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Saksopplysninger 

 
Oppdal kommune har 15.03.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Storli Hyttegrend fra Ola 
Fjøsne. Planen omfatter del av gnr/bnr 155/1 og 155/6. Forslagsstillere er Wenche og Hallvard Storli. 

Oppstartsmøte ble holdt 16.03.17. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 336 da., og ligger nordvest for Storli 
Gard innerst i Storlidalen, ca. 40 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til planområdet er 

Storlidalsvegen fra Lønset, og Tovassvegen fra Storli Gard. Planforslaget viser 35 nye tomter til 
fritidsbebyggelse, 9 eksisterende fradelte og bebygde tomter og to hytter på gnr/bnr 155/1 som nå blir 

vist med egne tomter. Ny bebyggelse skal i all hovedsak kobles til felles anlegg for vannforsyning og 
avløp. For tomtene H8 – H12 er det lagt opp til separate avløpsanlegg.  
 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med formål fritidsbebyggelse og LNFR (landbruk, 
natur, friluftsliv og reindrift). Ny og eksisterende fritidsbebyggelse ligger innenfor områder vist til 

formålet. Området VL1 er vist med Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraseer 
kombinert med andre angitte hovedformål vannkraft /LNF. I planbestemmelsenes § 4.4.1. er det her 
åpnet for uttak av mindre mengder masser etter avtale med Driva Kraftverk. Dette er ikke i tråd med 

LNFR-formålet, noe som medfører at planen skal sluttbehandles av kommunestyret.  
 

Vedtatt plan vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan for Storli Hyttegrend. Planen er vedtatt av 
bygningsrådet i møte 17.11.92, sak 92/165, og har Plan-ID 1992002.  
 



Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 

prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 

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

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

 

Miljøfaglig vurdering 

 

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra 
Naturbase, Artskart og kommunens viltkart. Det ligger ingen spesielle registreringer i verken Naturbase 

eller Artskart med hensyn til forekomst av trua eller sårbare arter, særlig verdifulle naturtyper eller 
andre særlig verdifulle naturforekomster innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.  
I kommunens viltkart, som ble revidert i 2014-2017, er det registrert et vilttrekk for elg som er verdsatt 

som svært viktig, som går gjennom planområdet hvor en del av de nye tomtene er planlagt. Det antas 
likevel at dette vil ha mindre betydning for trekket, og at hjorteviltet vil ha muligheter til å finne andre 

passasjer i terrenget dersom de skulle bli påvirket at hytteutbyggingen. 
 
Det er planlagt utbygging av to renseanlegg som dekker de hyttene som ligger grendevis, mens det er 

planlagt separate avløpsanlegg for 5 hytter som ligger litt mer spredt. Det kunne også her ha vært 
planlagt felles anlegg for hhv. 2 og 3 hytter, og det er ikke noe i veien for at det bygges felles for disse 
tomtene også. Bestemmelsene ivaretar imidlertid utbyggings- og påkoblingsplikt til både vannforsyning 

og renseanleggene.  
 

Den foreslåtte utbygging av fritidsboliger med vei, vann og avløp har en utnytting av arealet som ligger 
innenfor det omfanget som må kunne forventes i sone for fritidsbebyggelse, og den samlede 
belastningen på naturmiljøet vurderes ikke å være større enn hva som kan tåles, jf. nml § 10. 

 

Landbruksfaglig vurdering 

Forslag til detaljreguleringsplan for Storli hyttegrend fremmes i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Beitekartleggingen gjennomført i 2015 av NiBio viser hele planområdet som svært godt beite for sau og 
storfe, vegetasjonstypen er engbjørkeskog. 

 
Storli gard består av 168,4 da dyrka jord, 67,3 da innmarksbeite og ca. 50 da produktiv skog. Storli gard 

er den største landbrukseiendommen i Oppdal med 61527 dekar totalt, der det meste er utmark. 
 
Hyttene er plassert i koteområde 650-700 moh. I og med at området ligger innenfor grensene for 

vernskog, er det jfr. bestemmelser om hogst i vernskog krav om at minst 25 utviklingsdyktige trær skal 
stå igjen per dekar. Disse trærne skal ha en høgde som er minst 50 % av gjennomsnittlig maksimal 

trehøgde på stedet. Snauflater på inntil 5 da kan hogges dersom det er godt faglig begrunnet. 
 
Ca. 17 dekar av planområdet er dyrkbar jord og berører de 6 nederste tomtene H5-H10. Fylkesmannen 

har også bemerket dette. Forslagsstiller har dyrkbart areal vest for det store dyrkajord-stykket ned for 
gardsbebyggelsen som er mer aktuelt å nydyrke, og som driftsmessig gir en bedre løsning. Et alternativ 

kan være å regulere inn tomt H5-H10 nå, men sette dem til byggetrinn to for evt. å møte et økt behov 
for dyrka mark i nær framtid.  
 



