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1. INNLEDNING 
 
1.1 Forslagstillere 

 
Forslagstillere:  
Bjørn Engelsjord, 
Vangen, 7340 Oppdal 
 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold 
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 246/2. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 246/2 er Bjørn Engelsjord. 
 
 
1.3 Planlegger - kontakt kommune 
 
Planforslaget er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne. 
Kontaktpersoner i Oppdal kommune har vært Arild Hoel. 
 
1.4 Historikk/bakgrunn for planarbeid. 
Området som nå foreslås fortettet består av to eldre reguleringsplaner. Bakgrunnen for 
planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden av et eksisterende fritidsområde. Dette er et ønske fra både 
landbruks, reindrifts og miljømyndigheter.  
 
 
1.5 Hensikten med planen  
   
Formålet med planen er å fortette et eksisterende hyttefelt med i alt 6 nye fritidstomter på 
parsellen både øst og vest for Nerskogvegen. I forhold til varslet oppstart tas tomt H1 ut, dette 
med hensyn til atkomst til Skarvatnet og avstand til bekk. 
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 atkomst til 
Skarvatnet. Gjeldende reguleringsplan samsvarer ikke med bygde veger og oppmålte tomter, ny 
plan vil vise eksisterende forhold. Planen følger opp myndighetenes (landbruk/reindrift miljø) 
ønske om en god arealutnyttelse i allerede etablerte fritidsområder.  
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1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold 
 
Planen vil erstatte to tidligere vedtatte planer: Vangsenget hyttefelt, Plan-ID 2000004, og 
Vangesenget, Plan-ID 2005012. 
 

 
Fig.1: Gjeldende reguleringsplan. plan-ID 2000004. 
 



 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde, gnr/bnr 246/2.  
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 23.08. 2018 

 

6 

 
 
Fig.2: Gjeldende reguleringsplan, plan-ID 2005012. 
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Fig.3: Arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025 
 
Planforslaget er i tråd med arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025. 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
2.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet er ca. 100 da og ligger på østsiden av Skarvatnet, ca. 16 km nordvest for Oppdal 
sentrum.   
 

 
Fig. 4: Oversikt – Vangsenget hytteområde. 
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene.

 
Fig. 5: Viser bonitetskart. 
 
Vangsenget er et etablert hytteområde med 28 fritidshytter. Området som er forslått til ny 
bebyggelse består av uproduktiv lauvskog og noe dyrkbar jorddekt fastmark på begge side av 
Nerskogvegen. Selv om området er et utmarksbeite er vurderingen ut i fra bonitet og arrondering 
at området ikke har stor betydning i forhold til landbruk og reindrift. 
Vangsenget grenser mot Skarvatnet i vest og mot LNFR beiteområde i øst, og ligger mellom 
Klettgjerdenget og kalvhåggåenget som inneholder etablerte hyttefelt.  
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2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
Bebyggelsen i området holder en normal god byggekvalitet og regnes ikke som verneverdig. 
  
 
2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur 
 
Det er ca. 16 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur. 
 
2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 
 
Hoved-fallretningen i planområdet er mot vest, det er noe brattere i øvre del. Byggeområdet består 
av to områder, et område på hver side av Nerskogvegen. Planområdet er vegetert med glissen 
lauvskog, busker og kratt. Undervegetasjonen består for det av gras og lyng. 
 
Planområdet strekker seg fra høydekote 866 ved Skarvatnet og opp til høydekote 930 ved de 
øverste hyttetomtene. 

      
Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig. 5 er området 
vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut i fra et estetisk hensyn til å ta vare 
på all skog der det er mulig.  
  
2.6 Støy, støv og eksos fra veitrafikk/forurensing av grunn. 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy/støv i anleggstiden. 
 
Ellers er vurderingen at ingen spesielle tiltak vil være påkrevet i forhold til støy/støv fra biltrafikk 
eller støy fra andre støykilder. 
 
Man har ingen grunn til å anta at grunnen skal være forurenset. 
 
