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1. INNLEDNING 
 
 
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid 
 
Oppstart av planarbeid ble første gang varslet 10.06. 2018. Etter innspill fra hjemmelshaver av 
eiendommen gnr/bnr 156/2, Kristin Storli Austegard ble det utsendt nytt varsel vedr. forslag til 
detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen. Opprinnelig ble det varslet forslag om 5 nye tomter. 
I det nye varselet ble det totalt foreslått 7 nye tomter samt deling av eksisterende tomt gnr/bnr. 
156/46 i 2 tomter. I tillegg ble det mottatt innspill fra hjemmelshaver av tomt gnr/bnr. 156/27 
hvor denne ønsket delt og at atkomst er vist på egen tomtegrunn. Det er også i planen vist to 
tomter som i gjeldende plan er vist med punktmarkering nr. 8 og 14. 
Området som nå foreslås fortettet består av eldre bebyggelsesplan vedtatt i 2005. Bakgrunnen for 
planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden av et eksisterende fritidsområde. Dette er et ønske også 
fra landbruks og miljømyndigheter. Vurderingen er at eksisterende hytteområde gir åpning for en 
mindre fortetting. Forhold vedr. vinterbrøyting av veg avklares gjennom jordskiftesak, denne 
saken er pr. i dag ikke avklart. Denne planen vil derfor vis utvidet parkeringsareal på eksisterende 
parkeringsplass på nordsiden av Storlidalsvegen. 
Planen vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan for området, plan-ID 2003001.  
Planområdet ligger i aktsomhetsområde for snøskred og jord- og flomskred. Det er utarbeidet 
skredrapport som følger planen. 
 
2.1 Hensikten med planen  
 
Hensikten med planforslaget er som før nevnt å dele de eksisterende tomtene gnr/bnr. 156/27 og 
gnr/bnr. 156/46 og i tillegg regulere inn 7 nye hyttetomter. Det tas sikte på oppføring av 
frittliggende fritidsboliger med garasje og anneks/uthus med tilhørende anlegg. Man vil også 
oppgradere eksisterende plan slik at den viser oppmålte tomter og opparbeidede 
veier/infrastruktur i tråd med virkeligheten. I dagens plan deler plangrensen noen av tomtene i 
tilgrensende planer. For å få en logisk plangrense og for å unngå lommer i planregisteret må disse  
innlemmes i planen. Planen vil vise felles vann- og avløpsanlegg for de nye tomtene, vise skiløype, 
dam for slokkevann og byggegrenser mot eksisterende bekkeløp. 
Atkomst til de nye hyttene er ved bruk av Brandhaugdalsvegen med avkjøring fra Storlidalsvegen. 
Man søker å ta hensyn til eksisterende bebyggelse ved å legge tomtegrensene til de nye 
fritidseiendommene i god avstand fra eksisterende tomter og i tillegg vurdere atkomstene.  
 
Planen følger opp myndighetenes (landbruk/reindrift miljø) ønske om en god arealutnyttelse i 
allerede etablerte fritidsområder.  
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstillere er: 
Ola Storli, Sunndalsvegen 992, 7340 Oppdal. 
og Kristin Storli Austegard, Flatøyv. 136, N5918 Frekhaug. 
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Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arild Hoel. 
 
2.3 Eiendoms - og eierforhold 
 
Grunneiendommene som omfattes av reguleringen er eiendommene gnr/bnr. 156/1 og gnr/bnr. 
156/2. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 156/1 er Ola Storli. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 156/2 er Kristin Storli Austegard. 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommune og bebyggelsesplan. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram (pbl  
§ 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2). 
 
3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 
 
3.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Ola Storli. Oppstartsmøte vedr. Utesto - Gjelhaugen 09.03. 2018 ble holdt på kommunehuset. 
Fra tiltakshavere stilte Ola Storli og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Gro Aalbu, Arild 
Hoel og Eli Grete Nisja. 
Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel. 
  
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 10.06 og 23.11. 2018.  
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I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 10.06 og 22.11. 2018. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 10.06. og 22.11. 2018 
Frist for innspill ble satt til 15.12. 2018. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 

Pr. 01.03. 2019 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag 
fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Sametinget Mattilsynet, Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS, Reidar Killi Olsen, Kåre Ambø, Synnøve Matre og Knut Aasarød, Liv 
Ditlefsen, Knut Ola Tverrdal, Kirstin og Øivind Gaarden, Brandhaugdalsvegen veilag v/Jan Roger 
Gaarden, Ann Haarberg og Frode Hove, Johan Fossli og Birger Saltbones og ARC – rådgivning. 

 
 
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert fra 
side 11 – 29. 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag. 
Dato 09.07 og 17.12. 2018. 
 
Uttalelse til (nytt) varsel om 
oppstart av reguleringsplan for 
Utesto - Gjelhaugen i Storlia – 
Oppdal 

Landbruk 
Fortetting av eksisterende hytteområder er i 
utgangspunktet positivt. Samtidig er det viktig at 
eksisterende interesser i området ivaretas, 
herunder kulturlandskap og ev. beiteinteresser. I 
planforslaget må det gjøres rede for hvordan dette 
er vurdert. 

Reindrift 
Planområdet ligger like sør for område 
ekspropriert til reindrift i Trollheimen. De 
tilgrensende områdene benyttes helst om høsten og 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er i dag i bruk som utmarks - 
beiteområde for sau og rein. Inngjerding av 
hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding 
ved bebyggelsens inngangsparti begrenset til 
20 m2. og alt areal mellom tomtene vil fortsatt 
være beiteområde.  Dersom bebyggelsen er lagt 
i tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset 
til maks 300 m2. Bruk av elektrisk gjerde er 
ikke tillatt. 
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senhøstes, men er også potensielle som 
vinterbeiteområder. Like øst for planområdet går 
det ei flyttelei som er markert som hensynsone i 
kommuneplanens arealdel, og som benyttes til å 
hente tilbake rein som har trukket for langt sør i 
Trollheimen. Flytteleia må ikke stenges fysisk, 
eller gjøres uframkommelig på grunn av aktivitet/ 
ferdsel. Det er derfor viktig at man ikke 
tilrettelegger for ferdsel inn i hensynssona. Hvilke 
virkninger fortettingen kan få for reinen og 
reindrifta må vurderes i det videre planarbeidet 
 
Vi registrerer ellers at kommunen har sendt en 
reguleringsplan på høring like vest for 
planområdet, på 35 nye hyttetomter. Det kan være 
hensiktsmessig at man ser på hele dette området 
samlet, for å legge en plan slik at man unngår 
tilrettelegging for ferdsel og økt utbygging i 
tilknytning til flyteleiene i området. 

Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- 
og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin nye 
veileder fra 2017;”Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging”. Fylkesmannen vil 
påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser 
og analyse ikke er å anse som en ROS- analyse. 
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet 
som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige 
klimaendringer kan 
Som nevnt i papirene fra kommunen gjør vi 
oppmerksom på at søknaden befinner seg i et 
aktsomhetsområde for snø- og steinskred. For 
oppfølging av eventuelle fareområder viser vi 
til NVE, sektormyndighet på skred og flom. 
 
ROS-analysen skal legges ved i saken og 
synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og 
avdekket risiko skal møtes med tiltak som 

 

Det nye byggeområdet ligger like vest for 
hensynssone reindrift som er ei drivingslei 
for rein ved flytting av dyrene til de 
forskjellige beiteområdene. Vurderingen er 
at ny bebyggelse som blir liggende like på 
oversiden av den etablerte vil ha liten 
innvirkning på hensynssonen.  

Planområdet vil bli vist med preparert 
skiløype. 
Man må tilrettelegge for trafikk fra 
hytteområdene slik at den går langs 
merkede stier og preparerte skiløyper. 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen her er at en fortetting av et 
hyttefelt av denne størrelse ikke vil ha 
avgjørende betydning i forhold til 
landbruk/reindriftsinteresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ros- analyse vedlegges planen. 
 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk 
gjeldende på andre måter. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen 
som planmyndighet som har ansvar for å 
godkjenne ROS-analysen i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-3. 
 
Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige 
fagområder ingen ytterligere merknader til 
oppstartsvarslet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 30.11. 2018. 
 

Fylkeskommunens uttalelse - 
oppstart detaljreguleringsplan for 
Utesto-Gjelhaugen, 156/1og 156/2 i 
Oppdal kommune 
 

Vi viser til deres oversendelse av 20.11.2018. 
Hensikten med planen er å regulere inn 8 nye 
tomter for fritidsbebyggelse. Planen skal 
oppdateres slik at den viser eksisterende 
forhold. 

