter lenger vest. To av hendelsene gjelder trafikksikkerhet. Adkomst skjer via tunell 
under nedfartsløya. Denne får en innvendig høyde på 4,3 meter, slik at også brannbil og lastebiler kan 
passere. Det vil bli skiltet lav fart i området. Om nødvendig anlegges fartshumper.  
 
Tre hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder støv og støy i 
anleggsperioden. Avbøtende tiltak ved støvplager er vanning eller salting. For å unngå støyplager settes 
krav om stopp i anleggsaktivitet kl. 22 på hverdager, og ingen aktivitet på helgedager. For støv og støy 
fra biltrafikk vises til ovenstående. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngås ved at 
byggherreforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet skal følges.  
 
Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som 
burde vært omtalt. Rådmannen kan ikke se at det er tatt inn en bestemmelse som regulerer tidspunkt for 
når anleggsaktivitet er tillatt, og hvilke støynivå som ikke skal overskrides. Det er heller ingen 
bestemmelse om vanning/salting ved støvplager. Rådmannen vil tilrå at det tas inn et nytt pkt. 2.5. med 
følgende ordlyd: 
 



Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå i tidsrommet 07.00. – 19.00., og er 
ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00. – 19.00. 
(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB. Ved sjenerende støvplager skal vegnettet vannes eller saltes.  
 
Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 
ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 28.01.2019  
 

Behandling 
 
Forslag fra AP v/ Arnt Gulaker: 

Byggegrense mot nedfartsløype i øst settes til 15 m.  Dette gjelder ikke veitraséene. 
 

Vedtak 
Forslag fra Arnt Gulaker ble vedtatt med 6 mot 1 st. (mindretall: Høyre v/ Olav M. Mellemsæter). 
 
Rådmannens tilråding med vedtatt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Stølen hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse datert 27.11.18, plankart datert 27.11.18, og bestemmelser 
datert 27.11.18, med følgende endringer:  
 
I planbeskrivelsen: 
 
Det må gjøres rede for hvorvidt produksjon av kunstsnø kan påvirke bebyggelsen, eller være til sjenanse 
for beboerne i planområdet.  
 
I plankartet:  
 
Planområdet utvides slik at Vei 1 vises helt fram til Gardåvegen. Adkomsten ned til parkeringsplassene 
i Stølen skisenter må sperres, og det må etablereres en snuplass for beboerne i Stølen Terrasse. Videre 
må planen vise 20 parkeringsplasser for beboerne i Stølen Terrasse. 
 
Det vises byggegrense på 15 meter mot nedfartsløypa i øst for de tomtene som grenser inntil traseen. 
Byggegrensen gjelder ikke veitraséene. Planforslaget omarbeides slik at alle tomtene kan bebygges. Det 
må i forbindelse med dette vurderes om det er mulig å få til flere grønne korridorer (snarveier) slik det 
vist mellom tomtene 14, 15, 18 og 19 i planforslaget.  
 
Byggegrense må vises i tegnforklaringen i plankartet 
 
Friområdet (grøntkorridoren) mellom tomtene 56 og 57 flyttes slik at den blir vist mellom tomtene 57 
og 58. Tomt 57 flyttes inntil tomt 56. Vei 5 må forlenges med 5 meter mot vest slik at den gir god 
adkomst til tomt 58.  
 
I reguleringsbestemmelsene:  



 
Pkt. 3, Bestemmelser til arealformål, bygges opp i tråd med den nasjonale normen slik det går fram av 
rådmannens vurdering.  
 
Det tas inn et nytt pkt. 2.5. med følgende ordlyd: 
 
Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå i tidsrommet 07.00. – 19.00., og er 
ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00. – 19.00. 
(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB. Ved sjenerende støvplager skal vegnettet vannes eller saltes.  
 
Første setning i pkt. 3.5. i forslaget til bestemmelser får følgende ordlyd: 
 
Det tillates oppført 1 frittliggende fritidsbolig med inntil 3 boenheter pr. tomt.  
 
Pkt. 3.6. i forslaget til bestemmelser får følgende ordlyd:  
 
Det tillates inngjerding av et areal på maksimum 30 m² i tilknytning til fritidsboligens inngangsparti. 
Alle gjerder i området skal utføres ved bruk av naturmaterialer. Gjerder skal utformes slik at beitedyr 
ikke kan sette seg fast i det, og slik at de ikke kan bli innesperret på det inngjerdede området. Bruk av 
elektrisk gjerde er ikke tillatt. Det skal settes opp gjerde som hindrer fall ned mot inn- og utløp av 
tunnelen under nedfarten.  
 
