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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 23.08.19 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen fra Ola 
Fjøsne. Planen omfatter del av gnr/bnr 156/1 og gnr/bnr 156/2. Forslagsstillere er Ola Storli og Kristin 
Storli Austegard. Oppstartsmøte ble holdt 09.03.18. Her ble premissene for det videre planarbeidet 
gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 240 da., og 
ligger i Storlia på nordøstsiden av Storlidalsvegen, ca. 40 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til 
området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen og videre opp Brandhaugdalsvegen.  
Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg.  
 
Hensikten med planen er å dele eksisterende tomter på gnr/bnr 156/27 og gnr/bnr 156/46, og i tillegg 
regulere inn 7 nye hyttetomter. I tillegg blir eksisterende plan oppgradert slik at oppmålte tomter og 
opparbeidede veier og infrastruktur er vist i tråd med faktiske forhold. Skred AS har foretatt en 
skredfarevurdering for planområdet. Rapport datert 05.04.18 viser at området tilfredsstiller 
sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Ny plan vil erstatte gjeldende plan med plan-ID 
2003001. 
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritid og LNFR. Planforslaget er i tråd 
med kommuneplanens arealdel, og skal derfor sluttbehandles av bygningsrådet.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 



Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  
 

Miljøfaglig vurdering 

 
Søk i Miljødirektoratets Naturbase viser at det ikke er kartlagt verdifulle naturtyper eller arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse i eller i nærheten av planområdet. I Artsdatabankens Artskart er det 
heller ikke registrert truede eller sårbare arter som blir berørt av fortetting av planområdet. Kommunens 
digitale viltkart viser at det går trekkruter for elg gjennom planområdet. Det er lite sannsynlig at disse vil 
bli påvirket av at planområdet fortettes.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses med dette å være tilstrekkelig til å kunne vurdere planforslaget, jfr. 
naturmangfoldloven (nml) § 8. Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. Den 
planlagte fortettingen vil heller ikke føre til nevneverdig økt samlet belastning på økosystem i og i 
nærheten av planområdet (nml § 10). Det forutsettes at etablering av infrastruktur og oppføring av 
bygninger på de nye tomtene gjøres så skånsomt som mulig slik at man unngår skader på natur-
mangfoldet (nml § 11). Nml § 12 anses ikke relevant i denne saken.  
 
Prinsippene i nml §§ 8 – 12 anses på bakgrunn av ovenstående å være ivaretatt. Den planlagte 
fortettingen vil heller ikke påvirke andre miljøinteresser i nevneverdig grad.  
 
Det synes ikke å være noe i en samlet miljøfaglig vurdering som tilsier at den planlagte fortettingen 
ikke kan gjennomføres.  
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Planen viser fortetting med tilsammen 10 dekar areal til nye tomter. To av tomtene, H1, H2 og IF2 er 
lagt på areal kartlagt som dyrkbar mark av NIBIO i 2009; jordsmonnkartlegging i Oppdal. Beite-
kartleggingen i 2015 viser området til Godt beite for sau og storfe, vegetasjonstype blåbærbjørkeskog. 
 
Planer for fortetting i et allerede eksisterende stort utbyggingsområde som Storlia er for så vidt positivt 
med tanke på arealutnyttelse. Reguleringsbestemmelsene stiller strenge krav til inngjerding, i det at 
bare 20 m2 rundt inngangsparti tillates inngjerdet, alternativt inntunet om bygningene står i tun. Det er 
satt forbud mot elektrisk gjerde i bestemmelsene, det er positivt og nødvendig for å unngå 
dyretragedier i hytteområdene våre. Det er lagt opp til at resterende areal er tilgjengelig for 
utmarksbeiting, likevel ser vi at beiteområdene ved fortetting blir redusert og vanskeligere å utnytte, da 
beitedyr må gå i labyrint mellom hytter, gjerder, veier, hunder og folk. 
 
All bebyggelse er plassert under kote 700 moh, dette er påkrevet både visuelt i terrenget og for husdyr, 
vilt og friluftsliv. Ovenfor denne koten flater terrenget ut til et lite myrparti og en flate som er full av spor 
på vinteren og tydelig i bruk av både vilt og folk.  
 