 
2.7 Atkomstforhold/parkering innen planområdet og universell utforming 
 
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av avkjørsler fra Nerskogvegen som er en 
fylkesveg, Avkjørslene vil bli utformet i henhold til vegnormalen. 
Nye stikkveger skal bygges i henhold til plankart. Man forutsetter vinterbrøytet veg med 2 
parkeringsplasser på hver tomt. 
Vurderingen er at behovet for parkering ved Nerskogvegen ikke vil øke på grunn av 
vinterbrøyting. Plankartet vil derfor vise opparbeidede parkeringsplasser ved Nerskogvegen som 
man regner med dekker behovet for parkering. 
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2.8 Grunnforhold 

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. 

 
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.  

 

2.9 Bekker, vassdrag. 

 
Fig. 6: Viser mindre bekker i planområdet. 
 
Eksisterende bekker/bekkefar skal forbli som tidligere med minst mulig korrigering av bekkeleie, 
men litt forsiktig justering kan være aktuelt: (Justeres bekkeleie så pukksettes nytt bekkefar og 
påføres torv på kantene slik at justert leie fremtrer som gammelt leie. Om et bekkefar går inn på 
ny tomt, vil ikke det være noe negativt for utnyttelse av ny tomtegrunn, når dette hensyntas ved 
detaljplanlegging av tomt. 
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Gjennom planområdet renner to bekker. Dette er mindre bekker med et begrenset nedslagsfelt, de 
går i tillegg igjennom myrområder som vil være med på å dempe evt. flomtopper. 

Bekkeløpene er små og bærer ikke preg av erosjon, vurderingen er at dette ikke er flombekker, 
men kan kjøve noe ved ugunstige forhold, dette må hensyntas ved etablering av bebyggelse. 

 
Fig. 7: Viser bekk i planområdet.. 
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Fig. 8: Viser vegetasjon og bekk i planområdet.. 
 
2.10 Vannforsyning, overflatevann, slokkevann, avløp, strømforsyning etc. og renovasjon 
 
Privat vannforsyning, fortrinnsvis fra borebrønner for å sikre trygg vannkvalitet. Terrengforhold 
vil avgjøre plassering av borehull. 
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften. 
Det er utarbeidet plan for vann og utslipp av avløpsvann. Denne planen er utarbeidet av ARC 
RÅDGIVING AS og leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for 
området. Planen vil også beskrive tilgang til slokkevann. 
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen. 
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Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til 
kommunale samleplasser, Man må ellers innrette seg etter de til en hver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
Når det gjelder strømforsyning så er det behov for å regulere inn nytt område for trafo 
(energianlegg), dette gjøres i samråd med oppdal e-verk. 
 
2.11 Risiko- og sårbarhet 
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste og utarbeiding 
av ROS analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne 
planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter. 
 
Arealdel kommuneplan/aktsomhetskart (NGI) viser faresone ras- og skred i planområdet. 
Snøskred og steinsprang og snøskred er de aktuelle skredtypene.  

 
Fig. 9: Viser aktsomhetskart NVE. 
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Fig. 10: Viser Skred AS - faresonekart. 
 
Det foreligger en ny rapport nr. (14183 - 01-1) utført av Skred AS av 9. mars 2018 som viser deler av 
planområdet innenfor årlig sannsynlighet for skred >1/1000 år. Foreslått byggeområde for de nye hyttene 
ligger utenfor samlet 1000 års faresone for skred og friskmeldes dermed mht. naturfare.    
Denne rapporten vedlegges planforslaget.  
 
 
2.12 Naturmangfold  
Naturmangfoldsloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller 
utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven som er sentrale. 
  
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artsdatakart finner 
man ikke treff i planområdet. 
Etter søk i naturbase finner man et viktig naturtypeområde nord for planområdet. Lokaliteten får 
verdi B (viktig) fordi den er en rikmyr under 50 dekar. 
Artsmangfold: 
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Av planter kan nevnes bjønnbrodd, bleikvier, breiull, bukkeblad, fjellfrøstjerne, fjelltistel, 
flaskestarr, gulstarr, harerug, hårstarr, jåblom, kvitmaure, mjødurt, myrfrytle, myrklegg, 
myrsauløk, myrsnelle, myrøyentrøst, sotstarr, sumphaukeskjegg, svarttopp, sveltull.  
 
 
Oppføring av ny bebyggelse i planområdet vil ikke ha betydning i forhold til dette funnet.  
 

Fig. 11: Viktig naturtypeområde- rikmyr. 
 