Kommentarer: 
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Planområdet ligger i aktsomhetsområde 
for snøskred og jord- og flomskred. I 
flg oversendelsen er det utarbeidet en 
skredrapport som skal følge planen. 

Planforslaget er i tråd med 
kommuneplanens arealdel og vil 
erstatte tidligere bebyggelsesplan 
for området. 

 

Kulturminner eldre tid - automatisk fredete 
kulturminner 
Fylkeskommunen har utført en arkeologisk 
registrering av planområdet i forbindelse med 
tidligere plan. Det ble da registrert en 
tjæremile i myr, id-nummer 104362 i 
Askeladden. Når det gjelder denne type 
kulturminne viser nyere undersøkelser at de 
som regel er fra 1600-1700-tallet og dermed 
ikke automatisk fredet. Vi anbefaler likevel at 
hensynssonen til kulturminnet videreføres. Det 
ble ikke observert automatisk fredete eller 
andre verneverdige kulturminner som planen 
vil komme i konflikt med. 

Det vises til den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), må en 
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

Tomtene vil få atkomst via 
Brandhaugdalsvegen med avkjøring fra 
Storlidalsvegen. Statens vegvesen har 
tidligere bedt om at det sees på 
utformingen av krysset Storlidalsvegen 
(fv 6514) og Brandhaugdalsvegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensynssonen til kulturminnet videreføres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frisiktsoner inntegnes på plankartet, i tillegg 
vil avkjøringsforholdene bli vurdert i tråd med 
vegvesenets håndbok NN100. 
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Så langt har ikke Trøndelag 
fylkeskommune andre kommentarer 
eller merknader til planarbeidet. 

 

 
 
 
 
Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 06.12. 2018.  
 

Nytt varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan - Utesto 
- Gjelhaugen i Storlia - Gnr. 156 
bnr. 1 og 2 - Oppdal kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 
29.11.2018. 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for 
at føringer Nasjonal transportplan (NTP), 
Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, 
vegnormalene og andre nasjonale og 
regionale arealpolitiske føringer blir 
ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 
forvalter av riksveg på vegne av staten, 
forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor 
vegtransport. 
 
Statens vegvesen har ingen nye innspill enn 
hva vi har gitt tidligere. Vi ser at kryss mellom 
privat veg Brandhaugdalsvegen og 
Storlidalsvegen ikke er helt heldig utformet 
med tanke på blant annet sikt og ber om at det 
sees på utformingen av krysset i tråd med 
vegvesenets håndbok N100 i forbindelse med 
planarbeidet. 
Ut over dette har vi ingen merknader til varsel om 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frisiktsoner inntegnes på plankartet, i tillegg 
vil avkjøringsforholdene bli vurdert i tråd med 
vegvesenets håndbok NN100. 
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planoppstart.0 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 22.11. 2018 
Sametingets uttalelse til nytt 
oppstartsvarsel - 
Detaljreguleringsplan for 
Utesto-Gjelhaugen, gnr/bnr 
156/1og 156/2, Oppdal 
kommune 

Vi viser til deres brev av 20.11.2018. 
 
Sametinget uttaler seg i denne 
saken mht. samiske kulturminner. 
For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med 
reindriftsforvaltninga og de 
gjeldende reinbeitedistrikt. 
 

Sametinget ser det som lite sannsynlig 
at det finnes automatisk freda, 
samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen 
spesielle kulturminnefaglige 
innvendinger til planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle 
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår 
følgende tekst: 
Kulturminner og aktsomhetsplikten. 

Kommentar til innspillet: 
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Om noen under arbeid skulle oppdage spor 
etter eldre aktivitet, må en umiddelbart 
stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget 
og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette 
videreformidles til alle som skal delta i 
gjennomføring av tiltaket. 

Vi minner også om at alle samiske 
kulturminner eldre enn 1918 er 
automatisk freda ifølge kml. § 4 annet 
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke 
funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme 
et freda kulturminne, eller sikringssonen 
på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 
3 og 6. 

Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
 

Innspill: 
 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 06.12. 2018 
 
UTTALELSE TIL VARSEL 
OM OPPSTART - 
DETALJREGULERINGSPL
AN FOR UTESTO-
GJELHAUGEN - OPPDAL 
KOMMUNE 
 
Mattilsynet mottok 22. november 2018 
varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Utesto - 
Gjelhaugen til uttalelse. Frist for å 
komme med eventuelle innspill til 
planarbeidet er av avsender satt til 15. 
desember 2018.Mattilsynets rolle i 
plansaker 
Hovedformålet er å bidra til å 
tydeliggjøre overfor kommuner, andre 

Kommentar til innspillet 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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myndigheter og tiltakshavere at de må 
sørge for at det blir tatt tilstrekkelig 
hensyn til drikkevannsforsyningen i 
kommunen generelt og ved planlegging 
av nye tiltak. 
 
I det ligger blant annet å sikre at 
eksisterende vannforsyning ikke blir 
negativt berørt av nye tiltak. I tillegg 
sikre at nyetableringer får adgang til 
tilfredsstillende drikkevann i 
tilstrekkelige mengder. 
 

Gjelder 
Hensikten med planforslaget er å 
dele eksisterende tomt gnr/bnr. 
156/46 i 2 tomter og i tillegg 
regulere inn 7 nye hyttetomter. 
Eksisterende plan skal 
oppgraderes slik at den viser 
oppmålte tomter og opparbeidede 
veier/infrastruktur i tråd med 
virkeligheten. Planen vil vise 
felles avløpsanlegg for de nye 
tomtene, skiløype, dam for 
slokkevann og byggegrenser mot 
eksisterende bekkeløp. 

Fakta 
Mattilsynet ga i brev av 21. juni 
2018, vår ref. 2018/140774, 
uttalelse til varsel om oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan 
for Utesto Gjelhaugen. Den 
gangen var det er avholdt 
oppstartsmøte. Eksisterende 
hytter og vannkilder skulle 
kartlegges. Det var ikke avklart 
løsning for vannforsyningen den 
gangen. Gjeldende VA-norm 
skulle legges til grunn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vannforsyning og avløp er vurdert/ beskrevet i 
rapport utarbeidet av ARC – rådgivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til rapport fra ARC rådgivning. 
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Reguleringsbestemmelser 
om utbyggings – og 
påkoblingsplikt skulle 
ivaretas i egen 
rekkefølgebestemmelse. 
 
Planen vil erstatte gjeldende 
bebyggelsesplan for området, 
Plan-ID 2003001. Planforslaget 
er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
 
 

•  

 
 
Viser til § 2.5 i reguleringsbestemmelsene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 05.12. 2018 
 

Nytt varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for 
Utesto-Gjelhaugen i Storlia - 

 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser 
til ovennevnte sak. 

 
Hensikten med planen er å dele tomt gnr/bnr 
156/46 i 2 tomter og i tillegg regulere inn 7 
nye hyttetomter. Adkomst til de nye hyttene 
blir Brandhaugdalsvegen med avkjøring fra 
Storlisdalsvegen. 

 

Brann- og redningstjenesten 
minner om følgende: 

• Det må legges til rette for at brann- 
og redningstjenesten skal kunne 
utføre effektiv rednings- og 

Kommentarer: 
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slokkeinnsats, uansett årstid, også i 
anleggsperioden. Dette innbefatter 
også en hensiktsmessig plassering 
av og nødvendig antall 
brannkummer, samt ivaretakelse av 
forskriftsmessig 
slokkevannskapasitet. Dersom det 
skal benyttes automatisk 
sprinkleranlegg i bygningene, må 
det også tas hensyn til dette ved 
vurdering av 
slokkevannskapasiteten. Disse 
forutsetningene må være avklart og 
i henhold til krav i lover og  
forskrifter,  for at prosjektet skal 
kunne gjennomføres. Det vises 
blant annet til plan- og 
bygningsloven § 27-1 og 
byggteknisk forskrift (TEK 17) §§ 
11-1, 11-17 og 15-9 med 
veiledning. I henhold til plan- og 
bygningsloven skal det på 
planstadiet, foreligge en risiko- og 
sårbarhetsanalyse, jf § 4-3. 

• Under og etter anleggsperioder 
skal tilgjengelighet for 
innsatsmannskaper til berørte og 
omkringliggende bygninger 
opprettholdes. Det må sikres at 
sprinkleranlegg og 
slokkevannsforsyning fungerer 
som forutsatt. Dersom 
vanntilførselen ikke er 
tilstrekkelig i perioder må det 
etableres kompenserende tiltak 
som minimum gir tilsvarende 
sikkerhet. 