Reindrift blir ikke direkte berørt av fortettingen, ut over at flere hytter gir økt ferdsel i beiteområdene. 
Arealene ovenfor hyttefeltet er sommer- og høstbeite for tamrein i Trollheimen Sijte. Rein er mest 
sårbar i vinterperioden og vinterbeitene blir ikke berørt av tiltaket, heller ikke drivingsleia lenger øst. 
 
Bestemmelser om vernskog og hogst bør tas inn.  
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Friluftsliv og tilgjengelighet fra nede i hyttefeltet og opp til stier og utfartsområdet ovenfor feltet er godt 
ivaretatt, det er god åpning langs Krokåtbekken og mellom H5 og H6. Avstand fra de øverste hyttene til 



turdrag og skiløype Storli-Halsen er på ca 80 m, skiløypa er regulert inn og det er positivt. Når en først 
endrer hele reguleringsplanen ville det også vært ønskelig at skiløype i nedre del av planområdet, 
mellom Storlidalsvegen og Lona blir vist i plankartet.  
 
En sosial møteplass blir viktig å få etablert i området. Dette vil ha positiv effekt på bomiljøet i hytte-
området. Den sosiale møteplassen må ligge i et området som er enkel å nå for alle slik at den blir 
benyttet. Den skal være skjermet for trafikk og støy, samt ha gode solforhold.  
 
Det bør etableres en grønnkorridor gjennom hytteområdet som sikrer at befolkning og hytteeiere kan 
ferdes gjennom området uten å gå over eiendommene. Det går en sti i området som bør sikres slik at 
den fortsatt kan benyttes som sti. 
 
Trafikksikkerheten synes å være ivaretatt med at det er lite trafikk på vegene som er relativt bratt og 
svingete som gjør at farten naturlig avpasses etter det. 
 
 
Klimafaglig vurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og energiplanen 
forpliktet oss på å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 

og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 

vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 

forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk.  

Alt areal kan klassifiseres som enten skog, dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen 

utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall 

hentet fra disse kategoriene.1)  

Som følge av nytt planforslag for Utesto – Gjelhaugen, er det omtrent 11 da som endrer arealbruk. 

Ifølge data hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, er 10,5 da av dette arealet lauvskog og 0,5 da vann 

og myr. Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter endring av arealbruk.  

Arealbruksendringer i Utesto - Gjelhaugen som følge av planendring, vil basert på verktøyet gi 

følgende tall i løpet av en 20 års periode:  

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 2,6 tonn CO2-ekvivalenter2). 

- Utslipp ved arealendring tilsvarer 308,5 tonn CO2-ekvivalenter. 

 

Arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 311,1 tonn CO2-ekvivalenter 

(2,6 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 308,5 tonn klimagassutslipp over 20 år). Dette tilsvarer 

det gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 30 nordmenn i løpet av et år. 3) 

 

1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:   

Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens

 utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. /hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år). 

  
2) CO2-ekvivalenter: 

Enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser (f.eks. metan, lystgass osv.) til den globale 

oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år (ssb.no) 

 
3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt). 

 
 
Samlet vurdering 



 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Av klimavurderingene går det fram at planforslaget fører til økt utslipp av klimagasser som følge av at 
skogarealer bygges ned. Dette er negativt i forhold til kommunens klima- og energiplan. Samtidig er 
det slik at området er vist til fritidsformål i kommuneplanens arealdel, noe som åpner for utbygging i 
disse områdene. Dette har som hensikt å skape forutsigbarhet i hvor hytteområder kan utvikles eller 
ikke, og det vurderes slik at klimautslippene som følge av planforslaget kan godtas.  
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til udaterte plankart og VA-plankart mottatt 23.08.19, og 
reguleringsbestemmelser datert 12.08.19:  
 
I plankartet: 
 
Kommunedirektøren mener det er positivt at det er regulert inn ei skiløype (SL1) nord i planområdet. 
Det går enda ei skiløype sør i planområdet, like nord for elva Lona, og det tilrås at også denne blir vist 
som SL2 i plankartet.  
 