Hele arealet er utmarksbeite for sau i Trollheimen Søndre beitelag og grensen for tamrein i Trollheimen 

Sijte går like nord for planområdet. Det er viktig å avklare med beitelaget hvilke stier som er i bruk og 
hvor nye stier og tilrettelegginger bør være, for i best mulig grad å unngå konflikter ved forflytning av 

husdyr i området. Gjerde rundt hytter er ivaretatt med 40% regelen jfr. kommuneplanbestemmelsene. 
For et hytteområde i et slikt svært godt beite kan bestemmelser om inngjerding godt settes enda 
strammere. Det er positivt at det er tatt inn i bestemmelsene om gjerdets utforming. Det bør vurderes om 

forbud mot elektrisk gjerde skal settes inn i reguleringsplanbestemmelse 3.1.9. 
 

Folkehelsevurdering 

 
I kommunens kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder grenser planområdet inntil et «større 

turområde med tilrettelegging» som her kalles «Trollheimen» og er til dels sammenfallende med 
Trollheimen landskapsvernområde. Dette friluftslivsområdet med merka turstier og oppkjørte skiløyper, 

og er av både lokalt og regionalt verdi, og et svært viktig nærturområde for hytteområdene i 
Storligrenda. Det er derfor viktig at det tas hensyn til friluftsliv og turutfart, og at skiløypetraseen er 
regulert inn i plankartet. Skiløypen gjennom planområdet er viktig for adkomsten videre til fjells, og er 

en del av løypenettet i Storlidalen. Skiløypene her er av både lokal og regional betydning, og av stor 
verdi for reiselivsbedriftene i grenda.  

 

Samlet vurdering 

 

Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Rådmannen har ingen merknader til plankart og VA-plankart datert 22.03.18.  

 
Rådmannen vil foreslå at § 3.1.9. i reguleringsbestemmelser datert 13.03.18. gis følgende tilføyelse: 

 
Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt. 
 

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 Storli 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). Det er registrert en trekkrute for elg gjennom deler av 
planområdet. Vurderingen er at bebyggelsen ikke vil blokkere trekkruta. Når det gjelder støv og støy fra 

vegtrafikk er vurderingen at dette ikke blir problematisk da vegstandarden tilsier at ikke blir høy fart. 
Tunellinnslaget i nedre del av planområdet er avmerket som faresone på plankartet, og merket og 
inngjerdet.  

 
Åtte hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder ulike former for 

ras og skred. Rambøll AS har utarbeidet skredrapport for planområdet, og det er ikke foreslått å legge 
bebyggelse innenfor vist faresone. Under klimatilpassing/flomfare er det pekt på at større vannmengder 
som følge av rask snøsmelting eller store nedbørsmengder vil komme fra fjellområdene i nord. Som 

avbøtende tiltak er det foreslått å legge avskjæringsgrøfter ovenfor tomtene H27 – H34, og H15 og 16. 
Øvre del av planområdet er myrlendt, noe som bidrar til oppmagasinering av mye vann. Som avbøtende 

tiltak mot støy og støv i anleggsperioden er det i bestemmelsenes § 1.4. satt begrensninger for når 
anleggsarbeid kan foregå, samt maksimum støynivå. To hendelser omhandler trafikksikkerhet. Her er 
vurderingene at siktforholdene er ivaretatt ved avkjørsler fra Tovassvegen. Det vil bli liten trafikk og 



lav hastighet på internvegene. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngås ved at byggherre-

forskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 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 mener at kunnskapsgrunnlaget når det gjelder naturmangfoldet er tilstrekkelig kjent for å 
kunne vurdere planforslaget. Virkningene på naturmiljøet anses å være kjent, og føre-var-prinsippet 

kommer dermed ikke til anvendelse. Planforslaget vil ikke øke den samlede belastningen på 
økosystemet i dette området vesentlig mer enn slik det alt er. Med bakgrunn i dette mener rådmannen at 
naturmiljøet i planområdet og nærliggende områder er vurdert og ivaretatt på en tilstrekkelig måte, og at 

planforslaget ikke vil påføre økosystemet ytterligere belastninger, jf. nml §§ 8 -12. 
 

Rådmannen vil, med ovennevnte tilføyelse i § 3.1.9. i bestemmelsene, tilrå at planforslaget sendes på 
lovbestemt høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 08.05.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 

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

ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 22.03.18. slik de foreligger, og bestemmelser 
datert 13.03.18. med følgende tilføyelse i § 3.1.9:   
 

Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt. 
 

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

dermed å være ivaretatt.   
 

 
 
 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Storli Hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 22.03.18. slik de foreligger, og bestemmelser 

datert 13.03.18. med følgende tilføyelse i § 3.1.9:   



 

Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt. 
 

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

dermed å være ivaretatt.   
 

 
 


