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6.    PLANKART_________________________________________________________48 

 

 

1. INNLEDNING 

 

1.1 Forslagstillere 

 

Forslagstillere:  

Wenche og Hallvard Storli, 

Storligrenda 1. 7342 Lønset. 

 

 

1.2 Eiendoms - og eierforhold 

Grunneiendommene som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 155/1 og 155/6. 

Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 155/1 er Wenche og Hallvard Storli. 

Hjemmelshavere av eiendommen gnr/bnr. 155/6 er Driva Kraftverk. 

 

 

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. 

Bakgrunnen for planarbeidet er å utnytte et nytt område som er avsatt i kommuneplanens arealdel 

for fritidsbebyggelse. Planforslaget vil da bestå av en eksisterende plan som er en gammel  

bebyggelsesplan for Storli hyttegrend  i tillegg til det nye området. 

Det er et ønske fra kommunen om å oppdatere veier og tomtegrenser og fra grunneier et ønske om 

å vise to hytter med egen eiendomstomt i gjeldende plan. 

 

 

1.5 Hensikten med planen  
   

Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere tomter for fritidsbebyggelse i avsatt 

byggeområde (F14- arealdel kommuneplan) vest for Storli Gard, dette innbefatter også 

oppdatering og begrenset fortetning av eldre vedtatt bebyggelsesplan (17.11. 1992) for Storli 

hyttegrend. Man vil i planen vise forslag til nye tomter, skiløype/tursti, felles infrastruktur, vei, 

vann- og avløp og felles uteopphold, samt parkeringsplass ved avkjøringen til gnr/bnr. 155/6 

(Driva Kraftverk). 

I område vedtatt bebyggelsesplan (1992) vil man vise eiendomstomt for hytte lengst i sør og ny 

tomt nord for gnr/bnr/fnr.155/1/3. 

Planområdet er ca. 336 da. 
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1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold 

 

Selv om plangrensen viser et større areal enn det som er avsatt i kommuneplanens arealdel er det 

ikke foreslått ny bebyggelse utenom byggeområdene. 

 

 Grunnen til at man viser utvidet plangrense er: 

 Man vil vise sammenhengen mellom byggeområdene, vise veier, skiløype, annen 

infrastruktur og automatisk fredede kulturminner. 

 Innlemme plangrense i eksisterende bebyggelsesplan i ny plan for å slippe øyer i 

planregsisteret. 

 Vise atkomst til ny tomt sør i planområdet. 

Planområdet er i arealdelen vist med faresone ras- og skred og sikringssone nedslagsfelt 

drikkevann. 

Fig.1: Arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025 
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Fig.2: Gjeldende reguleringsplan for del av planområdet er bebyggelsesplan for Storli hyttegrend. plan-id 1999002, 

ikrafttredelsesdato 17.11. 1992. 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 

2.1 Beliggenhet og størrelse 
 

Planområdet er ca. 336 da og ligger nordvest for Storli Gard innerst i Storlidalen, ca. 40 km 

nordvest for Oppdal sentrum.   
 

 

Fig. 3: Oversikt – Storli hyttegrend. 
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 

Fig. 4: Viser bonitetskart. 

 

Området som er forslått til ny bebyggelse består for det meste av lavbonitet lauvskog og noe 

dyrkbar myr. Innen planområdet ligger også en stein tipp etter byggingen av Driva kraftverk på 60 

-70 tallet. 

Områder vist som innmarksbeite og dyrkamark vil ikke bli foreslått utbygd. 

Eksisterende planområde er i dag bebygd med 11 fritidshytter, hvorav 2 ligger fremdeles ikke er 

utskilt og ligger på grunneiendom gnr/bnr. 155/1. Planområdet inneholder også verneverdige 

kulturminner (samisk bosetting, fangstgrop og klebersteinsbrudd). 

Planområdet grenser mot utmarksområder – skogsområder, elva Lona, innmarksbeite/dyrkamark 

og steintippen bestående av tunnelmasse. Gjennom området går også preparert skiløype videre ut 

til Tovatna og denne er tilknyttet skiløypa i Storlidalen. 
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Fig. 5: Typisk vegetasjon i byggeområdet 

 

 

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. 40 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur. 

 

2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 

 

Hoved-fallretningen i planområdet er mot sør. Byggeområdet består i hovedsak av to langsgående  

terrasser hvor atkomstveger bygges med tomter på begge sider. Inne i planområdet er det brattere 

partier, et område er vist som faresone ras- og skred (snøskred). Planområdet er vegetert med 

glissen lauvskog, busker og kratt. Undervegetasjonen består for det av gras og lyng. Området har 

noen mindre myrområder i tillegg til det som er vist på bonitetskart. (Vist på fig. 5). 
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Planområdet strekker seg fra høydekote 645 ved Tovassvegen og opp til høydekote 695 ved de 

øverste hyttetomtene. 

      

Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig. 5 er området 

vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut i fra et estetisk hensyn til å ta vare 

på all skog der det er mulig.  

  

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 trafikkert veg (Storlidalsvegen)  

Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy/støv i anleggstiden. 

 

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 hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av Tovassvegen som er en privat veg.. 

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. 

 

2.8 Grunnforhold 

Jordsmonnet på de tørre områdene består av grus, morene. Øverste del av planområdet inneholder 

noen mindre grunne myrområder i tillegg til det som er vist som dyrkbart på bonitetskart. 

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.  
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2.9 Bekker, vassdrag. 

 
Fig. 6: Viser elva Lona og to mindre bekker. 

 

Gjennom planområdet renner to bekker. Dette er mindre bekker med et begrenset nedslagsfelt, de 

går i tillegg igjennom myrområder som vil være med på å dempe evt. flomtopper. 

Bekkeløpene bærer ikke preg av erosjon, vurderingen er at dette ikke er flombekker. 

Planområdet grenser i vest mot Lona som i dette området har en betydelig høydeforskjell mot 

eksisterende bebyggelse. Det planlegges ikke ny bebyggelse i nærheten av Lona. 

 

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.  

Sikringssone nedslagsfelt drikkevannsforsyning vist i arealdel kommuneplan vil bli vurdert i 

denne planen. 

Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen. 
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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 behov for å regulere inn nytt område 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. 

 

Arealdel kommuneplan/aktsomhetskart (NVE) viser faresone ras- og skred i planområdet. 

Snøskred, steinsprang, snø- og steinskred, jord- og flomskred er de aktuelle skredtypene.  

Det er på bakgrunn av dette foretatt en skredfarevurdering av planområdet i notat G-not-001, dato 16.06. 

2017 av Rambøll AS v/ Endre Kjærnes Øen og Stein Heggstad.  

 
Vurdering av skredfare 

 

Steinsprang 

Det er to partier hvor det er vurdert at steinsprang kan utgjøre en fare innenfor 

vurderingsområdet. I nordøstre hjørne er det et større klippeparti som er ca. 50-60 meter 

høyt, hvor det ligger en del blokker i nedkant. Det ble ikke observert fersk 

steinsprangaktivitet, men det kan ikke utelukkes at det kan forekomme steinsprang i 

fremtiden. Brattkanten sentral i vurderingsområdet er anslagsvis 20-25 meter høyt, og det er 

observert blokk ved foten av brattkanten, samt i selve brattkanten. Det er heller ikke her 

observert spor etter fersk aktivitet, men det kan ikke utelukkes at det kan forekomme 

steinsprang i fremtiden. Det er derfor tegnet en faresone for steinsprang i nedkant av disse 

partiene. Utløpsområdene er delvis dekket av myr/jord som vil ha en dempende effekt med 

tanke på utløpslengder. Sonen er tegnet omtrent ut til det punktet hvor det er observert blokk 

fra tidligere steinsprang. 
 