• I Oppdal kommune er det 
deltidspersonell med dreiende 
vakt. Oppdal kommune har 
heller ikke høyderedskap. Dette 
må det tas hensyn til i 
planleggingen. 

• Avstanden mellom bygningene 
må ivaretas for å forebygge at en 

 
 
 
Dette er et hytteområde med forholdsvis bratte 
veier. Trøndelag brann- og redning har biler 
som kan komme fram på disse veiene såfremt de 
er brøytet og strødd om vinteren. 
Man har ingen mulighet til å etablere 
brannkummer i planområder med den 
vannkapasiteten som er til rådighet. Etablering 
av dam til slokkevann vil bli forslått i planen. 
Ellers er tilgang til slokkevann det som 
brannbilen kan medbringe. 
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eventuell brann i området ikke 
får urimelig stor konsekvens. 
Avstanden skal være minst 8 
meter med mindre det er 
iverksatt andre tiltak som hindrer 
brannspredning mellom 
byggverkene, jf TEK 17 § 11-6. 

• Brannsikkerheten i bygningene skal 
være i henhold til forskriftskravene. 

• Dersom det tilrettelegges for 
lading av el-biler i innvendig 
parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. Det vises til 
utarbeidede rapporter. 

 
Innspill: 
 
Fra: Reidar Olsen [mailto:r-kolsen@online.no]  
Sendt: 8. juli 2018 18:27 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Reg.plan for Utesto-Gjelhaugen i Storlia, 
gnr/bnr. 156/1 
 
Jeg viser til Deres brev av 10.06.18 og har 
følgende kommentarer. 
1. 
Ifølge planoversikten og ved egen besiktigelse 
så er adkomsten til de øvre hyttetomtene lagt 
over vår eiendom, noe som ikke er lovlig. Ifølge 
opplysninger jeg har fått skal i tillegg veien gå 
minimum 1 meter fra grensepinnen som nå 
ligger under veien opp til de øvre hyttetomtene. 
2.  
Da eiendommen ble ervervet i 2003 ble det 
betalt 50% mere for denne eiendommen enn de 
øvrige. Dette ble av selger begrunnet med at 
denne tomten hadde den beste beliggenheten 
og lå den gang øverst i hyttefeltet den gang. 
Etter dette er flere hyttetomter blitt lagt ut, noe 
som medfører stor ferdsel forbi tomten med 
gnr. 156, bnr. 44. Dersom 5 nye hyttetomter 
skal bli lagt ut for salg vil dette bety en økning 
av ferdsel på minimum 30% noe som ikke er 
akseptabelt ut ifra den muntlige avtalen som 
ble inngått da tomten ble ervervet i 2003. En 
muntlig avtale er like bindende som en skriftlig 
og jeg antar at selger er en voksen og ærlig 
person som ønsker en rettferdig ordning på 
problemet som er oppstått. 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veien er på det nye plankartet vist min. 1 m fra 
det nordøstlige hjørnet på tomt gnr/bnr. 156/44. 
 
 
 
 
 
 
Gjelder privatrettslige forhold som ikke løses i 
plan- og bygningsloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:r-kolsen@online.no
mailto:post@olafjosne.no
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3.  
En så stor trafikkøkning er en belastning 
grunnet at veien er en grusvei som medfører 
støvplager som ikke hadde vært der dersom 
området hadde vært slik vi kjøpte tomten og 
ytterligere trafikkøkning er uakseptabelt. Det er 
heller ikke lagt begrensninger på trafikken til 
hver enkelt hytte noe som også er meget 
uheldig.  
4. 
Da forutsetningen da tomten ble ervervet 
overhodet ikke er overholdt ønsker jeg å få 
klarlagt hva selger har tenkt å gjøre og hva som 
skal gjøres med veien som er en grusvei. Denne 
bør asfalteres for å unngå støvplager, men 
denne utgiften er det uaktuelt for meg å bidra 
økonomisk med da dette allerede medfører 
store ulemper for meg. Dessuten bør det legges 
begrensninger på bruk av bil frem til 
eksisterende eiendommer til 1 stk. bil per 
eiendom.  
  
Med hilsen 
for Unni og Kristian Killi Olsen 
  
Reidar Killi Olsen 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Etter bestemmelse § 2.3 skal veien i tørre 
perioder vannes/saltes ved behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overordnet plan – arealdel kommuneplan tillater 
2 parkeringsplasser/tomt. 

Innspill: 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Kåre Aambø [mailto:kaare@amboe.no]  
Sendt: 11. desember 2018 12:39 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Utesto Gjelhaugen in Storlia 
 
Hei  
 
Undertegnede er hytteeier i Brandhaugdalsveien i 
Storlidalen. Ang varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplanen for Utesto Gjelhaugen har jeg 
noen spørsmål: 

Kommentarer: 
 
Fra: Anders Raaum [mailto:arckom@online.no]  
Sendt: 11. desember 2018 17:41 
Til: Ola Fjøsne; kaare@amboe.no 
Kopi: Bonesvoll Per Olav; Ola Storli 
Emne: Spm III Hytteeier Kåre Aambø Spm om VA 
(utslippet) og spm om regulering og bygging etter 
godkjent plan 
 
 
VA-planen er en teknisk plan som følger 
reguleringsplanen inn til kommunen (samtidig) 
– det hele overtas av kommunen som vedtar /ev. 
ikke vedtar plan utlagt til off. ettersyn. Det må 
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1. Hva er Areal for infilt. av avløpsvann? 
 
2: Dam for slokkevann, regner jeg er en dam for 
beredskapsvann til bruk ved evt brann i området. Hvor 
stor vil den være, og vil denne være åpen eller blir den 
innbygget? 
 
3. Vår eiendom ligger rett på andre siden av nevnte 
Areal for infilt. av avløpsvann og Dam for slokkevann. 
Vil vi få nabovarsel når den endelige størrelsen og 
plasseringen av disse er klar? 
 
På forhånd takk for svar. 
 
 
Vennlig hilsen 
Kåre Aambø/ Stig Aambø 
Gnr. 156/37 
 
 

senere søkes om byggetillatelse og 
utslippstillatelse for tekniske installasjoner etter 
godkjent plan etter hvert. 
 

1. ARC as: Vi er ikke ferdige med teknisk 
plan, men det kan se ut som det blir 25 
m2 infiltrasjonsareal / hytte ca. Det må 
anføres at det blir beskrevet fullrensing 
til badevannskvalitet, så UV behandling 
for hel bakteriefjerning, så støtbelaster 
som fordeler det rensede vannet i en 
frostfri pukkseng som er frostsikret. Vi 
jobber teknisk med det siste 
reguleringsutkastet som arkitekt blir enig 
med grunneier om å sende kommunen. 
Så følger regelverket etter PBL: 

2. Reguleringsarkitekt: Dam med vannspeil 
bør ha volum på ca 70 m3 og kan være 
1-1,5 m dyp. Det må gjerne være fisk i 
dammen og den må gjerne bades i hvis 
det er intr. Denne må detaljeres etter 
godkjent plan og byggemeldes m 
nabovarsel igjen. Åpen dam som fryser 
om vinteren. Slike har tilkommet i 
distriktene siste par år etter ønske fra 
BV. 

3. Reguleringsarkitekt: Nabovarsling blir 
ved byggesak når/hvis reguleringsplanen 
planen blir godkjent. 

 
Mvh pkt 1: ARC rådgivning AS / Anders 
Raaum. Pkt 2 og 3: pva Ola Fjøsne. 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Innspill: 
 
 
Fra: Knut Ivar Aasarød [mailto:knut.aasarod@ntnu.no]  
Sendt: 9. desember 2018 21:17 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: frode.hove@ntebb.no; 
janolavgimnaes@hotmail.com; 
anne.Haarberg@ntebb.no; Synnøve Matre 
Emne: Innspill til reguleringsplanvarsel 
Utesto/Gjelhaugen (Brandhaugdalsveien) 
 

 

Viser til innsendt bemerkning fra Frode Hove. 

  

Vi er eiere av 156/59 (Brannhaugdalsveien 60). 
Som beskrevet av Hove flommet det vann ned 
over vår eiendom under et regnskyll i juli i år. 
Flommen rev med seg sand som spredte seg over 
store delen av tomta, på begge sider av hytta, 
og der særlig østre del ble oversvømt av sand, 
grus og slam. Vannet vasket også bort store deler 
av veien nedenfor hytta vår, før vann og slam 
gjorde skade på to andre eiendommer (156/56 og 
156/65). 

      

Årsaken til oversvømmelsen av vår tomt er, som 
nevnt i Hoves bemerkning, i hovedsak to 
underdimensjonerte drensrør, samt 
at avlastningsgrøftgrøft mellom 156/78 og 156/26 
ender blindt i terrenget like over vår hytte. 