Det er ikke vist areal for sosial møteplass slik det ble stilt krav om i oppstartsmøtet. Omtrent 50 meter 
fra elva Lona er det et skogkledd parti mellom en sti og en bekk som renner ut i elva Lona. Dette 
området kan være egnet som sosial møteplass. Nord i planområdet er det et relativt flatt parti som kan 
være egnet til lignende. Kommunedirektøren vil tilrå at det legges inn areal til annet uteoppholdsareal 
(AU1 og AU2) og foreslår områder på vedlagt prinsippskisse. 
 
For å ivareta de allmenne interessene og naturmiljøet langs vassdraget vil kommunedirektøren tilrå at 
det blir vist hensynssone – bevaring naturmiljø (H560) med 10 meter bredde langs elva Lona. 
 
I gjeldende plan er det regulert inn areal til parkering på nordsiden av Storlidalsvegen, vest for 
Brandhaugdalsvegen (P3). Det er også vist parkeringsareal på sørsiden av Storlidalsvegen (P2). 
Ortofoto viser at disse er opparbeidet. Utsnitt av gjeldende plankart følger vedlagt. Kommunedirektøren  
vil tilrå at eksisterende parkeringsareal videreføres i ny plan og vises i plankartet som P2 og P3. I 
gjeldende plan er det også vist et parkeringsareal P1 som ikke er opparbeidet, og det anses ikke 
hensiktsmessig eller nødvendig å videreføre denne i ny plan.   
 
Det er ei kartlagt turrute som går gjennom gnr/bnr 156/92, videre opp Brandhaugdalsvegen og 
gjennom sørsiden av gnr/bnr 156/76. Denne er ikke omtalt i planbeskrivelsen. Kommunedirektøren 
mener det vil være hensiktsmessig å synliggjøre stien som turdrag i plankartet, men at den reguleres 
inn utenom tomtene som vist på vedlagt prinsippskisse.  
 
Plankartet og VA-plankartet mangler datering. Dette må legges inn i tabellen for saksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Kommunedirektøren tilrår at kartene dateres 12.08.19, i likhet med dateringen 
av bestemmelsene.  
 
I bestemmelsene: 
 
Planområdet ligger innenfor et område for vernskog og i referat fra oppstartsmøtet står det at det skal 
tas inn en bestemmelse om hogst i vernskog. Kommunedirektøren ser ikke at dette er gjort, og tilrår at 
det tas inn en et nytt punkt 2.7 under fellesbestemmelsene med følgende ordlyd:  
 
All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov eller hogst av bjørk, krever forhåndsgodkjenning 
av kommunen. Det vises til retningslinjer for meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskog. 
 
Det må knyttes bestemmelse til arealformål skiløype (SL1 og SL2) og kommunedirektøren tilrår at det 
tas inn et nytt punkt 3.1.12 under «Bebyggelse og anlegg» med følgende ordlyd:   
 
Skiløypetraséene SL1 og SL2 skal ha minimum bredde på 6 meter.  
 



Som følge av å regulere inn annet uteoppholdsareal vil kommunedirektøren tilrå at det tas inn et punkt 
3.1.13 under «Bebyggelse og anlegg» med følgende ordlyd:  
 
Areal vist til annet uteoppholdsareal (AU1 og AU2) er felles for alle tomtene i området. Innenfor dette 
arealet kan det det foretas enkel tilrettelegging med eksempelvis bord, benker, bål- og grillplasser. 
 
Som følge av at eksisterende parkeringsareal videreføres i plankartet, må det knyttes bestemmelser til 
P2 og P3. Ordlyden i punkt 3.2.2 som gjelder parkering kan tolkes slik at parkeringsareal (P1) ikke er 
felles for allerede fradelte tomter. Kommunedirektøren vil tilrå at punkt 3.2.2 i bestemmelsene får 
følgende ordlyd: 
 
Parkeringsplassene ved Storlidalsvegen (P1, P2 og P3) er felles for alle tomtene i planområdet.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det tas inn en ny overskrift «Grønnstruktur» nummerert som 3.3. og nytt 
punkt 3.3.1 med følgende ordlyd: 
 
På areal vist som grønnstruktur i plankartet tillates ingen inngrep eller tiltak som forringer arealenes 
bruk til dette formålet. Rydding av vegetasjon er tillatt i nødvendig utstrekning. Turdrag (T1) skal ha 
minimum bredde 3 meter.  
 