 

Snøskred og sørpeskred 
Det finnes noen mindre områder med helning over 30° som tilsier løsneområde for snøskred, 

og som kan tenkes å kunne påvirke vurderingsområdet. Snøskred fra disse partiene er 

simulert. Dominerende vindretning i området er fra vestlig sektor, og snø vil legges opp i 

lesider for dette. Det ble observert på befaring at det lå tykkere snø -pakke i le- sider. Skogen 

i området er spredt, og forventes ikke å ha en vesentlig bremsende effekt på snøskred slik den 

fremstår i dag. Det vurderes at spesielt snøskred fra klippepartiet i 

nordøstre del av vurderingsområdet vil kunne utgjøre en fare. 
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Vurderingen er at det ikke er spesiell fare for sørpeskred da det ikke er større ansamlinger av 

vann i området, og på bakgrunn av at området ser ut til å være forholdvis godt drenert ved 

vått vær. Faresonen for snøskred er tegnet på bakgrunn av utløpslengder fra simulering og 

ved bruk av skjønn.  
 

Jord- og flomskred 
I følge NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred ligger vurderingsområdet delvis innenfor 

aktsomhetsområdet for jord- og flomskred. Området er ifølge NGUs løsmassekart beskrevet 

som tykk morene, tynn morene, torv og myr, samt bart fjell. Basert på observasjoner i felt ser 

dette ut til å stemme. Det ble ikke observert tegn til tidligere jord og flomskred aktivitet og 

det er ingenting som tyder på at det er et utbredt problem i området. Det er en større elv 

(Lona) i tillegg til flere mindre bekker. Vurderingen i skredfarerapportener at kravene i 

TEK10 er oppfylt med tanke på jord- og flomskred. 
 

 

Samlet skredvurdering 

En samlet vurdering av skredfare for området viser at deler av området kan være utsatt for 

skredaktivitet. Rambøll vurderer at deler av vurdert område ikke tilfredsstiller kravet til 

sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 og S3 i TEK10. Snøskred er dominerende 

skredtype. Faresonekart med samlet faresone for skred, som viser hvor nominell årlige 

sannsynlighet for skred vurderes å være større enn 1/1000 og 1/5000, er vist i figur 20 i 

notatet. 

Dersom det skal utføres byggetiltak innenfor fastsatte faresoner må det utføres sikringstiltak 

i henhold til sikkerhetsklassen som byggetiltaket tilhører. 

 

Av kart som viser samlet faresone fig.7 ser man at storparten av planområdet ikke vil få 

begrensninger på grunn av fare for ras- og skred. 
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Fig.7: Kart som viser samlet faresone for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred. 

 

 

 
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. Like utenfor dette planområdet 

er det funnet treff i artsdatakart, det er jerv – kategori EN – sterkt truet.  
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Fig. 8: kart artskart. 

 

Oppføring av ny bebyggelse i planområdet vil ikke ha avgjørende betydning i forhold til dette 

funnet som er gjort i artsdatabanken, da jerven beveger seg over store avstander. 
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Ved gjennomgang av naturbase er det ikke gjort spesielle funn i planområdet man trenger å ta 

hensyn til. Vest for planområdet er funnet arter av nasjonal forvaltningsinteresse, dette vist 

på fig 9. 

Fig. 9: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. 
 

Viltregisteringer i Oppdal kommune i årene 2014 – 2016. 

 

Under følger områdebeskrivelser knyttet til kart fra viltregisteringer. 

Trekkveier/-ruter for hjortevilt er store systemer som henger sammen gjennom store landskap og 

utgjør forbindelser med andre områder. Her er det vandringsveier for særlig elg mens også hjort 

som berører forslaget til planområde for Storli gard. Dette er trekkrute 1 merket på kart fig. 10 

som er vurdert til å være svært viktig 

Trekkrute for elg Storli – Gjevilvatnet, og derfra mot Osen (der dette trekket har samband med 

andre trekkruter). Trekket deler seg i to hoved-alternativ ved Kåsa. Den eine går opp lia på 

nordsida, ca. 1-200m aust for Håmmårbekken, vinklar deretter mot aust, og går rett sør for 

Gråhaugtjønna og vidare langs sørsida av Gjevilvatnet (innlagt som viltline «Gjevilvatnet Sør»). 

Trekk av enkeltdyr er også registrert langs nordsida av Gjevilvatnet, via Gjørdølsdalen til 

Rennebu. Det andre hovud-alternativet for trekk følger Ångardsvatnet (på begge sider av vatnet) til 

Stenbueng, der det kryssar over fjellet til Gjevilvatnet. Tidlegare var denne trekkruta mest brukt av 

hjort, i dag for det meste av elg. Trekket vest for Storli er dårleg kjent, men somme gonger går 

både elg og hjort over Medskardet mot Innerdalen. For å gi inntrykk av trekkorridoren for 

hjortevilt er det generelt anbefalt å berekna ei ca. 100m brei 
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Fig. 10: Viser trekkrute for elg 

 

Som man ser av fig. 10 er det på kart etter i viltregistreringer gjort i årene 2014- 2016 avmerket et 

elgtrekk som går gjennom Storli hytteområde. I elgtråkket ligger etablert bebyggelse både i Storli 

hyttegrend og i hytteområder lengre øst. Konklusjonen av dette kan være at spredt 

fritidsbebyggelse ikke stopper elgen i trekke langs kjente ruter. Når det gjelder den nye 

bebyggelsen i Storli hyttegrend så ligger den langs to langsgående terrasser i landskapet og 

vurderingen er at ny bebyggelse ikke vil blokkere trekkruten, den etablerte bebyggelsen har en 

mer ugunstig plassering i forhold til trekket. 

 

Hytteområdet ligger ca. 1,8 km sør og øst fra flyttelei reindrift og vurderingen er at de nye 

tomtene ikke vil ha innvirkning på denne. I forhold til eksisterende trafikk vil mertrafikk fra ca. 30 

hyttetomter hvor trafikken stort sett går langs merkede stier og preparerte skiløyper ikke ha stor 

innvirkning på utøvelse av reindrifta. 
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Fig.11: 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 databasene og etter 

viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke 

på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som 

fremkommer i denne planbeskrivelsen. 

Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven. 
 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha og konsekvenser for naturmangfoldet 

 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Den samlede belastning ved etablering av ca. 30 hytter nord og vest for Storli Gard vurderes til å 

være akseptabel. 

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

§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget. 

 

 
§ 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. 

 

2.13 Kulturminner 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 16.06. 2017: 

 

Fylkeskommunen har nå gjennomført varslete befaring av planområdet. Det ble ikke observert 

automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 

 

Sametinget skriver i brev av 25.09. 2017: 

Vi viser til deres brev av 16.05. 017 og vårt befaringsvarsel 13.06. 017. Sametinget befarte 

planområdet 20.09. 2017. 