Siste setning i pkt. 3.8. i forslaget får følgende ordlyd: 
 
For fritidsboliger med en boenhet skal det opparbeides 2 parkeringsplasser. For boenhet to og tre skal 
det i tillegg opparbeides 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet.  
 
Pkt. 3.9. i forslaget til bestemmelser får følgende ordlyd:  
 
Taktekking skal utføres med torv.  
 
Pkt. 3.15. i forslaget får følgende ordlyd: 
 
Kjørevei 1 skal ha en effektiv bredde på netto 4,5 meter. De øvrige kjøreveiene skal ha en effektiv 
bredde på netto 4,0 meter.  
 
Det opprettes et nytt underpunkt 3.3. Grønnstruktur, med følgende bestemmelse: 
 
3.3.1. På arealer vist som grønnstruktur i plankartet tillates ingen inngrep eller tiltak som forringer  
         arealenes bruk til dette formålet. Rydding av vegetasjon er i nødvendig utstrekning tillatt. 
 
Det tas inn et nytt pkt. 3.1.14. med følgende ordlyd:  
 
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 mv. 
 
Det tas inn et nytt pkt. 3.1.15. med følgende ordlyd: 
 
Byggegrense mot heisen i vest er 15 meter. Byggegrense mot nedfartsløypa i øst er 15 meter.  
Byggegrensen gjelder ikke veitraséene. 
 
Det tas inn et nytt pkt. 3.1.16. med følgende ordlyd: 



 
På tomtene 2, 3, 4, 5, 6, 23, 56 og 57 er det krav om sokkeletasje. Sokkeletasje er også tillatt på øvrige 
tomter der dette er egnet.  
 
Pkt. 3.17. i forslaget til bestemmelser gis følgende tilføyelse: 
 
Adkomsttunellen under nedfartsløypa og tilgrensende terreng må utformes på en slik måte at 
sikkerheten ved dalstasjonen blir ivaretatt.  
 
Pkt. 4.2. i rekkefølgebestemmelsene får følgende ordlyd: 
 
Før det gis tillatelse til tiltak i resten av planområdet, skal følgende infrastrukturtiltak være 
opparbeidet:  
- Vei 1 i 5 meters bredde fra Gardåvegen og fram til den planfrie kryssingen av nedfartsløypa.  
- 20 parkeringsplasser for beboerne i Stølen Terrasse.  
- Snuplass og sperring av vegen ned til parkeringsplassene for Stølen skisenter.  
- Planfri kryssing av nedfartsløypa, inkludert nødvendige sikringstiltak.   
 
Pkt. 1.19. i forslag til bestemmelser strykes. 
 
Før planforslaget tas opp til sluttbehandling må det foreligge en avløpsplan som viser hvordan 
vannforsyning, avløp og håndtering av overvann er tenkt løst.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 
 
 
 

Rådmannens tilråding 
 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Stølen hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse datert 27.11.18, plankart datert 27.11.18, og bestemmelser 
datert 27.11.18, med følgende endringer:  
 
I planbeskrivelsen: 
 
Det må gjøres rede for hvorvidt produksjon av kunstsnø kan påvirke bebyggelsen, eller være til sjenanse 
for beboerne i planområdet.  
 
I plankartet:  
 
Planområdet utvides slik at Vei 1 vises helt fram til Gardåvegen. Adkomsten ned til parkeringsplassene 
i Stølen skisenter må sperres, og det må etablereres en snuplass for beboerne i Stølen Terrasse. Videre 
må planen vise 20 parkeringsplasser for beboerne i Stølen Terrasse. 
 
Det vises byggegrense på 10 meter mot nedfartsløypa i øst for de tomtene som grenser inntil traseen. 
Planforslaget omarbeides slik at alle tomtene kan bebygges. Det må i forbindelse med dette vurderes om 



det er mulig å få til flere grønne korridorer (snarveier) slik det vist mellom tomtene 14, 15, 18 og 19 i 
planforslaget.  
 