  

Når det nå skal opparbeides 7 nye hyttetomter i 
øvre deler av feltet, må etter vår mening de 
nevnte svakheter/under-dimensjonering av 
dreneringen bli utbedret. Med forventet økt 
nedbør i årene framover, jfr. klimaendringer, vil 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stikkrenner, drenering og grøfter i 
planområdet er vurdert i rapport utarbeidet 
av ARC – rådgivning. 
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dette stadig bli mer påkrevet. 

  

Men hilsen 

  

Synnøve Matre og Knut Aasarød 

 
 
Fra: Liv Ditlefsen [mailto:livditl@gmail.com]  
Sendt: 7. desember 2018 12:30 
Til: bsaltbones@yahoo.no 
Kopi: ane.hoel@oppdal.kommune.no; 
post@oppdal.kommune.no; post@olafjosne.no; Liv 
Ditlefsen; kirstin.gaarden@outlook.com 
Emne: Re: Hytter Utesto Gjelhaugen 
 
 
Jeg bekrefter herved at jeg er en av de tre 
hytteeierne, ovenfor nevnt av Birger Saltbones, 
som har drikkevann hentet direkte fra 
Krokåtbekken. 
Regner derfor med at grøfting og ledningsnett fra 
de nye eiendommene ikke blir orientert mot 
Krokåtbekken, men ført i østlig retning. 
 
Mvh Liv Ditlefsen 
 
Den tor. 6. des. 2018 kl. 15:24 skrev Birger 
Saltbones <bsaltbones@yahoo.no>: 
Viser til mottatt nabovarsel om tiltak. 
Vil gjøre oppmerksom på at vi er tre hytteeiere 
nær ved som har drikkevann direkte fra 
Krokåtbekken - noe vi har hatt siden 1972-1973. 
Regner derfor med at grøfting og ledningsnett fra 
de nye eiendommene ikke blir orientert mot 
Krokåtbekken, men blir ført i østlig retning. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Birger saltbones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til utredning av ARC rådgivning. 

mailto:bsaltbones@yahoo.no
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Innspill: 
 
Fra: Knut Ola Tverdal 
[mailto:knut.ola.tverdal@hotmail.no]  
Sendt: 12. desember 2018 08:34 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Reguleringsplan for Utesto-Gjelhaugen i Storlia 
 
Hei, 
 
Viser til varsel om oppstart av detaljregulering av 
Utesto-Gjelhaugen i Storlia gnr/bnr 156/1 og 
gnr/bnr 156/2. 
 
Jeg er eier av tomtene 156/66 og 156/86.  
 
Jeg er ikke imot planen men har innspill til 
hvordan den kan gjøres bedre. Jeg mener det må 
vurderes om det er avsatt nok plass til vei. Spesielt 
i den første svingen i det nye veien er plassen 
knapp. Om man hadde flyttet tomtene H6-H9 litt 
lenger opp (nordover) ville man fått bedre plass til 
vei. For meg ser det ut til at den nye veien er 
tegnet for smal, den vil bli bredere enn tegnet. I 
forbindelse med vegen skal det være plass til 
grøfter samt at det må være plass til å gjøre av 
snøen ved brøyting. Jeg mener at det ikke er avsatt 
nok plass til dette spesielt med tanke på 
skråningen i terrenget som gjør at det vil bli en 
betydelig skjæring på nedsiden av veien. 
 
I tillegg har jeg følgende innspill på hva planen 
bør inneholde: 
 

 Planen må beskrive i detalj hvordan veien 
skal bygges, etter hvilken standard. 

 Veien må anrettes med minst mulig skade i 
terrenget. 

 Veien må bygges av sakkyndig entreprenør 
og med egnet utstyr. 

 Overskytende masse (jord, steiner, m.m.) 
ved veibyggingen må fjernes. 

 Veien skal krysse flere bekker. Lenger ned 
der veien krysser denne bekken er det store 
problemer med oversvømmelse pga rørene 
som er lagt i veien ikke er dimensjonert 
riktig. Planen må angi størrelse på rør til 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En har tilgang på skredrapport fra SKRED AS 
d. 05.04.18: nye vei krysser markert bekkeløp 
ved H5 og H6 og dette løpet må ikke 
endres/reduseres, slik at her vil det være aktuelt 
å bygge en mindre bru for å eliminere 
innskrekning av bekkeløpet der. Dette må 
hensyntas i detaljprosjektering av VA og 
adkomstveier.  
 
 
 
 
Eier av nedenforliggende tomt Gnr156 bnr 66 
har påpekt behov for minimumsavstand fra 
veifyllingsfot på minst 1 m. Dette er greit å 
etterkomme da veien ikke blir liggende særlig 
høyt i forhold til nevnte tomt. Vest for nevnt 
bru, tenker en seg en støttemur med naturstein 
som veibegrensning mot gamle tomter – høyde 
1 m og 10 m lengde ca. Øst for nevnte bru og 
opp for 156/66 blir det også murt opp støttemur 
med naturstein som veibegrensning her – høyde 
1 m og 20 m lengde ca. Dette blir grunnlag for 
detaljprosjektering og blir viktig elementer i en 
god løsning her.     
 
 
 
Oppbygging av vei og løsninger i forhold til 
overflatevann er beskrevet i FORPROSJEKT / 
RAMMEPLAN FOR (VEI), VANN OG 
AVLØPSANLEGG SAMT STRØMFORSYNING, 
TELE MV av ARC rådgivning. Denne følger 
planen inn til 1. gangs behandling i 
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bekkene. 
 Planen må angi størrelse på grøft i 

forbindelse med vegen. 
 Skjæringen må lages med passende skrå og 

tilordnes med en jevn overflate. 
 
Jeg ønsker bekreftelse på at mine innspill er 
mottatt. 
 
Mvh, 
Knut Ola Tverdal 
Mob 92442640 
 
 

bygningsråd. 

Fra: kirstin gaarden 
[mailto:kirstin.gaarden@outlook.com]  
Sendt: 8. desember 2018 10:04 
Til: ane.hoel@oppdal.kommune.no; 
post@oppdal.kommune.no; post@olafjosne.no; 
ditl@online.no; Birger Saltbones 
Emne: Hytter Utesto Gjelhaugen 
 
 
 
Vi bekrefter at vi er tredje hytta som har 
drikkevann fra Krokåtbekken, regner med at de 
anmerkninger som Saltbones har anført blir 
gjennomført. 
 
Mvh 
Kirstin og Øivind Gaarden 
 
 

 
 
Friday, 7 December 2018, 12:30 +0100 from 
livditl@gmail.com <livditl@gmail.com>: 
 
Jeg bekrefter herved at jeg er en av de tre 
hytteeierne, ovenfor nevnt av Birger Saltbones, 
som har drikkevann hentet direkte fra 
Krokåtbekken. 
Regner derfor med at grøfting og ledningsnett fra 
de nye eiendommene ikke blir orientert mot 
Krokåtbekken, men ført i østlig retning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til rapport utarbeidet av ARC rådgivning. 

mailto:livditl@gmail.com
mailto:livditl@gmail.com
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Mvh Liv Ditlefsen 
 
Den tor. 6. des. 2018 kl. 15:24 skrev Birger 
Saltbones <bsaltbones@yahoo.no>: 
Viser til mottatt nabovarsel om tiltak. 
Vil gjøre oppmerksom på at vi er tre hytteeiere 
nær ved som har drikkevann direkte fra 
Krokåtbekken - noe vi har hatt siden 1972-1973. 
Regner derfor med at grøfting og ledningsnett fra 
de nye eiendommene ikke blir orientert mot 
Krokåtbekken, men blir ført i østlig retning. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Birger saltbones 
 
Innspill : 
 
Mail: jfossli@online.no 
Mobil: +47 99 56 83 86 
 
 
Fra: jfossli@online.no <jfossli@online.no>  
Sendt: søndag 16. desember 2018 14.13 
Til: 'post@olafjosne.no' <post@olafjosne.no> 
Emne: Reg.plan Utesto-Gjelhaugen i Storlia, 
gnr./bnr. 156/1 og gnr./bnr. 156/2 
 
Hei,  
 
Jeg viser til tilsendt «Nytt varsel om oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan Utesto-
Gjelhaugen i Storlia, gnr./bnr. 156/1 og gnr./bnr. 
156/2. Oppdal kommune».  
 