Det ble funnet en hittil ukjent samisk boplass innenfor planområdet. Denne er automatisk freda. 

Like utenfor planområdet ligger et klebersteinsbrudd og ei fangstgrop. Alle kulturminnene er lagt 

inn i kulturminedatabasen Askeladden. 

Kulturminner vist i Askeladden blir videreført i det nye plankartet. 
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2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  

 
Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i kartlagt friluftsområde – 

Trollheimen. 

Trollheimen er et stort turområde som er tilrettelagt og er vurdert som svært viktig. 

Det ligger i et stort fjellområde som sammenfaller med deler av Trollheimen 

landskapsvernområde. Merka turstier i regi av både turistforeningen og private, og 

turistforeningshytter innenfor området. Oppkjørte skiløyper i Storlidalen og området 

Gjevillvassdalen - Skardalen. Parkeringsplasser ved Storlidalen, Gjevillvassdalen, Grøtsetra og 

Skaret-Nerskogen. 

 
Fig.12: Oversikt over kartlagt friluftsområde – Trollheimen. 

 

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

skiløypenettet.  

Sentralt i planområdet vil det bli etablert et felles uteoppholdsområde. I dette området 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. 
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3. PLANPROSESSEN 

 

3.1 Deltakere i planprosessen 

 

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

Wenche og Hallvard Storli. Oppstartsmøte vedr. Storli hyttegrend ble holdt på kommunehuset 

16.03. 2017. Fra tiltakshavere stilte Wenche og Hallvard Storli og planlegger Ola Fjøsne, fra 

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

Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel. 

 

 

3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 

 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opdalingen 24.05. 2017.  

 

I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 19.05. 2017. 

 

Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 16.05. 2017 

Frist for innspill ble satt til 10.06. 2017. 

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

 

3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 

Pr. 01.01. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 

Trøndelag fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, NVE, Tore Dyrnes, 

Tone Sevaldsen, Sjur Børve og Trønderenergi. 

 

 

Innspill:  

 

Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 

Dato 15.06. 2017. 

 
Fylkesmannens uttalelse - Varsel om 
planoppstart - reguleringsplan - 

Storli hyttegrend - Storlia - Oppdal - del av 

155/1 – 6 

 

Overordnede føringer 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

fritidsbebyggelige og LNF 

Landbruk og bygdeutvikling 
I det videre planarbeidet er det viktig at det søkes 

løsninger som minimerer landbruksmessige virkninger, 

Kommentar til innspillet: 
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herunder virkninger for beiteinteresser og 

kulturlandskap. I planforslaget må det gjøres rede for 

hvordan dette er vurdert. Det er viktig at omfang og 

plassering av hyttene gjøres i dialog med Trollheimen 

søndre beitelag. 

Det oppgis at deler av F14 består av dyrkbar mark, samt 

at det skal fremgå av planbeskrivelsen hvor mye dyrkbart 

areal planen legger beslag på. I den forbindelse anbefaler 

vi at det gjøres en vurdering av påregneligheten for 

oppdyrking, og hvorvidt det er mulig å plassere tomtene 

slik at en eventuell framtidig oppdyrking ikke 

vanskeliggjøres unødig. 

Planområdet berører også vernskog. Fylkesmannen 

henstiller derfor om at 

skogsvegetasjonen får stå mest mulig urørt. Dette bør 

gjenspeiles i tomteplassering og eventuelt i 

bestemmelsene. 

Reindrift 
Ingen merknad. 

Miljøvern 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil hensynet til 

klima, 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 Miljøverndepartementets veileder T-1450 Planlegging 

av fritidsbebyggelse, går 

det frem at det er et mål å ta vare på mest mulig av 

landskapet i og rundt hytteområdene fordi vi ønsker å 

opprettholde landskapets kvaliteter med tanke på natur, 

kulturmiljø og estetikk, samt å beholde landskapet som 

grunnlag for aktiviteter, og som skjerming mot vind og 

mot innsyn. Dette kan oppnås ved å unngå topper og 

øverste høydedrag, snaufjell og områder med sparsom 

vegetasjon, samt ved å unngå bratte, jevne lisider og i 

stedet søke å lokalisere bebyggelsen i småkupert 

landskap. 

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. I tillegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvensene for nærområdet vedr. hyttebygging 

er vurdert i forbindelse med utlegging av arealet i 

kommuneplanens arealdel 2014 - 2015. 

 

Konsekvensene av etablering av ny bebyggelse 

med et omfang som vist i denne planen er i første 

rekke økt press på naturen i nærområdet. Det 

gjelder i første rekke trekkområder for hjortevilt. 

Man vil i planen vise skiløype og tursti. Den 

preparerte skiløypa innover mot Tovatna og merka 

turstier i området vi kanalisere trafikken og på den 

måte begrense spredt trafikk. 
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bør det gjøres en vurdering av konsekvensene av en 

ytterligere fortetting, både i forbindelse med økt 

menneskelig aktivitet inn i området og omkringliggende 

områder, samt hensynet til dyreliv. 

Myr 

Det finnes myrområde innenfor planavgrensningen som 

bør ivaretas 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. 

Ulike typer myr og våtmark fungerer som vannlager, de 

bremser hastigheten av 

vannet som kommer i en flom og kan «ta unna» store 

mengder med nedbør og flomvann. Det er nødvendig at 

vi i arealplanleggingen tar hensyn til økt flomfare. Som 

hovedregel bør vi derfor ikke bygge ned eller ødelegge 

myr eller våtmarksområder. I det videre planarbeidet må 

det søkes å plassere tiltak som i minst mulig grad 

medfører inngrep i myr. Ved utarbeidelse av planen bør 

det undersøkes om det er rikmyr innenfor planområdet. 

Rikmyr er den myrtypen med flest arter og flest truede 

arter. Verdiene skal veies opp mot samfunnsnytten. 

Vann og vassdrag 

Dersom det finnes helårsførende vann og vassdrag 

innenfor planområdet, bør det tas med i bestemmelser at 

det settes av et byggeforbudsbelte ned mot vannet. Dette 

er også nevnt av kommunen i oppstartsmøte. Et 

byggeforbudsbelte må ha en tilstrekkelig bredde til at 

kantskogen og vassdragets økosystem ivaretas, jf. 

vannressursloven § 11. Beltet vil også bidra til å verne 

bebyggelsen mot flom og sikre tilgjengelighet for 

allmennheten. 

Dersom det er nødvendig med inngrep i vassdrag i 

anleggsfasen må det tas inn bestemmelser som sikrer at 

dette gjøres på en mest mulig hensynsfull måte og at 

vassdragets økologiske funksjon blir ivaretatt. Vassdrag 

kan med fordel tas inn i plankartet som eget formål og 

med tilhørende hensynssone for kantvegetasjon. 