Byggegrense må vises i tegnforklaringen i plankartet 
 
Friområdet (grøntkorridoren) mellom tomtene 56 og 57 flyttes slik at den blir vist mellom tomtene 57 
og 58. Tomt 57 flyttes inntil tomt 56. Vei 5 må forlenges med 5 meter mot vest slik at den gir god 
adkomst til tomt 58.  
 
I reguleringsbestemmelsene:  
 
Pkt. 3, Bestemmelser til arealformål, bygges opp i tråd med den nasjonale normen slik det går fram av 
rådmannens vurdering.  
 
Det tas inn et nytt pkt. 2.5. med følgende ordlyd: 
 
Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå i tidsrommet 07.00. – 19.00., og er 
ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00. – 19.00. 
(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB. Ved sjenerende støvplager skal vegnettet vannes eller saltes.  
 
Første setning i pkt. 3.5. i forslaget til bestemmelser får følgende ordlyd: 
 
Det tillates oppført 1 frittliggende fritidsbolig med inntil 3 boenheter pr. tomt.  
 
Pkt. 3.6. i forslaget til bestemmelser får følgende ordlyd:  
 
Det tillates inngjerding av et areal på maksimum 30 m² i tilknytning til fritidsboligens inngangsparti. 
Alle gjerder i området skal utføres ved bruk av naturmaterialer. Gjerder skal utformes slik at beitedyr 
ikke kan sette seg fast i det, og slik at de ikke kan bli innesperret på det inngjerdede området. Bruk av 
elektrisk gjerde er ikke tillatt. Det skal settes opp gjerde som hindrer fall ned mot inn- og utløp av 
tunnelen under nedfarten.  
 
Siste setning i pkt. 3.8. i forslaget får følgende ordlyd: 
 
For fritidsboliger med en boenhet skal det opparbeides 2 parkeringsplasser. For boenhet to og tre skal 
det i tillegg opparbeides 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet.  
 
Pkt. 3.9. i forslaget til bestemmelser får følgende ordlyd:  
 
Taktekking skal utføres med torv.  
 
Pkt. 3.15. i forslaget får følgende ordlyd: 
 
Kjørevei 1 skal ha en effektiv bredde på netto 4,5 meter. De øvrige kjøreveiene skal ha en effektiv 
bredde på netto 4,0 meter.  
 
Det opprettes et nytt underpunkt 3.3. Grønnstruktur, med følgende bestemmelse: 
 
3.3.1. På arealer vist som grønnstruktur i plankartet tillates ingen inngrep eller tiltak som forringer  
         arealenes bruk til dette formålet. Rydding av vegetasjon er i nødvendig utstrekning tillatt. 
 
Det tas inn et nytt pkt. 3.1.14. med følgende ordlyd:  



 
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 mv. 
 
Det tas inn et nytt pkt. 3.1.15. med følgende ordlyd: 
 
Byggegrense mot heisen i vest er 15 meter. Byggegrense mot nedfartsløypa i øst er 10 meter.  
 
Det tas inn et nytt pkt. 3.1.16. med følgende ordlyd: 
 
På tomtene 2, 3, 4, 5, 6, 23, 56 og 57 er det krav om sokkeletasje. Sokkeletasje er også tillatt på øvrige 
tomter der dette er egnet.  
 
Pkt. 3.17. i forslaget til bestemmelser gis følgende tilføyelse: 
 
Adkomsttunellen under nedfartsløypa og tilgrensende terreng må utformes på en slik måte at 
sikkerheten ved dalstasjonen blir ivaretatt.  
 
Pkt. 4.2. i rekkefølgebestemmelsene får følgende ordlyd: 
 
Før det gis tillatelse til tiltak i resten av planområdet, skal følgende infrastrukturtiltak være 
opparbeidet:  
- Vei 1 i 5 meters bredde fra Gardåvegen og fram til den planfrie kryssingen av nedfartsløypa.  
- 20 parkeringsplasser for beboerne i Stølen Terrasse.  
- Snuplass og sperring av vegen ned til parkeringsplassene for Stølen skisenter.  
- Planfri kryssing av nedfartsløypa, inkludert nødvendige sikringstiltak.   
 
Pkt. 1.19. i forslag til bestemmelser strykes. 
 
Før planforslaget tas opp til sluttbehandling må det foreligge en avløpsplan som viser hvordan 
vannforsyning, avløp og håndtering av overvann er tenkt løst.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 