Jeg er eier av hytte i Brandhaugdalsveien 82, 
gnr./bnr. 156/27. Eiendommen har en relativt stor 
tomt som jeg har fundert på å dele i to. Slik jeg har 
forstått det kan dette eventuelt være noe som kan 
tas inn i denne reguleringsplanen. Jeg tar kontakt 
med deg for en prat angående dette i morgen 17. 
desember.  
 
Jeg har så vidt nevnt delingen for Ola Storli ved 
en tidligere anledning.  

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til deling av tomt er tatt inn i planen. 

mailto:bsaltbones@yahoo.no
mailto:jfossli@online.no
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Viser forslag til deling av tomt 
Innspill: 
 
Fra: Brandhaugdalsvegen  
[mailto:bhdv.styre@gmail.com]  
Sendt: 30. november 2018 17:48 
Til: Ola Fjøsne 
Emne: Re: Brandhaugdalsvegen veilag 
 
Takker for informasjon 
 

Med vennlig hilsen 
 
Jan Roger Gaarden 
Rastarkalvvegen 84  
6524 Frei  

Kommentarer: 
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Mobil +4745413644 
 
30. nov. 2018 kl. 12:01 skrev Ola Fjøsne 
<post@olafjosne.no>: 

Hei! 
  
Da jeg så i ettertid at veilaget ikke var med på 
listen, sender jeg nå et nytt varsel med 14 dagers 
utsatt svarfrist. 
  
Mvh 
  
Ola Fjøsne 
  
93639487 
<Varsling Utesto - Gjelhauge 
 
Innspill: 
Fra: Frode Hove [mailto:frode.hove@ntebb.no]  
Sendt: 3. desember 2018 21:55 
Til: post@olafjosne.no; "=?utf-
8?q?knut=2E=E5sarod=40ntnu=2Eno?="@mail1.vipro
.no; janolavgimnaes@hotmail.com; 
anne.Haarberg@ntebb.no 
Emne: Innspill til reguleringsplanvarsel 
Utesto/Gjelhaugen (Brandhaugdalsveien) 
 
Hei 
Ref samtale sist fredag 30.11.2018 vedr varsel om 
oppstart utarbeidelse ny detaljreguleringsplan for 
Utesto/Gjelhaugen "Brandhaugdalsveien" i 
Storlidalen. 
 
For noen år siden var det rask snøtining i påska og 
det rant mye vann over veien fra oversiden av 
veikrysset og trengte inn i hovedhuset på tomt 
156/78. (Nåværende eiere Seim). For å eliminere 
gjentak av dette ble det gravd en grøft langs 
grensen mot øst på tomt 156/78, vinkelrett på 
veien, til ca hjørnet på tomten mot syd, sydøst 
(Dvs også parallellt med vestgrensen på tomt 
156/26- Røed/Haugan). 
I sommer gjentok dette seg i forbindelse med ett 
kraftig regnskyll i juli. Grøften fungerte, men fra 

Kommentarer: 
 
Fra: Anders Raaum [mailto:arckom@online.no]  
Sendt: 4. desember 2018 09:31 
Til: Ola Fjøsne; Ola Storli 
Kopi: Bonesvoll Per Olav 
Emne: 04.12.18 Innspill til overvann 
Utesto/Gjelhaugen (Brandhaugdalsveien) 
 
Frode beskriver rene driftstiltak som tilhører den 
enkelte hytteeier og den som drifter veinett i 
feltet. Det er vel i realiteten er fellesanliggende 
hvis ikke veivedlikehold er overført 
hytteeierforeninga. 
I og med raskere avrenninger – mer av/på-vær 
så er de fleste utbyggere / entreprenører nå 
veldig obs på stikkrenners utforming/plassering 
og dimensjonering. Og så kommer det viktige 
årsettersynet. 
Vi beskriver i VA-planer at det er viktig at 
overvann får følge sine vante vannveier som 
tidligere etter nye inngrep. På rammeplannivå 
beskrives ikke dimensjoner på stikkrenner.  
Mvh AR 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

mailto:post@olafjosne.no
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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der den slutter rant vannet i terrenget ned på begge 
sider av hytta på 156/59 (Matre/Åsarød). 
Hovedvannstrømmen på østsiden av hyttapå 
156/59 delt seg på begge sider av brønnhuset på 
på 156/59 hvor den østre strømmen rant over 
veien, vasket ut denne, og fortsatt ned mot 156/56 
(Gimnæs). Han hadde heldigvis laget en grøft 
langs tomtegrensen sin i forbindelse med bygging, 
som drenerte vannet videre mot øst, mot bekk. Det 
var noeTror det ble noe skader på uteanlegg og 
innkjøring til hytta hans. 
Vannstrømmen på vestsiden av brønnhuset på 
156/59 rant ned på begge sider av hytta på 156/65 
(Haarberg/Hove). Erosjonsskader ble begrenset av 
hyttenaboer som forsøkte etter beste evne å lede 
vannet bort fra hytta vår. Vi fikk imidlertid 
slamvann i kjellere, spesielt i matkjeller, ca 20 
dypt, som medførte en vask- og tørkejobb. I løpet 
av høsten har vi fått tørket ut betong i kjeller. Det 
er ikke ønskelig med gjentak av denne prossessen. 
  
Årsaken til problemene, som jeg ser det, er 
underdimensjonerte drensrør, både på tvers av 
veien opp til venstre i veikrysset, og hvor en bekk 
krysser veien og går ned på østre del av 156/26. 
Her ble veien gravd over, og det er nå lagt ned nye 
rør her.  Videre at sikringsgrøften langs 156/78 er 
anlagt uten å sikre hvor vannet som evt kommer 
i den tar veien. Noe vi fikk erfart på nedsiden av 
grøften. 
 
Mht teksten i varselet synes jeg det er fint at det 
også skal tegnes inn skiløyper, noe jeg håper 
gjøres slik at det på fornuftig vis blir mulig å 
kunne gå fra de ulike deler av hyttefeltet og til de 
maskinoppkjørte løypetraseer ovenfor feltet, fra 
Storli til Halsen, og nedenfor feltet/innover mot 
Storli og videre mot Tovatna. 
 
Mvh 
Anne Haarberg/Frode Hove 
Tomt 156/65 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Birger Saltbones [mailto:bsaltbones@yahoo.no]  
Sendt: 6. desember 2018 15:24 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 

Til: ane.hoel@oppdal.kommune.no; 
post@oppdal.kommune.no; post@olafjosne.no 
Kopi: Liv Ditlefsen; kirstin gaarden 
Emne: Hytter Utesto Gjelhaugen 
 
Viser til mottatt nabovarsel om tiltak. 
Vil gjøre oppmerksom på at vi er tre hytteeiere nær 
ved som har drikkevann direkte fra Krokåtbekken - 
noe vi har hatt siden 1972-1973. Regner derfor med at 
grøfting og ledningsnett fra de nye eiendommene ikke 
blir orientert mot Krokåtbekken, men blir ført i østlig 
retning. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Birger saltbones 
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Store deler av planområdet ligger i vedtatt arealdel kommuneplan 2014 – 2025 for Oppdal som 
byggeområde fritid. Nye tomter planlegges innenfor byggeområde fritid. 
 
 

 
Fig.1: Planområde vist i kommuneplanens arealdel 2014 – 2025. 
 
 
 
4.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 

 
Området som planlegges fortettet med i alt 7 nye tomter og med deling av 2 tomter ligger 
innenfor plangrensen til reguleringsplan plan for Utesto - Gjelhaugen, vedtatt 22.09. 2003. 
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Fig. 2: Gjeldende reguleringsplan 

Ny plan vil erstatte gjeldende reguleringsplan med plan-ID 2003001. 
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4.3 Tilgrensende planer

 
Fig. 3: Tilgrensende planer. 
 
Utesto - Gjelhaugen omkranses av 4 tilgrensende reguleringsplaner. Det er bebyggelsesplan for 
Lona, bebyggelsesplan for Ustigarden og en eldre reguleringsplan for Ustigarden hytteområde. 
Som før nevnt i innledningen deler eksisterende plangrense noen av tomtene i tilgrensende 
planer. For å få en logisk plangrense og for å unngå lommer i planregisteret må disse innlemmes i 
planen. Dette gjelder tomtene gnr/bnr. 156/15-18 og tomt gnr/bnr. 154/26. 
 
Vurderingen er at ingen av disse har avgjørende betydning for hverken atkomst eller plassering 
av ny bebyggelse i det nye planforslaget. 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for Utesto – Gjelhaugen, gnr/bnr 156/1 og gnr/bnr. 156/2. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 12.08. 2019 

 

32

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
 
5.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet er ca. 240 da og ligger i Storlia på nordøstsiden av Storlidalsvegen, ca. 40 km 
nordvest for Oppdal sentrum.   
 