Dersom vassdrag er fiskeførende må det tas inn 

bestemmelser i planen som 

sikrer at det tas hensyn til fiskens levevilkår. Dette med 

tanke på å forhindre at anleggsarbeidet skader fisken og 

eksempelvis forstyrrer gytetida. Fylkesmannen 

oppfordrer til å benytte Direktoratet for naturforvaltnings 

Håndbok 22-2002 

«Slipp fisken fram!» som grunnlag for gjennomføring av 

 

Vurderingen er at konsekvenser for landskapet i og 

rundt hytteområdene med tanke på å opprettholde 

landskapets kvaliteter, kulturmiljø og estetikk må 

vurderes på nytt ved utlegging av nye arealer ved 

rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner med 

utgangspunkt i vedtatt arealdel kommuneplan 

søker man å utnytte områdene på en best mulig 

måte, det vil i de fleste tilfeller si utnyttelse som 

utelukker fremtidige fortettinger. Høy utnyttelse gir 

forutsigbarhet for de som kjøper tomter og i tillegg 

vil det være med på redusere presset mot utmark 

med tanke på utlegging av nye fritidsområdet i 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Myr vist på bonitetskart vil ikke bli foreslått 

bebygd i dette planforslaget. 

 

 

 

 

 

Man vil ta vare på de opprinnelige bekkeløpene til 

de mindre bekkene som krysser planområdet. 

Disse bekkene har sitt utspring begrensete 

nedslags-felt og bekkeløpene bærer ikke preg av 

erosjon. 
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inngrep og tiltak i vassdraget. Eventuelle kulverter må ha 

god kapasitet, også med tanke på klimatilpasning og må 

ligge godt nedsunket, gjerne med naturlig bunnsubstr 

Naturmangfold 

En arealforvaltning der en sikrer artenes leveområder er 

svært viktig for å bevare det biologiske mangfoldet. Selv 

om de enkelte tiltak og planer kan synes å stå for 

beskjedne virkninger, kan summen av slike belastninger 

være kritisk for truede og sårbare arter. Siden 

mesteparten av det biologiske mangfoldet i Norge ligger 

utenfor de vernede områdene, er det i første rekke 

gjennom arealplaner på kommunalt nivå at en kan unngå 

negative inngrep, ev. sette vilkår ved gjennomføringen 

som sikrer bærekraftige bestander av disse artene. Det 

anbefales at det gjennomføres ny kartlegging av 

biologisk mangfold innenfor planområdet. I det videre 

planlegging er det ønskelig at konsekvensene av planen 

synliggjøres for biologisk mangfold, særlig med hensyn 

til rødlistearter og ansvarsvakter. 

Fylkesmannen påpeker til slutt 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 synliggjøring 

av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil. 

Samfunnssikkerhet 

Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 4-3, 

og viser til DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i areal- 

planlegging”. 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. 

Sosial og helse 

I den videre planleggingen er det viktig å ta hensyn til og 

sikre nødvendig areal til eksisterende skiløyper, stier og 

turdrag slik at ny bebyggelse ikke hindrer muligheten for 

det etablerte friluftslivet i området. Andre aktuelle 

folkehelserelaterte tema å vurdere kan være 

trafikksikkerhet og andre aktuelle områder ut fra lokale 

forhold. 

Barn og unge 

Ingen merknad. 

 

Området langs Lona som er et større vassdrag 

(med begrenset vannmengde i dag på grunn 

regulering) vil bli vist med en hensynssone- 

bevaring naturmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROS- analyse følger planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man vil videreføre eksisterende skiløyper, stier og 

turdrag. 

 

 

 

 

http://www.klimatilpasning.no/


 Forslag til detaljreguleringsplan for STORLI hyttegrend, del av gnr/bnr 155/1 og 155/6.  

 

______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Siv. Agric. Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 

Dato 13.03. 2018 

 

25 
Innspill: 

 

Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 

Dato: 16.06. 2017. 

 

Vedr oppstart av arbeid med detaljreguler for 

Storli hyttegrend, del av 155/1 og 155/6 i Storlia i 

Oppdal kommune. 

Vi viser til Deres oversendelse av 18.05. 2017. 

Planforslaget vil være iht. til kommuneplanen 

arealdel og synes ikke å komme i vesentlig konflikt 

med allmenne friluftsinteresser. 

Fylkeskommunen har nå gjennomført varslete 

befaring i planområdet. Det ble ikke observert 

automatisk fredete eller andre verneverdige 

kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 

Så langt har ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune 

andre kommentarer til igangsatte planarbeid. 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill: 

Innspill fra Statens Vegvesen. 

Dato 12.06. 2017.  

Uttalelse - Varsel om oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for Storli 

hyttegrend - del av gnr. 155 bnr. 1 og 6 i Storlia i 

Oppdal Kommune 

Vi har ingen merknader til planarbeidet. 

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha merknader når 
planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Kommentar til innspillet: 
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Innspill: 

 

Innspill fra Sametinget 

Dato: 13.06. 2017 og 25.09. 2017. 

 

Vi viser til deres brev av 16.05. 2017, hvor det 

varsles om oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for Storli hyttegrend, 

Oppdal kommune. 

Ut fra vår generelle kjennskap finner vi det sannsynlig 

at det kan være samiske kulturminner i det aktuelle 

området som fortsatt ikke er registrert. Sametinget må 

derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. 

Befaringen må bli utført på telefri og bar mark. 

Befaringen vil derfor kunne bli utført i løpet av 

feltsesongen 2017. 

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

10 bærer tiltakshaver utgifter for 

kulturminneforvaltningens befaring ved større tiltak. 

Sametinget forstår dette som et privat 

reguleringsplanforslag som underrettes etter Lov om 

planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) § 12-8. 

Vedlagt følger kopi av brev vedrørende dette til den 

private forslagstilleren. Sametinget gjør samtidig 

ansvarlig konsulent oppmerksom på at en befaring 

med påfølgende uttalelse ikke kan foretas før vi har 

mottatt en skriftlig aksept av vårt budsjettoverslag 

fra den private forslagstilleren. 

Om Sametinget ikke får en slik aksept og dermed 

ikke gis anledning til å befare området på 

nåværende planstadium, vil området måtte befares 

når planen eventuelt legges ut til offentlig ettersyn, 

jf. plan- og bygningsloven § 12-11. En utsettelse av 

vår befaring til planen sendes på offentlig ettersyn 

vil i de fleste tilfeller kunne bety at området ikke kan 

befares før neste feltsesong. 

Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse 

foreligger. 

Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre 

grunner ikke lenger er aktuell, ber vi om å få beskjed 

om dette slik at vi kan avlyse befaringen. 

Kommentar til innspillet: 
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Vi gjør forøvrig oppmerksom på at dette varslet bare 

gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 

Sør - Trøndelag fylkeskommune. 

Vi viser til deres brev av 16.05. 2017 og vårt 

befaringsvarsel 13.06. 2017. Sametinget befarte 

planområdet 20.09.2017. 

Det ble funnet en hittil ukjent samisk boplass 

innenfor planområdet. Denne er automatisk freda. 

Like utenfor planområdet ligger et klebersteinsbrudd 

og ei fangstgrop. Alle kulturminnene er lagt inn i 

kulturminedatabasen Askeladden. 

For øvrige deler av planområdet har ikke Sametinget 
noen kulturminnefaglige merknader. 

AID 230757 – Samisk boplass 

Består av en gåetiesijjie (gammetuft) og en mulig 

boerne (melkegrop). Gammetufta ligger på en 

framstikkende liten kolle i nedkant av ei ryddet 

slette. Tufta er i sin helhet overgrodd av grastorv, 

men både ildsted og kantsteiner kunne kjennes under 

graset. Det er tatt kullprøve fra ildstedet, og denne 

sendes til datering. Diameter ca. 4-5m. En kraftig 

dreneringsgrøft går like inntil tuftas vestside. 