Som følge av å regulere inn hensynssone – bevaring naturmiljø i plankartet, vil kommunedirektøren 
tilrå at punkt 4.2 endres til «Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø (H560) og 
bevaring kulturmiljø (H570)» og punkt 4.2.1. får følgende ordlyd: 
 
Innen områder avsatt til hensynssone c) – bevaring naturmiljø og bevaring kulturmiljø tillates ingen 
inngrep i terreng eller vegetasjon som kan forringe områdenes verdi.  
 
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 Utesto - Gjelhaugen er tre hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er 
akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende tiltak 
er at alle boenheter skal følge byggteknisk forskrift og ha radonsperre mot grunnen. Under klima-
tilpasning/flomfare vises til større vannmengder fra rask snøsmelting og større nedbørsmengder fra 
fjellområdene i nord. Området er naturlig drenert ved flere små bekker og det vurderes at myra i øvre 
del av området vil magasinere mye vann og forsinke avrenningen. Vannet dreneres ut fra myra og 
følger bekker og veigrøfter nedover planområdet. Når det gjelder sårbar fauna/fisk er det kartlagt viktig 
trekkrute for hjortevilt i nærheten. Det vurderes slik at spredt fritidsbebyggelse ikke stopper trekking 
langs kjente ruter og at ny bebyggelse ikke vil stenge denne. 
 
Fem hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder vei/ bro/ 
trafikknutepunkt. Tre av disse gjelder trafikksikkerhet. Vurderingene er at siktforholdene er tilfreds-
stillende ved avkjørsler. Trafikksikkerheten i planområdet er ivaretatt ved at det er lite trafikk og farten 
er lav på de interne vegene. Vegene strøs etter behov. Avbøtende tiltak for sjenerende støy/støv i 
anleggsperioden er at anleggsdriften begrenses i antall timer i døgnet og tillates ikke på helligdager. 
Vanning/salting er skissert som avbøtende tiltak med tanke på eventuelle støyplager. Ulykker ved 
anleggsgjennomføring skal unngås ved å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og miljø. 
Skredfare er avklart i rapport datert 05.04.2019 av Skred AS, og det foreligger ikke naturfare hvor ny 
bebyggelse foreslås. Skredsone vises som hensynssone i plankartet.  
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 



 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 14.10.2019  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Kommunedirektørens tilrådning vedtas enstemmig. 

 

Vedtaket blir som følger: 

 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder udaterte plankart og VA-plankart mottatt 23.08.19, og bestemmelser 
12.08.19 med følgende endringer:  
 
I plankartet: 
 

- Skiløypa nord for Lona og sør for Storlidalsvegen vises som SL2.  
 

- Hensynssone – bevaring naturmiljø (H560) blir vist med ei bredde på 10 m langs elva Lona. 
 

- Eksisterende parkeringsareal legges inn i plankart (P2 og P3).  
 

- Det legges inn areal til annet uteoppholdsareal (AU1 og AU2) som vist på vedlagt 
prinsippskisse.  
 

- Grønnstruktur - turdrag (T1) vises i henhold til vedlagt prinsippskisse. 
 

- Plankart og VA-plankart blir datert 12.08.19.  
 
I bestemmelsene: 
 

- Nytt punkt 2.7 under «Fellesbestemmelser»: 
 
All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov eller hogst av bjørk, krever forhånds-
godkjenning av kommunen. Det vises til retningslinjer for meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskog. 
 

- Nytt punkt 3.1.12 under «Bebyggelse og anlegg»:  
 
Skiløypetraséene SL1 og SL2 skal ha minimum bredde på 6 meter. 
 