Hensynssone reindrift berører øvre del av planområdet, men ikke byggeområde (avstand ca.100 
meter) hvor man planlegger ny bebyggelse. Hytteområdet ligger ca. 4,5 km sør for flyttelei 
reindrift og vurderingen er at de nye tomtene ikke vil ha innvirkning på denne. 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. 
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Fig.12: Sjekkliste naturmangfold 
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og 
naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens 
utbredelse og økologiske tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i databasene og etter 
viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke 
på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som 
fremkommer i denne planbeskrivelsen. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven. 
 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha og konsekvenser for naturmangfoldet 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Den samlede belastning ved etablering av ca. 6 nye hytter i Vangsenget vurderes til å være 
akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget. 
 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver 
bære kostnader. 

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 

 

2.13 Kulturminner 
 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 26.06. 2018: 

 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. 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: Vi viser til deres brev av 13.03. 2018. 
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 
det nåværende tidspunktet. 

 



 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde, gnr/bnr 246/2.  
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 23.08. 2018 

 

19 
 
2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge. 
 
Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i kartlagte friluftsområder 
Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan og Skarvatnet. 
Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan er et stort turområde uten tilrettelegging, høgfjellsområde 
uten merka stier og skiløyper med fiskemuligheter. 
I Skarvatnet friluftsområde ligger bla. annet Grøtsetra skistadion som er en del av det preparerte 
skiløypenettet i Oppdal. Ved Skarvatnet er det oppstart av skiløyper med muligheter for parkering. 
Fiske både sommer og vinter. Remma ligger i et område med gode mulightere for et aktivt natur 
og friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt for folkehelsen. 
Området ligger ikke spesielt utsatt til når det gjelder trafikksikkerhet med tanke på barn og unge. 

 

 
Fig. 13: Oversikt over kartlagt friluftsområde – Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan. 
 
 
3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Bjørn Engelsjord. Oppstartsmøte vedr. Vangsenget hytteområde 09.11 2017 ble holdt på 
kommunehuset 
Fra tiltakshavere stilte Bjørn og Erik Engelsjord og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte 
Ane Hoel, Arild Hoel og Eli Grete Nisja. 
Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel. 
 
 
3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 15.03. 2018.  
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I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 15.03. 2018. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 15.03. 2018 
Frist for innspill ble satt til 10.04. 2018. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 01.06. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 
Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Sametinget, NVE, Mattilsynet, Trøndelag brann- 
og redningstjeneste IKS, Oddmund Johan Roten, Katharina Sandberg, Gunnar Ødegård, Svein 
Arne Tronsgård, Inger-Lise Ramfjord og Ragnar Aarø, Skaret beitelag og Oppdal e-verk 
 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 05.04. 2018. 
Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Vangsenget hytteområde 
- Oppdal 246/2 
Landbruk 
Planområdet ligger innenfor Skaret beitelags 
grenser. I det videre planarbeidet er det viktig at det 
søkes løsninger som minimerer virkninger for ev. 
beiteinteresser og kulturlandskap. 

Dersom en ønsker å tillate gjerder i et regulert 
område, bør det stilles krav om omfang av 
inngjerdet areal for å begrense konflikten mot 
beiteinteressene. I planforslaget må det gjøres rede 
for hvordan dette er vurdert. 
Reindrift 
Planområdet ligger innenfor Trollheimen Sijte. I 
følge reindriftens arealbrukskart ligger planområdet 
tett inntil høstvinterbeite og i nærheten av ei flytte- 
og drivingslei. Planens eventuelle virkning på 
reindriftsinteressene må vurderes. Det er viktig for 
reindriften at reinen i størst mulig grad fritt og 
uhindret kan trekke gjennom planområdet. Det bør 
derfor ikke tillates gjerder i reguleringsplanens 
bestemmelser. Oppføring av gjerder bør kun 
godkjennes dersom gjerdet ikke kommer i konflikt 

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. 

 
Hytteområdet ligger ca. 4 km sør for flyttelei 
reindrift. Ny bebyggelse planlegges ca. 100 
meter vest for hensynssone reindrift. 
Vurderingen er at ny bebyggelse ikke vil ha 
innvirkning på flytteleia og liten innvirkning 
på hensynssonen. Man må tilrettelegge for 
trafikk fra hytteområdene slik at den går langs 
merkede stier og preparerte skiløyper. 
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21 
med beite- og reindriftsinteressene og at søknaden 
er forelagt reindriftsnæringen. 
Miljøvern 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
fritidsbebyggelse og det finnes fra før spredt med 
hytter på dette arealet. Fortetting er fordelaktig ut 
fra at arealforbruket både til byggegrunn og 
infrastruktur totalt sett blir mindre enn for et 
tilsvarende nytt byggeområde. 