Boerne ligger i kanten av en skråning 87m NØ for 

gåetiesijjie. Den vises som en rund grop i bakken, 

med kraftig voll i nedkant. Like øst for gropa renner 

en liten bekk. 

Samiske boplasser inneholder ofte elementer som er 

vanskelig å påvise uten omfattende undersøkelser. 

Vi anbefaler derfor at den rydda flaten mellom 

kulturminnene også ivaretas som mulig del av 

kulturminnet. Dette kan gjøres ved å inkludere 

området som hensynssone i reguleringsplanen. Se 

vedlagte kart for forslag. Shape-fil sendes også via 

epost. 

AID 130758 – Klebersteinsbrudd 

Bruddet ble ikke nøyaktig undersøkt i sin helhet, 

men det ble observert mange bergflater med 

tydelige uttak av stein. Uttakene hadde tydelige 

redskapsspor. En del av virksomheten ser ut til å ha 

skjedd i nyere tid, men deler av bruddet, blant annet 

uttak av et gryteemne, kan være av høy alder. 

Observerte deler av bruddet ligger utenfor 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at deler av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samiske bosettinger med hensynssoner er vist 

på plankartet. 

 



 Forslag til detaljreguleringsplan for STORLI hyttegrend, del av gnr/bnr 155/1 og 155/6.  

 

______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Siv. Agric. Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 

Dato 13.03. 2018 

 

28 

 

 

det strekker seg inn i planområdets vestre kant. 

AID 26749 – Fangstgrop 

Tidligere registrert, men med feil stedfesting. 

Stedfestinga er oppdatert i askeladden. Gropa ligger 

utenfor planområdet. 

 
Oversikt over bevaringsverdige kulturminner i 

planområdet. 

Innspill: 

 

Innspill fra NVE 

Dato: 16.06. 2017. 

 

Oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Storli 
hyttegrend - 

Del av Gbnr. 155/1 og 6 - Storlia i 

Oppdal kommune til høring 

 
NVE har følgende kommentarer til 
oppstartsvarselet: 

 

Allmenne interesser i vassdrag: 

Vi anbefaler at det settes av en kantsone på 

minimum 20 meter mot vassdrag. Vassdragsbeltet 

bør innreguleres med tilhørende bestemmelser 

som ivaretar de allmenne hensynene i vassdraget. 

 

Kommentar til innspillet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faresonene legges inn på plankartet. 

 

 

 

 

Sjekklisten er gjennomgått. 
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Skredfare 

Det er positivt at kommunen i oppstartsmøtet har 

stilt krav om utredning av jord- og flomskredfare i 

ROS-analysen til planforslaget. Vi forutsetter at 

også forholdet til snøskredfare blir vurdert i 

forbindelse med ROS-analysen. 

Innspill: 

 

Innspill fraTore Dyrnes 

Omveien 28 

6510 Kristiansund 

Tlf: 907 66838 

Epost: tore.dyrnes@tk.no 

 

Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297 

7340 Oppdal 

 

Merknad til oppstart detaljreguleringsplan for 

Storli hyttegrend 

 

Viser til brev datert 160517, og har følgende 

kommentar til oppdatering og fortetting av eldre 

vedtatt bebyggelsesplan. 

 

1. Ikke i henhold til gjeldende kommuneplan 

Kommunestyret i Oppdal vedtok 050315 

kommuneplanens arealdel 2014-2021. I 

forbindelse med dette arbeidet ble det fra 

grunneier ikke sendt inn forslag om utvidelse av 

eksisterende område regulert til fritidsbebyggelse. 

Nå foreslås det å utvide arealet for å gi plass til en 

tomt til. 

Det har bare gått to år siden arealplanen ble 

vedtatt. Arealplanen er bindende. Utvidelse av 

regulert område etter bare to år, må derfor ikke 

tillates på prinsipielt grunnlag dersom ikke 

vesentlige samfunnsinteresser står på spill. 

 

2. God plass til en tomt til i regulert område 

Ifølge forslag til detaljreguleringsplan skal det i 

eksisterende regulert område foretas en fortetting. 

Det er foreslått to-tre tomter nordøst i regulert 

område og en ny tomt utenfor eksisterende 

regulert område i nordvest. Totalt er det dermed 

snakk om tre til fire nye tomter.  

Kommentar til innspillet: 
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Det er rikelig med areal til at disse kan plasseres 

på en god måte innenfor det regulerte området. Jeg 

kan derfor ikke se at det er nødvendig å legge en 

tomt utenfor regulert område.  

Dette er også i tråd med Fylkesmannens innspill 

til kommuneplanens arealdel . Sitat: «Ønsker at de 

eksisterende hytteområdene til fritidsbebyggelse i 

størst mulig grad blir utnyttet før nye områder blir 

tatt i bruk».(Side 94, innspill fra 

sektormyndigheter) 

 

Oppsummert 

1: Det ble ikke foreslått å utvide regulert område i 

forbindelse med rullering av arealplan. Planen er 

bindende. 

2: Det er ikke behov for å utvide arealet for å få 

plass til tre-fire nye tomter. Det er fullt mulig å 

plassere ny tomt i nordvest innenfor allerede 

regulert område.  

 

Kristiansund 31. mai 2017 

 

Tore Dyrnes 

Eier av 155/9 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir ikke foreslått ny tomt i nærheten av 

tomt gnr/bnr155/9. 

Innspill: 

 

 

Innspill fra Tone Sevaldsen 
Fredericavn 13 
6514 Kristiansund 
 
Tel 47636644 
e-post tone.sevaldsen@hrgworldwide.com 
 
Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297 
7340 Oppdal 
 
Merknad til oppstart detaljreguleringsplan for 
Storli Hyttegrend 
 
Jeg viser til mottatt varsel om 
reguleringsendring for Storli hyttegrend og 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tone.sevaldsen@hrgworldwide.com
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ber med dette om at forslag til ny hyttetomt i 
nordvest utenfor regulert område tas ut av 
forslaget. 
 
Etablering av en enkelt tomt i LNF-området er 
ikke begrunnet og er i strid med gjeldende 
reguleringsplan, tilhørende bestemmelser og 
kommunens arealplan.  
 
Tomt og hytte foreslås lagt tett inntil min hytte 
på 155/9, og bryter helt med byggemønsteret 
i regulert område. Reguleringsplan for Storli 
hyttegrend er en snart 30 år gammel plan 
som har gitt en forsiktig og spredt 
hyttebygging i feltet. Dette samsvarer med at 
feltet ligger helt vest i Storliområdet, i 
overgangen mellom gårds-og 
fritidsbebyggelse, og et frilufts- og 
naturområde som er svært mye brukt 
gjennom alle årstider.  
 
 
 
Med hilsen  
 
Tone Sevaldsen 
Kr.sund 07.06.2017 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man vil ikke foreslå ny tomt slik som vist i 

oppstartsvarselet. 

Innspill: 

 
Fra: Sjur Børve [mailto:sjubo@online.no]  
Sendt: 23. mai 2017 12:24 

Til: post@olafjosne.no; arckom@online.no 
Kopi: 'Hallvard Storli' 

Emne: Detaljreguleringsplan 

 

Hei,  

Takk for tilsendt melding om oppstart av 

regulering.  