- Nytt punkt 3.1.13 under «Bebyggelse og anlegg»: 
  
Areal vist til annet uteoppholdsareal (AU1 og AU2) er felles for alle tomtene i området. Innenfor 
dette arealet kan det det foretas enkel tilrettelegging med eksempelvis bord, benker, bål- og 
grillplasser. 
 

- Punkt 3.2.2 får følgende ordlyd:  
 
Parkeringsplassene ved Storlidalsvegen (P1, P2 og P3) er felles for alle tomtene i planområdet.  

 



- Det tas inn ny bestemmelse nummerert 3.3  med overskrift «Grønnstruktur» og nytt punkt 3.3.1 
med følgende ordlyd: 
 
På areal vist som grønnstruktur i plankartet tillates ingen inngrep eller tiltak som forringer 
arealenes bruk til dette formålet. Rydding av vegetasjon er tillatt i nødvendig utstrekning. 
Turdrag (T1) skal ha minimum bredde 3 meter.  

 
- Punkt 4.2. får overskriften «Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø (H560) og 

bevaring kulturmiljø (H570)», og punkt 4.2.1. får følgende ordlyd:  
 
Innen områder avsatt til hensynssone c) – bevaring naturmiljø og bevaring kulturmiljø tillates 
ingen inngrep i terreng eller vegetasjon som kan forringe områdenes verdi.  

 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering. 
 

 
 
Kommunedirektørens tilrådning  
 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder udaterte plankart og VA-plankart mottatt 23.08.19, og bestemmelser 
12.08.19 med følgende endringer:  
 
I plankartet: 
 

- Skiløypa nord for Lona og sør for Storlidalsvegen vises som SL2.  
 

- Hensynssone – bevaring naturmiljø (H560) blir vist med ei bredde på 10 m langs elva Lona. 
 

- Eksisterende parkeringsareal legges inn i plankart (P2 og P3).  
 

- Det legges inn areal til annet uteoppholdsareal (AU1 og AU2) som vist på vedlagt 
prinsippskisse.  
 

- Grønnstruktur - turdrag (T1) vises i henhold til vedlagt prinsippskisse. 
 

- Plankart og VA-plankart blir datert 12.08.19.  
 
I bestemmelsene: 
 

- Nytt punkt 2.7 under «Fellesbestemmelser»: 
 
All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov eller hogst av bjørk, krever forhånds-
godkjenning av kommunen. Det vises til retningslinjer for meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskog. 
 

- Nytt punkt 3.1.12 under «Bebyggelse og anlegg»:  
 
Skiløypetraséene SL1 og SL2 skal ha minimum bredde på 6 meter. 
 

- Nytt punkt 3.1.13 under «Bebyggelse og anlegg»: 
  
Areal vist til annet uteoppholdsareal (AU1 og AU2) er felles for alle tomtene i området. Innenfor 
dette arealet kan det det foretas enkel tilrettelegging med eksempelvis bord, benker, bål- og 



grillplasser. 
 

- Punkt 3.2.2 får følgende ordlyd:  
 
Parkeringsplassene ved Storlidalsvegen (P1, P2 og P3) er felles for alle tomtene i planområdet.  

 
- Det tas inn ny bestemmelse nummerert 3.3  med overskrift «Grønnstruktur» og nytt punkt 3.3.1 

med følgende ordlyd: 
 
På areal vist som grønnstruktur i plankartet tillates ingen inngrep eller tiltak som forringer 
arealenes bruk til dette formålet. Rydding av vegetasjon er tillatt i nødvendig utstrekning. 
Turdrag (T1) skal ha minimum bredde 3 meter.  

 
- Punkt 4.2. får overskriften «Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø (H560) og 

bevaring kulturmiljø (H570)», og punkt 4.2.1. får følgende ordlyd:  
 
Innen områder avsatt til hensynssone c) – bevaring naturmiljø og bevaring kulturmiljø tillates 
ingen inngrep i terreng eller vegetasjon som kan forringe områdenes verdi.  

 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering. 
 

 