 
Fig. 4: Oversikt, Utesto - Gjelhaugen. 
 
 
5.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk  
 
Utesto – Gjelhaugen hytteområde er et etablert hytteområde med 40 fritidshytter. Området som 
er forslått til ny bebyggelse (vist på bonitetskart fig. 5) består av uproduktiv lauvskog og lauvskog 
av middels bonitet. Området er ikke vurdert som dyrkbart.  
Selv om området er et utmarksbeite er vurderingen her (ut ifra bonitet og arrondering) at en 
fortetting av hyttefeltet av dette omfanget ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til 
landbruk/reindriftsinteresser. 
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Fig. 5: Viser bonitetskart. 
 
Utesto - Gjelhaugen hytteområde grenser mot etablerte hytteområder og mot LNFR beiteområde i 
nordøst.  
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5.3 Stedets karakter,  

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Bebyggelsen består av frittliggende bygninger, hovedbygning med anneks/garasje/uthus. 
Hovedbygningene er for det meste av 1 etasjes bygninger med saltak. Noen bygninger av nyere dato har 
andre takløsninger.  
 
Vurderinger ar at bebyggelsen har god intern tilpassing og er godt tilpasset terrenget. 
Bygningene har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse, samt noen bygninger utmerker seg i 
størrelse og byggekvalitet. 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet. 
 
5.4 Landskap 

 

Fig. 6: Viser planområdet m skiløype - Bårdsgardskampen og Ångardsvatnet i bakgrunnen. 
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 Topografi og vegetasjon 
 Bekker og vassdrag  
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
 Estetisk og kulturell verdi 

 
 
Hoved-fallretningen i planområdet er mot vest, det er noe brattere i øvre og nedre del. 
Planområdet er delvis delt et myrdrag i midten og er ellers vegetert med glissen lauvskog, busker 
og kratt. Undervegetasjonen består for det av gras og lyng. 
Planområdet strekker seg fra høydekote 584 i nedre del ved elva Lona og opp til høydekote 688 
ved de øverste hyttetomtene. 
 
Planområdet har meget gode solforhold. 
 
Planområdet grenser til elva Lona i nedre del og inneholder ellers flere mindre bekker som har 
sitt utspring fra lokale myrdrag. Man vil i det nye planforslaget innføre byggegrense mot større 
bekker med markante bekkeløp for å ta vare på det bekkenære miljøet, dette også med tanke på 
kjøving om vinteren.  
I utgangspunktet vil man gjøre minst mulig inngrep i eksisterende bekkeløp, men med tanke på 
store nedbørsmengder/fremtidige klimaendringer må man vurdere bekkeløp i forhold til 
eksisterende bebyggelse. I følge innspill fra hytteiere i området har det vært utfordringer vedr. 
vannveger i planområdet. Vurderinger angående dette vil bli gjort i vann- og avløpsplan 
utarbeidet av ARC- rådgivning.

 
Fig. 7: Viser bekker i planområdet. 
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Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med 
vindretninger fra nord/nordvest. 
Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Området er ikke 
spesielt vindutsatt. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig. 
6 er området vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut ifra et estetisk 
hensyn til å ta vare på all skog der det er mulig.  
 
Området er ikke registrert med spesielles estetiske og kulturelle verdier, men disse ivaretas så 
godt som det lar seg gjøre i et etablert hytteområde. 
Byggetiltak får begrensninger gjennom planens bestemmelser.  
   

    
     5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 30.11. 2018: 
 
Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner 
Fylkeskommunen har utført en arkeologisk registrering av planområdet i forbindelse med 
tidligere plan. Det ble da registrert en tjæremile i myr, id-nummer 104362 i Askeladden. Når det 
gjelder denne type kulturminne viser nyere undersøkelser at de som regel er fra 1600-1700-tallet 
og dermed ikke automatisk fredet. Vi anbefaler likevel at hensynssonen til kulturminnet 
videreføres. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som 
planen vil komme i konflikt med. 
Det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse 
arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
Sametinget skriver i brev av 22.11. 2018:  
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Vi 
foreslår følgende tekst: 
Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre 
aktivitet, må man umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. 
Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at 
dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 
 
5.6 Naturverdier 
 
Naturmangfoldloven 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. 
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Fig. 8: Artskart. 
 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man 
flere treff i nærheten av planområdet. Det er i første rekke Åkerrikse en fugl med under 25 
hekkende par på landsbasis, og som er definert som kritisk truet (CR). I tillegg finner man hare og 
Engbakksøte som er definert som nær truet (NT). Ellers er det flere funn i nærheten av 
planområdet som er definert som livskraftige (LC).  
 
Det er gjort 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 øvre del av planområdet. Dette er en trekkrute som er vurdert til å være svært viktig 
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Trekkrute for elg Storli – Gjevilvatnet, og derfra mot Osen (der dette trekket har samband med 
andre trekkruter). Trekket deler seg i to hovud-alternativ ved Kåsa. Den eine går opp lia på 
nordsida, ca. 1-200 m 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. 100 m brei stripe.  
Som man ser av bilde fig. 8 er det skissert et trekk for hjortevilt (elgtråkk) som går over til 
Gjevilvassdalen. I elgtråkket ligger etablert bebyggelse både i Storli hyttegrend og i hytteområder 
lengre sør. Konklusjonen av dette kan være at spredt fritidsbebyggelse ikke stopper elgen i trekke 
langs kjente ruter. Når det gjelder den nye bebyggelsen i Utesto - Gjelhaugen så ligger i randsonen 
av den estimerte trekkruten og vurderingen er at ny bebyggelse ikke vil blokkere trekkruten. 
 
Vurderingen er at etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har betydning for 
oppføring av ny bebyggelse i planområdet av dette omfang som det her er snakk om. 
 

Fig. 9: Viser byggeområde i forhold til viktig trekkrute for elg. 
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Vurderingen er at etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har betydning for 
oppføring av ny bebyggelse i planområdet av dette omfang som det her er snakk om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Sjekkliste naturmangfold. 
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og 
naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens 
utbredelse og økologiske tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i 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 og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet  
Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved etablering av 7 nye hytter og deling av 2 tomter i Utesto – Gjelhaugen 
hytteområde vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver 
bære kostnader. 

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge). 
 
Planområdet ligger i Trollheimen og grenser til et svært viktig kartlagt friluftsområde.  Dette er 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 Gjevilvassdalen - Skardalen. Parkeringsplasser ved 
Storlidalsvegen i Storlia, Gjevilvassdalen, Grøtsetra og Skaret-Nerskogen. 
 

 
 Fig. 11: Oversikt over friluftsområder 
 
Planområdet vil bli vist med skiløype/intern skiløype som kobles opp mot det eksisterende 
skiløypenettet.  
 
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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5.8 Landbruk/reindrift 
 
Planområdet er en del et utmarksbeite fortrinnsvis bruk til sau og rein. 
Hensynssone reindrift, flyttelei/drivingslei ligger like øst for planområdet. Fremkommeligheten i 
del av drivingsleia ble nøye vurdert i forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplan for 
Sandbekken hyttegrend, ikrafttredelsesdato 01.02. 2017. I forbindelse med forslag til 
detaljreguleringsplan for Utisto – Gjelhaugen er vurderingen at plasseringen av de nye tomtene i 
et allerede etablert hytteområde ikke vil ha innvirkning på flytteleia/drivingsleia. I forhold til 
reindrifta generelt, vil det være viktig å legge forholdene til rette slik at trafikken stort sett kan gå 
langs merkede stier og preparerte skiløyper. 
 
Planområdet ligger i vernskog. Skogbruksloven vil gjelde inntil planen er vedtatt.  

 
 
5.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av avkjørsel fra Storlidalsvegen og videre opp 
Brandhaugdalsvegen.  
Statens vegvesen ber i innspill om at det sees på utformingen av denne avkjørselen og at den 
utformes i tråd med vegvesenets håndbok N100.  
Nye hovedatkomst skal bygges i vegklasse 3 og i henhold til plankart og rapport utarbeidet av 
ARC rådgivning. Som før nevnt må vinterbrøyting av hovedatkomstvegen avklares gjennom 
jordskiftesak eller at det inngås avtale mellom grunneier og de hytteeiere det gjelder om 
vinterbrøyting av vegen. Denne planen vil vise vinterparkering for de nye tomtene ved 
Storlidalsvegen (utvidelse av eksisterende parkeringsplass).  
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter er akseptabel på grunn av generell liten trafikk, samt at 
veienes beskaffenhet innbyr til liten fart.  