 

Mine innspille er  

 

1) at tilstrekkelig parkeringskapasitet etableres 

Kommentarer: 
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med å utvide bredden på veien som nå brøytes om 

vinteren. Det er da ikke nødvendig å lage diger 

parkeringsplass som er full bare 2-3 dager i 

påskehelga. En utvida grønn veiskulder trenger 

bare å bli brøyta før påske da det av erfaring er 

rikelig med parkeringsplass de øvrige 362 dager i 

året. Alternativt kan kanskje noe av steinfyllinga 

brøytes ved påske? 

 

2) Ved etablering av vannverk bør det avklares 

hvem som er eier, har vedlikeholds/tilsynsansvar 

og hvordan kostnadene fordeles. Jeg kan bidra 

med å etablere et «Storlia vannlag» om ønskelig.  

 

3) dere kan vurdere om tomta i nord vest kan 

flyttes til trekanten oppom 155/9 eller mellom 

155/9 og 155/1/2 for lettere tilgang til vei og 

mindre inngrep i det uberørte.  

 

Lykke til med planarbeidet.  

 

 

Med hilsen 

Sjur Børve 

 

M: 41605510 

 

Det nye planforslaget forutsetter vinterbrøytet 

veg. 

 

 

 

 

Det nye planforslaget viser borebrønner i 

grendvis utbygging av det nye planområdet med 

muligheter for påkobling av også etablert 

bebyggelse. Dette gjelder også for avløpsanlegg. 

 

Etablering/organisering av vannverk beskrives 

ikke i denne planen da det er av privatrettslig 

karakter. 

 

Det blir ikke aktuelt å foreslå ny tomt i dette 

området. 

 

Innspill:  
Fra: Kjetil Værnes 

[mailto:Kjetil.Vaernes@tronderenergi.no]  

Sendt: 6. juli 2017 10:59 
Til: 'post@olafjosne.no'; Hallvard Storli 

Kopi: Tor Harald Landløpet 
Emne: Detaljreguleringsplan Storli hyttegrend 

 

Hei 

 

Kunne vi tatt et møte for å se på hvordan 

tippområdet og tverrslaget skal behandles i 

planen? 

 

Tror det kan være nyttig før planen sendes på 

høring så er det større sjanse for at NVE ikke 

kommer med innsigelser/merknader. 

 
Kopi til vår tilsynsmann for Driva kraftverk Tor Landløpet. 

Mvh. 

Kommentarer: 
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Kjetil Værnes 
Avdelingsleder Operatør vann 

TrønderEnergi Kraft AS 

Tlf. 952 10 285 

Kjetil.vaernes@tronderenergi.no 

tronderenergi.no 
Fra: Kjetil Værnes 

[mailto:Kjetil.Vaernes@tronderenergi.no]  

 
 

 
 

 

 
 

 
Fra: Ola Fjøsne [mailto:post@olafjosne.no]  

Sendt: 17. januar 2018 12:27 

Til: 'Kjetil.vaernes@tronderenergi.no' 
Kopi: hallvard.storli@oppdal.com; Storli Gard 

(post@storligard.no) 
Emne: Forslag til plankart Storli hyttegrend 

Hei! 

Etter innspill fra Trønderenergi datert 6. juli 2017, 

oversendes forslag til plankart. 

Fikk opplyst fra Hallvard Storli at 

tunnelinngangen er sikret med gjerde, er det noe 

som bør innreguleres i kart/bestemmelser, evt. 

andre ting som bør hensyntas med sikringssoner. 

Vi har lagt plangrensen inn på gnr/bnr. 155/6 for å 

vise atkomst til hytte som er tenkt fradelt på 

eiendommen til Hallvard. 

Hører fra deg 

Mvh 

Ola Fjøsne 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viser forslag til reguleringsformål etter innspill 

fra Kjetil Værnes i Trønderenergi. 

Dette er bekreftet ok i mail fra Kjetil Værnes i 

mail av 12.02. 2018. 

mailto:Kjetil.vaernes@tronderenergi.no
http://www.tronderenergi.no/
mailto:Kjetil.Vaernes@tronderenergi.no
mailto:post@olafjosne.no
mailto:hallvard.storli@oppdal.com
mailto:post@storligard.no
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Sendt: 12. februar 2018 09:01 
Til: 'Ola Fjøsne' 

Kopi: Hallvard Storli; hallvard.storli@oppdal.com; Nils 
Henrik Johnson 

Emne: SV: Forslag til plankart Storli hyttegrend 

Hei 

Tverrslag og tippområde må vises som areal 

relatert til vannkraft med riktig sosi-kode. Og det 

må legges inn fareområde for selve 

tverrslagsområde som er avsperret. 

Høres det greit ut? 

Kjetil 
 

 

mailto:hallvard.storli@oppdal.com
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4 PLANFORSLAGET

 
 

Fig.13: Planområde vist på ortofoto. 

 

4.1 Kort planbeskrivelse. 

 

Man har ved denne detaljreguleringsplanen foreslått en utbygging av et meget attraktivt 

hytteområde ved Storli gard. Ved å utnytte de langsgående terrengformasjonene og den 

vegetasjonen som finnes vil man skjerme bebyggelsen mot innsyn. Planområdet vil fremstå med 

en midtre del i nord – sør retning som ubebygd dette også på grunn av topografi. Dette vil være 

positivt med hensyn til trekkrute for elg som er vist gjennom planområdet. Større 

sammenhengende myrområder i nedre del av planområdet vil ikke bli forslått bebygd. 

Man viser i tillegg 4 nye borebrønner (VA1- VA4) og areal for 2 separate avløpsanlegg (AVL1-

AVL2). 

Plankartet viser areal for energianlegg (transformator EA1), nye internveier, uteoppholdsareal, 

turdrag (sti til Storbekkhøa) og skiløyper, intern skiløype SL1 og løype SL2 - del av 

skiløypenettet rundt Høa og inn mot Tovatna. Etter innspill fra Trønderenergi vil massetippen fra 

kraftverksutbyggingen bli regulert til angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk 

infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål – sosi - kode 2900 - vannkraft/LNF. 

Område rundt tunnelåpning blir vist som faresone-annen fare - gruver åpne sjakter, steintipper etc. 

- sosi - kode 390. Ny internveg lengst mot øst gir atkomst til tunnelinnslag ved Storbekken, 

gnr/bnr. 155/4 - tilhørende Driva Kraftverk. 



 Forslag til detaljreguleringsplan for STORLI hyttegrend, del av gnr/bnr 155/1 og 155/6.  

 

______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Siv. Agric. Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 

Dato 13.03. 2018 

 

36 
Frisiktsoner vil bli vist ved avkjørsler internt i planområdet. Kulturminner- samiske bosettinger, 

klebersteinsbrudd og fangstgrop vil også bli vist i planen.  

Planforslaget består av 35 nye tomter, 9 fradelte bebygde tomter og to hytter på egen  

grunneiendom som nå blir vist med egne tomtegrenser. 

 

4.2 Planens 

innvirkning på 

omgivelsene   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetisk utforming og byggeskikk. 

 

Det vil i planen bli gitt muligheter for flere typer takløsninger- saltak, 

pulttak, to takflater. 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, for hold til nærmiljø 

Bebyggelse legges på langsgående flatere partier i terrenget og tilpasses 

landskapet. De bratte delene og større myrområder blir ikke bebygd. I 

forhold til innsyn vil det være viktig at man tar vare på så mye av 

vegetasjonen som mulig.  

Vurderingen er at bebyggelsen ikke vil bli mye eksponert ovenfor 

nærmiljøet, de blir mer synlig på avstand fra områder med høyere 

beliggenhet 

Vurderingen er at etablering av tomter i dette området ikke vil ha visuelle 

store negative virkninger på omgivelsene 
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Fig.14: Viser utsikt fra nedre del av planområdet. 

 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite/skog 

 

Området er i dag i bruk som utmarks - beiteområde for sau og rein. 

Fremtidige hytteeiere kan gjerde inn inntil 40 % av tomtearealet og alt 

areal mellom tomtene vil fortsatt være beiteområde. 

Hytteområdet ligger ca. 1,8 km sør og øst fra flyttelei reindrift og 

vurderingen er at de nye tomtene ikke vil ha innvirkning på denne. I 

forhold til eksisterende trafikk vil mertrafikk fra ca. 30 hyttetomter hvor 

trafikken stort sett går langs merkede stier og preparerte skiløyper ikke ha 

stor innvirkning på utøvelse av reindrifta. 

 

Vurderingen her er at etablering av et hyttefelt av denne størrelse ikke vil 

ha avgjørende betydning i forhold til landbruk/reindriftsinteresser. 

Tilrettelegging av trafikk langs skiløyper og merkede stier vil avlaste 

presset på utmarka. 
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Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i 

kartlagt friluftsområde – Trollheimen. 

Trollheimen er et stort turområde som er tilrettelagt og er vurdert som 

svært viktig. 

Det ligger i et stort fjellområde som sammenfaller med deler av 

Trollheimen landskapsvernområde. Merka turstier i regi av både 

turistforeningen og private, og turistforeningshytter innenfor området. 

Oppkjørte skiløyper i Storlidalen og området Gjevillvassdalen - Skardalen. 

Parkeringsplasser ved Storlidalen, Gjevillvassdalen, Grøtsetra og Skaret-

Nerskogen.  

Trollheimen landskapsvernområde ligger ca. 1 km fra planområdet og 

vurderingen er at hytteområdet ikke påvirker dette området negativt. 

Planområdet vil bli vist med skiløype og intern skiløype som kobles opp 

mot det eksisterende skiløypenettet.  

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

dette området kan det etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å 

fremme uteliv og sosial aktivitet. 

I øvre del av planområdet er merka tursti til Storbekkhøa regulert inn som 

turdrag. Trafikk på nedre del av denne stien som er vist i bakgrunnskart er 

kanalisert til nytt internt veinett.

 
Fig.15: Viser sti til Storbekkhøa. 

 

Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 

vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
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4.3 

Veger/Trafikksikk

erhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Støy, 

luftkvalitet 

 

 

 

 

Oversiktlige internveger, strøing ved behov og lav fart gjør 

trafikksikkerheten langs internvegene tilfredsstillende. 

Det er beregnet vegprofil av ny stikkveg med avkjøring ved tomt H35. 

Vurderingen er at dette er et kritisk punkt med hensyn til stigningsforhold. 

Vedlagt vegprofil viser stigningsforhold innen kravet på 12,5 %. Resten 

av det nye vegnettet i planen er uproblematisk i forhold til stigningsgrad 

og er derfor ikke vist med egne vegprofiler. 

 

 

Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema 

Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet kan det være aktuelt å 

innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 
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4.6 Avgrensning av planområdet  

 

Planområdet grenser i sør mot grunneiendom, gnr/bnr. 155/6, ellers planområdet mot egen 

eiendom. 

 

 

4.7 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 

 

Detaljreguleringsplan for Storli hyttegrend, gnr/bnr. 232/2 gir følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg: 

Ny fritidsbebyggelse  

Eksisterende fritidsbebyggelse  

 

 

 

4.5 Naturfare 

 

 

 

Alle typer naturfare vedr. ras- og skred er kartlagt i en skredfarevurdering av 

planområdet i notat G-not-001, dato 16.06. 2017 av Rambøll AS v/ Endre 

Kjærnes Øen og Stein Heggstad.  

Fig.16: Kart som viser samlet faresone for steinsprang, snøskred og jord- og 

flomskred. 

 

Av kart som viser samlet faresone fig. ser man at storparten av 

planområdet ikke vil få begrensninger på grunn av fare for ras- og 

skred. Områder vist med faresone vil ikke bli forslått bebygd. 
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Vannforsyning (borebrønner)  

Avløpsanlegg (areal for infiltrasjon) 

Energianlegg 

Skiløype 

Annet uteopphold 

Turdrag 

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Veg - privat. 

Annen veggrunn, grøntareal  

Parkering 

Gangveg 

Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte 

hovedformål – vannkraft/LNF 

 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål 

Beite/skogsmark. 

Vern av kulturminner og kulturmiljø (Samiske bosettinger, fangstgrop) 

 

Hensynssoner 

Sikringssoner-frisikt, nedslagsfelt drikkevann  

Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler, ras- og skred og annen fare - gruver åpne 

sjakter, steintipper etc.  

Hensynsone C - angitt hensynsone - bevaring naturmiljø (Område langs elva Lona) 

Hensynsone C - angitt hensynsone - bevaring kulturmiljø (Samiske bosettinger, 

klebersteinsbrudd og fangstgrop) 

Hensynsone D - båndlegging etter lov om kulturminner  

 

 

4.7.1. Fritidsbebyggelse og anlegg: 

 

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

anlegg.  

Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H35. Parkeringsplass kan plasseres 

utenfor byggegrense på egen tomt. 

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

 

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

geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 

Det er også innregulert område «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 mv 

 

Det reguleres inn egne areal for vannforsyning og avløpsanlegg (infiltrasjon). 
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Innregulerte skiløyper i planområdet tilknyttes det eksisterende skiløypenettet. 

Turdrag innbefatter tursti til Storbekkhøa. 

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. 

 

4.7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Planområdet har atkomst fra Storlidalsvegen via eksisterende privat veg til Tovatna. Det 

opparbeides nye internveger/stikkveger til de nye tomtene, disse gir også atkomst til 

grunneiendommen gnr/bnr 155/1 og til eiendom gnr/bnr 155/4 (Driva Kraftverk) 

Parkeringsplass P1 avsatt til parkeringsplass for gnr/bnr 155/8 og hytte sør i planområdet med 

bygningsnummer 183750062. 

Som atkomst til eiendom gnr/bnr 155/8 er det vist gangveg. 

Rettigheter vedr. eksisterende vegnett videreføres i ny plan.  

Det skal være vinterbrøytet veg til de nye hyttene. 

I dette arealformålet (Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert 

med andre angitte hovedformål) inngår steintippen fra vannkraftutbyggingen først på 1970 - tallet 

som kombinert vannkraft og LNF – beiteområde. 

 

4.7.3 Grønnstruktur: 

Turdrag- sti til Storbekkhøa. 

 

4.7.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål: 

LNFR arealet er beitemark/skogsmark og areal avsatt til vern av kulturminner og kulturmiljø. 

 

4.7.5 Hensynssoner:  

Sone a, sikringssoner, frisikt, nedslagsfelt drikkevann. 

Sone a, faresoner, høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler, ras- og skred og annen fare - gruver 

åpne sjakter, steintipper etc.  