 
5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Det er ikke krav om universell utforming/tilgjengelighet for fritidsbebyggelse. 
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5.11 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 
 Trafo 
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
 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. 
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen. 
 
Energianlegg EA1 (trafo) er vist i plankartet på oversiden av høyspentlinje. 
 
Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Alternativ energi kan produseres ved montering av 
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt. 
 
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 enhver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
 
5.12 Grunnforhold 

 Grunnens sammensetning 
 Stabilitetsforhold 
 Ledninger 
 Evt. Rasfare 

 
Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet 
Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og 
kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls 
meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. 
En del av planområdet består av torv og myr (Organisk materiale. Det er organisk jord dannet av døde 
planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles ikke mellom ulike torvtyper. 
 
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.  
 
     Høyspentledning- luftspenn krysser planområdet, denne blir på plankart vist med faresone – 

høyspenningsanlegg. 
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Søk i atlas.nve.no viser flere aktsomhetsområder for ras- og skred. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12: Aktsomhetskart. 
 
Oppdal kommune krever som følge av aktsomhetskart at det utarbeides en skredvurdering av 
planområdet. Skred AS har i forkant av det videre planarbeidet utarbeidet skredrapport som 
friskmelder den delen av planområdet som skal bebygges mht. alle typer ras- og skred. 
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5.13 Støyforhold 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. 
 
5.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra ander 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
• Rasfare 
• Flomfare 
• Vind 
• Støy 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Andre relevante ROS tema 

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.06.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.06.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.06.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.06.2019 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.06.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.06.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.06.2019 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.06.2019 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

OK 29.06.19 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 29.06.2019 OF 

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan 
og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

OK 29.06.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.06.2019 OF 
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3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.06.2019 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.06.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.06.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.06.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.06.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.06.2019 OF 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare – 
sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) 

OK 29.06.2019 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 
og gjerder 

UN 29.06.2019 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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5.16 Analyser/utredninger 

 
 Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold. 
 Brannsikkerhet. 
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          Fig. 13: Viser dreneringsveier for overflatevann og dam for etterfylling av slokkevann. 
 
Ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting er vurderingen at større myrområder både i og 
ovenfor planområdet vil kunne oppmagasinere mye vann. Overflatevannet vil naturlig dreneres 
ned i tydelige bekkeløp i planområdet i øvre del av området vil magasinere mye vann. Vannet 
følge veigrøfter nedover i planområdet og dreneres ut i bekker. Bekkeløp, veggrøfter og 
stikkrenner er vurdert av ARC rådgivning. For å avlaste vanntrykket på bebyggelse på tomtene H7 
– H10 vil man anlegge en dreneringsgrøft på oversiden av disse og lede vannet ut i bekken. 
Søk i databaser (NGU og gårdskart) viser at erosjonsrisikoen i planområdet er veldig liten. 
Som før nevnt i denne planbeskrivelsen er alle typer skred utredet av Skred AS som friskmelder 
del av planområdet som skal bebygges for denne typer hendelser. 
 
 
Vedr. brannsikkerhet så finnes det ikke vannforsyningssystem i planområdet som har nok 
kapasitet oppfylle dette kravet.  De nye tomtene er ikke planlagt med vinterveg. Tilgang på 
slokkevann er fra tank i brannbil. På barmark planlegges mulighet for ettfylling av tank på 
brannbil fra dam, dette vist på fig. 10. 
Forhold vedr brannsikkerhet er utredet i rapport av ARC rådgivning. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

 
Fig.14 Plankart lagt på ortofoto. 
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Eksisterende plan viser 50 tomter hvor 8 er fradelt, men ikke bebygd og 2 tomter er vist med 
punktmarkering (nr. 8 og 14) men ikke fradelt. 
 
Det nye planforslaget viser 7 nye tomter (H4 – H10), samt utvidelse og deling av tomt gnr/bnr. 
156/46 (2 nye tomter H1 og H2). Planen viser i tillegg deling av bebygd tomt gnr/bnr 156/26 (ny 
tomt H3). 
Planforslaget viser videre skiløype SL1, felles avløpsanlegg AVL1 og AVL2, borebrønner VA1 og 
VA2, videreføring av kulturminne - tjæremile (TM1) vist med hensynsone. 
I tillegg viser planforslaget område for energianlegg (trafo EA1) og høyspentlinje – luftspenn vist 
med faresone høyspenningsanlegg. Planområdet viser også liten dam med mulighet for 
etterfylling av slokkevann. 
 
Parkeringsplass P1 er utvidet slik at den er stor nok til vinterparkering for de nye tomtene. 
Etter innspill fra hjemmelshaver av tomt gnr/bnr. 156/44 er atkomstveien flyttet ca. 2,5 meter 
bort fra det nordøstlige hjørnet til denne tomten. 
Man finner det ikke nødvendig med innregulering av turdrag i planområdet. Det er lett atkomst til 
turterreng ved bruk av eksisterende sti mellom bekk og tomt H6. 
 
Forhold vedr. bekker, bekkeløp, veger, veggrøfter, stikkrenner, slokkevann og bortleding av 
overflatevann er vurdert i rapport utarbeidet av ARC – rådgivning. 
Etter vurdering av bekkeløp, avrenning og terrengutnyttelse er konklusjonen at en byggegrense 
på 15 meter mot bekker som har markante bekkeløp vil være tilstrekkelig. Det er derfor forslått 
byggegrense på 15 meter mot bekker for de nye tomtene. 
 

 
Fig.15 viser plassering av ny bebyggelse i forhold til bekk. 
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6.1 Planlagt arealbruk 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny fritidsbebyggelse 
Fradelte tomter 
Ikke fradelte tomter 

H1 – H10 
Eget gårds- og bruksnummer 
IF1-IF2 

1120 
1120 
1120 

     9229   
   63550 
     2036 

 Energianlegg EA1 1510           16 
 Vannforsyning VA1 og VA2 1541           74 
 Avløpsanlegg AVL1 og AVL2 1542        660 
 Skiløype SL1 1420       610 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat 
Veg - offentlig 

PV1 
OV1 

 
2010 
 

       
     9700 
      

 Parkering  P1 2080      1884 
 Annen veggrunn, 

tekniske anlegg 
 

 
AVT1 

 
2018 

         
     5223                         

 
Landbruks-, 
natur- og 
friluftsformål, 
samt reindrift 
 

    

 Beite/skogsmark LNFR 5110
 

 146128 

 Kulturminne,  
tjæremile 

 
TM1 

 
5600 

 
           20 

Bruk og vern av 
sjø og vassdrag 

    

 Kombinerte formål i  
sjø og vassdrag med  
eller uten tilhørende  
strandsone. 

 
 
 
D1 

 
 
 
6800 

      
 
 
           70 

Sum    239200 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
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(Inngår i andre 
arealformål) 
 § 11-8 a3). 

Faresone ras- og  
skredfare  
 
Faresone  
høyspenningsanlegg  
(inkl.  
 høyspentkabler) 

 
 
H310 
 
 
 
 
H370 

 
 
310 
 
 
 
 
370 

 

 § 11-8 a1).  
Sikringssone. 
Frisikt 

 
 
H140 

 
 
140 

 

 § 11-8 c. 
Hensynssone med  
angitte  
særlige hensyn-  
bevaring kulturmiljø 

 
 
 
 
H570 

 
 
 
 
570 

 

 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen hyttegrend,  
gnr/bnr 156/1 og gnr/bnr. 156/2 gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Ny fritidsbebyggelse.  
 Eksisterende fritidsbebyggelse. (Fradelte/ikke fradelte tomter).  
 Energianlegg. 
 Vann og- avløpsanlegg. 
 Skiløype. 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg – privat/offentlig. 
 Parkering. 
 Annen veggrunn, tekniske anlegg.  

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift 

 Beite/skogsmark. 
 Kulturminne – tjæremile. 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag: 

 Dette arealformålet er en kombinasjon av naturområde og dam for slokkevann. 
 

Hensynssoner 
 Faresoner a.3). - ras- og skred, høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler.  
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 Sikringssone a.1). - frisikt.  
 Hensynsone c). – særlig angitte hensyn – bevaring kulturmiljø. 

                  
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives. 

 
Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med 
tilhørende anlegg.  
Det er beregnet sommerparkering på de nye tomtene. Parkeringsplass kan plasseres utenfor 
byggegrense på egen tomt. 
Det er innregulert område for energianlegg (transformatorkiosk) med atkomst fra internt vegnett. 
Eksisterende preparert skiløype er vist i øvre del av planområdet. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
Ledningsnett for vann og avløp 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 
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
De nye tomtene har atkomst fra Storlidalsvegen (Fylkesvei 6514) gjennom planområdet via 
Brandhaugdalsvegen. De nye tomtene har pr. i dag ikke vinterveg, vinterparkering er for de nye 
tomtene på utvidet parkeringsplass P1 ved Storlidalsvegen. 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål: 
 
LNFR arealet er beitemark/skogsmark. 
 