Sone c, sone - med angitte særlige hensyn, bevaring naturmiljø, område langs elva Lona. 

Sone c, sone - med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø, samiske bosettinger, 

klebersteinsbrudd og fangstgrop. 

Sone d, båndlegging etter lov om kulturminner, samiske kulturminner og fangstgrop. 

 

Hensynssonene får egne bestemmelser. Sikringssone nedslagsfelt drikkevann videreføres fra 

arealdelen i kommuneplanen. 

 

4.8 Arealoppgave/oversiktskart 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-

kode 

Areal 

m
2
 

Bebyggelse og     
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anlegg: 

 Ny fritidsbebyggelse 

Eksisterende 

fritidsbebyggelse 

 

H1 – H35 

Eget gårds- 

og 

bruksnummer/bygningsnummer 

  

 

1120 

  

  36375     

 

  14965 

 Vannforsyningsanlegg VA1, VA2, VA3, VA4  

1541 

      228 

 Avløpsanlegg AVL1, AVL2.  1542     1300 

 Energianlegg EA1 1510           9 

 Skiløype SL1, SL2 1420     4178 

 Annet uteopphold AU1, AU2 1690       859 

 Gangveg GA1 2015       232 

Samferdselsanlegg 

og teknisk 

infrastruktur: 

    

 

   

 Veg – privat V1 

 

2010 

 

  11832 

 Angitt 

samferdselsanlegg 

og/eller teknisk  

infrastrukturtraseer  

kombinert med andre  

angitte hovedformål –  

vannkraft/LNF Annen  

infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

VL1 

 

 

 

 

 

 

 

2900 

 

 

 

 

 

 

 

  19305 

 Annen veggrunn, 

Grøntareal. 

 

AVG1 

  

2019 

  

   

    3840 

 Parkering P1 2080      150 

Grønnstruktur     

 Turdrag TD1 3030        85 

 

Landbruks-, 

natur- og 

friluftsformål 

 

    

 Beite/skogsmark LNFR 5110 243296 

 Kulturminner SB1, SB2 og FA1 5600         59 

Sum    336485 

Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 

(Inngår i andre 

arealformål) 

    

 

   

 § 11-8 a1.  

Sikringssone frisikt 

 

H140 

  

140 
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Sikringssone  

nedslagsfelt  

drikkevann 

 

 

H110 

 

 

110 

 

 

 

 

 § 11-8 a3.  

Faresone ras- og 

skredfare  

 

Faresone  

høyspenningsanlegg 

(inkl.  

 høyspentkabler) 

 

H310 

 

 

H370 

 

310 

 

 

370 

 

 Faresone annen fare-  

gruver åpne sjakter,  

steintipper etc. 

 

 

H390 

 

 

390 

 

 

 

 § 11-8 c. 

Hensynssone med  

angitte  

særlige hensyn-  

bevaring naturmiljø, 

bevaring kulturmiljø 

 

 

 

 

H560 

H570 

 

 

 

 

560 

570 

 

 § 11-8 d. 

Båndleggingssone-  

båndlegging etter lov  

om kulturminner 

 

 

 

H730 

 

 

 

730 

 

 

 

4.9 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: Detaljreguleringsplan for Storli hyttegrend, del av gnr/bnr 155/1 og 

155/6.  

Oppdal kommune 

 

 

– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 
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1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 

Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.01.2018 OF 

Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.01.2018 OF 

Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.01.2018 OF 

Radon http://radon.nrpa.no OK 29.01.2018 OF 

Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.01.2018 OF 

Fare i forhold til skogbrann OK 29.01.2018 OF 

Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            29.01.2018 OF 

Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  OK 29.01.2018 OF 

 

 

2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 

Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 

felt) Klatrefare i master.  

Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.01.2018 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 

luftfart/flyplass?) 

IA 29.01.2018 OF 

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 

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

gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

OK 29.01.2018 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.01.2018 OF 

 

 

3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 

a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.01.2018 OF 

b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 

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

OK 29.01.2018 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.01.2018 OF 

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.01.2018 OF 

e) Reguleringsbestemmelser OK 29.01.2018 OF 

f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–

ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.01.2018 OF 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare 

– sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) 

OK 29.01.2018 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 

og gjerder 

OK 29.01.2018 OF 

    

 

Bruk følgende koder i kontrollfeltet:  

OK= sjekket og i orden. 

UN= utredes nærmere i byggeprosessen 

IA= ikke aktuelt i denne saken 

SK= se kommentar i planbeskrivelse. 
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5.1 Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet etter gjennomgang av 

Ros-analyse databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  

 

Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste 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 naturfare/klimatilpassing/flomfare. 

 

5.1.1 Naturfare 

Planområdet er vurdert i forhold elve/bekkeflom, flom som følge av endrete klimaforhold og alle 

typer ras- og skredfare. 

 

5.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 

Hovedatkomst/internveger/siktforhold er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 

5.1.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 

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. 

5.1.4 Naturmangfoldsloven 

Planområdet er vurdert ut i fra Naturmangfolds loven under punkt 2.12 i denne beskrivelsen. 

 

 

5.2 Avbøtende tiltak. 

 

5.2.1 Naturfare 

 
Ras- og skred. 

 

I skredfarevurdering av planområdet i notat G-not-001, dato 16.06. 2017 av Rambøll AS v/ Endre 

Kjærnes Øen og Stein Heggstad er konklusjonen at planområdet ikke er ras- og skredutsatt utenom 

faresonene vist på faresonekartet. 

Det vil ikke bli forslått ny bebyggelse innenfor faresonene. 

 

Klimatilpassing/flomfare. 

 

Større vannmengder fra rask snøsmelting og store nedbørsmengder vil komme fra fjellområdene i 

nord. Endrete avrenningsforhold på grunn av endret klima i framtiden er tatt høyde for ved å 

anlegge avskjæringsgrøfter på oversiden av planområdet, ovenfor tomtene H27 - H34, H15 - H16 
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og lede vannet ut i lokale bekker. Vurderingen er også at området i øvre del er myrlendt og vil av 

den grunn kunne oppmagasinere mye vann. 

Terrenget er også avskåret av veger med veggrøfter. Mye vann vil bli fanget opp av grøftene og 

ledes ut i lokale bekker.  

Dreneringen som opparbeides på hver enkelt tomt vil også avlaste vanntrykket mot bebyggelsen. 

 
Fig. 17: Ortofoto viser avskjæringsgrøfter og myrlendt terreng ovenfor planområdet som vil være med på å 
avlaste vanntrykket mot bebyggelse ved rask snøsmelting og store nedbørsmengder. 
 

Drenering/bortføring av overflatevann er beskrevet i VA – plan utarbeidet av ARC-rådgivning. 

Man vil gjøre minst mulig inngrep i de eksisterende bekkeløpene og evt. steinsette disse der det er 

nødvendig. 

 

 

5.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 

 

Avkjørsler internt vegnett fra Tovassvegen er vist med frisikts soner og vurderingen er at det er 

oversiktlige/trafikksikre forhold ved disse avkjørslene. 

Veger strøs etter behov.  

Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de interne 

vegene.  
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5.2.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 

 

Støy/støv- anleggsperiode. 

 
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 f.eks vatning, påføring av CaCl2 (veisalt) eller Dustex. 

 

 

 

 

 

6. PLANKART 

 