Innenfor landbruksområde tillates bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er 
ledd i opprettholdelse og videreføring av landbruksvirksomheten. 
 
Etter innspill fra Trøndelag fylkeskommune videreføres kulturminne – tjæremile i denne planen. 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag: 
 
Dette arealformålet er primært en dam for slokkevann, man kan også brukes som naturområde, 
f. eks som bade dam. 
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Hensynssoner:  
 
Sikringssone frisikt a.1) I hensynssone sikringssone (H140) frisikt må all vegetasjon holdes nede 
(maks 0,5m høyde) i områder som er markert som frisiktsoner på plankartet. 
 
Faresone a.3) I faresoner, høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler tillates ikke utført andre 
byggetiltak enn oppføring av trafokiosk. 
I faresone (1000 års skred) ras- og skred tillates ikke oppført fritidsboliger. 
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 

 
6.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
6.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

 
6.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Det vil i planen bli gitt muligheter for takløsningene – saltak eller to 
motstående 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, forhold til nærmiljø 

Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og eksisterende bygninger.  
Ved utgraving av tomt skal man tilstrebe massebalanse vedr. 
skjæring/fylling. I forhold til innsyn vil det være viktig at man tar vare 
på så mye av vegetasjonen som mulig. På grunn av hellende terreng 
kan det være hensiktsmessig å bygge hytter med sokkeletasje på 
tomtene H1 – H6. 

Vurderingen er at etablering av 7 nye tomter i dette området som har 
såpass mye vegetasjon ikke endrer landskapsbildet. 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
 
Området er i dag i bruk som utmarks - beiteområde for sau og storfe. 
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved 
bebyggelsens inngangsparti begrenset til 20m2 og alt areal mellom 
tomtene vil fortsatt være beiteområde.  Dersom bebyggelsen er lagt i  
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tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 300 m2. Bruk 
av elektrisk gjerde er ikke tillatt. 

Det nye byggeområdet ligger like vest for hensynssone reindrift som 
er ei drivingslei for rein ved flytting av dyrene til de forskjellige 
beiteområdene. Vurderingen er at ny bebyggelse som blir liggende 
like på oversiden av den etablerte bebyggelse vil ha liten innvirkning 
på hensynssonen. Man må tilrettelegge for trafikk fra hytteområdene 
slik at den går langs merkede stier og preparerte skiløyper.  

Det er også et overordnet ønske fra reindrift, landbruk og miljø om å 
fortette eksisterende hytteområder for å redusere ytterligere press på 
å legge ut hytteområder i utmark. 

Vurderingen her er at en fortetting av Utesto - Storli (50 eksisterende 
hytter) med i alt 7 tomter ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til 
landbruk/reindriftsinteresser. 
 
Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.. 
 
Som før nevnt i planbeskrivelsen ligger planområdet i Trollheimen og 
grenser til et svært viktig kartlagt friluftsområde.  Dette er 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 Gjevilvassdalen - Skardalen. 
Parkeringsplasser ved Storlidalsvegen i Storlia, Gjevilvassdalen, 
Grøtsetra og Skaret-Nerskogen. 
 
Planområdet vil bli vist med skiløype som er en del av det preparerte 
skiløypenettet.  
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. Planen har ingen 
negative innvirkninger på barns oppvekstvilkår. 
 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Avkjørsler fra Storlidalsvegen vises med frisiktsoner. 
Ny hovedatkomst bygges etter vegklasse 3. 
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Den generelle vegstandarden i planområdet innbyr til lav fart, 
vurderingen er at dette gjør trafikksikkerheten langs internvegene 
tilfredsstillende. 
 
Siktforholdene langs Storlidalsvegen i planområdet vurderes til å 
være gode. 
Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 
 
Støy, støv og luftkvalitet 
 
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. 
 
Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser at planområdet ligger aktsomhetsområder for 
ras- og skred. Det er derfor av Skred AS gjort en vurdering av 
planområdet i forhold til alle typer ras- og skred. 
De vurderte områdene på GBnr 156/1 i Oppdal kommune, ligger i foten av 
en fjellside med mulige løsneområder for snøskred. 
I deler av det øvre området vurderes den årlige sannsynligheten for skred å 
være større enn 1/1000. Resten av de vurderte områdene tilfredsstiller 
sikkerhetskravet for tiltak i sikkerhetsklasse S2. 
Andre typer skred (steinsprang og løsmasseskred) kan ikke utelukkes helt, 
men den årlige sannsynligheten for at disse rammer de vurderte områdene 
vurderes lavere enn 1/1000. 
Bekkene som renner gjennom planområdet, bør håndteres slik at 
vannskader i perioder med intens nedbør eller snøsmelting unngås. 
Faresonen i det øvre vurderte området kan reduseres ved hjelp av 
sikringstiltak. Disse krever betydelig terrenginngrep og må 
detaljprosjekteres. 
Konklusjonen i rapporten er at del av planområdet som skal bebygges kan 
friskmeldes for alle typer ras- og skred. 
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Fig.16 viser faresonekart 1000 års skred. 
 
 
 
Naturmiljø og biologisk mangfold 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå 
sjekkliste naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til 
naturmangfoldet er vurdert. Dette er beskrevet under pkt. 5.6 - 
beskrivelse av de eksisterende forhold i planområdet. 
Etter søk i artskart finner man flere treff i nærheten av planområdet. 
Det er i første rekke Åkerrikse en fugl med under 25 hekkende par på 
landsbasis, og som er definert som kritisk truet (CR). I tillegg finner 
man hare og Engbakksøte som er definert som nær truet (NT). Ellers 
er det flere funn i nærheten av planområdet som er definert som 
livskraftige (LC). 
 
Vurderingen er at man etter søk i naturbase og artskart ikke kan finne 
treff som har betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet 
av dette omfang som det her er snakk om. 
 
 
Etter § 10 i Naturmangfoldloven er den samlede belastning ved 
etablering av 7 nye hytter i Utesto - Gjelhaugen hyttegrend vurdert til å 
være akseptabel. 
 
 
 
Kulturminner i utmark. 
 
Som før nevnt under punkt 5.5 kulturminner og kulturmiljø 
er det ikke registrert automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Man vil 
videreføre tjæremile og vise denne med hensynsone i det nye 
planforslaget. 
 
Brannsikring/til-gang på slokkevann 
 
Som før nevnt i planbeskrivelsen har planområdet lite tilgang på 
slokkevann. Man vil derfor etablere en dam i tilknytning bekk som 
renner igjennom myra i midtre del av området. 
Vurderingen er at denne dammen kan gi betydelige mengder 
slokkevann i store deler av året. 
Dammen er vist på fig. 13 i denne planbeskrivelsen. 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for Utesto – Gjelhaugen, gnr/bnr 156/1 og gnr/bnr. 156/2. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 12.08. 2019 

 

58

 
7. 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 pkt. (5.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon) og utarbeiding av ROS- analyse. Punktene er fulgt 
opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive 
myndigheter.  

 

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er trafikksikkerhet og støy. 

7.1 Forhold som er vurdert 

 
7.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst fra Storlidalsvegen via Brandhaugdalsvegen. Veinettet er av enkel 
standard og er relativt bratt og svingete.  

 
7.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert næring/fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er 
vurderingen at støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det vil derfor være aktuelt å 
innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

 

7.2 Avbøtende tiltak. 
 
7.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Det viktigste enkelttiltaket vedr. trafikksikringstiltak vil være at man strør vegen godt ved isete 
forhold (ved vinterbrøyting). 

Veinettet er relativt bratt og svingete som innbyr til liten fart, dette i seg selv reduserer faren for 
trafikkulykker.  

Avkjørsel fra Brandhaugdalsvegen vil bli vist med frisiktsoner og utformet i tråd med vegvesenets 
vegnormal NN100. 

 
7.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy, støy fra andre kilder og støv. 
Når det gjelder den generelle støyen er vurderingen at støysituasjonen forblir tilnærmet som før 
planen og det er biltrafikken som forårsaker støyen. Ingen tiltak påkrevd.  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy og trafikkstøy i forbindelse med anleggsvirksomhet 
er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i døgnet og ikke tillates på helligdager. 
Generende støv fra anleggsområder og biltrafikk i anleggsperioden skal begrenses ved 
vanning/salting. 
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8. PLANKART

 
 
 
 
 
 
 
 