Det må tas hensyn til landskap og 
landskapstilpasning når hytteområdet skal 
detaljreguleres. I den forbindelse viser vi til 
Miljøverndepartementets veileder T-1450 om 
planlegging av fritidsbebyggelse. Av denne 
veilederen går det frem at det er et mål å ta vare på 
mest mulig av landskapet i og rundt hytteområdene 
fordi vi ønsker å opprettholde landskapets kvaliteter 
med tanke på natur, kulturmiljø og estetikk, samt å 
beholde landskapet som grunnlag for aktiviteter, og 
som skjerming mot vind og mot innsyn. Det må 
også tas hensyn til eventuelle stier og turløyper i 
planleggingen. 

Under planleggingen må det tas hensyn til 
eventuelle miljøkvaliteter i området, herunder 
biologisk mangfold. Planforslaget må også vurderes 
etter prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven 
(NML) av 2009, holdt opp mot forvaltningsmålene i 
§§ 4 og 5 i NML 

Ifølge kart finnes flere bekker innenfor 
planområdet. Vi forventer at disse blir ivaretatt i 
planleggingen og at det legges inn en 20 m 
byggegrense mot bekker i planområdet, jf. 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel. På 
oversendelseskartet ser det ut som H3 vil komme i 
konflikt med en av bekkene. Det er mulig at også 
H1, H4 og H7 vil komme i konflikt med bekker i 
området. Dette temaet må belyses i den videre 
planleggingen. 
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 

Vurderingen her er at en fortetting av et 
hyttefelt av denne størrelse ikke vil ha 
avgjørende betydning i forhold til 
landbruk/reindriftsinteresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man vil beholde korridorer som er ubebygd slik at 
det er lett atkomst ned Skarvatnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekkeløp i planområdet er små og lite 
definert og har liten vannføring store deler 
av året. De bærer ikke preg av å være 
flombekker da det ikke finnes tegn til 
erosjon langs bekkeløpene. 
 
Ved kalde snøfattige vintre kan bekkene 
kjøve og man vil få isdannelser i tilknytning 
bekkeløpene. Dette må tas hensyn til ved 
plassering av bebyggelse. 
 
Eksisterende bekker/bekkefar skal forbli som 
tidligere med minst mulig korrigering av 
bekkeleie, men litt forsiktig justering kan være 
aktuelt: (Justeres bekkeleie så pukksettes nytt 
bekkefar og påføres torv på kantene slik at 



 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde, gnr/bnr 246/2.  
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 23.08. 2018 

 

22 
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 påvirke tiltaket. Se mer 
informasjon på klimatilpasning.no og i Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine 
veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede 
klimaprofiler for alle fylker som kan benyttes i 
arbeidet med ROS-analysen. 
 

justert leie fremtrer som gammelt leie. Om et 
bekkefar går inn på ny tomt, vil ikke det være 
noe negativt for utnyttelse av ny tomtegrunn, 
når dette hensyntas ved detaljplanlegging av 
tomt. 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 26.06. 2018. 
 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil 
komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. 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 

Trøndelag fylkeskommune forutsetter at planen ikke 
medfører økt utslipp til Skarvatnet. 
Nå det gjelder forholdet til Nerskogveien 
viser vi til en egen uttalelse fra Statens 
vegvesen. 

 
 

Kommentarer: 
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23 
Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 22.03. 2018.  
Varsel om oppstart - Reguleringsplan - 
Vangsenget hytteområdet - Gnr. 246, bnr. 2 - 
Oppdal kommune 
Formålet med planen er å fortette med sju nye hytter 
i et allerede utbygd hytteområde ved 

Skarvatnet. I kommuneplanens arealdel er området 
vist som byggeområde fritidsbebyggelse. 
Atkomst er tenkt ved utvidet bruk av allerede 
eksisterende avkjørsler fra fv. 6516 (tidligere 

fv. 512). 
På vestsiden av fylkesvegen, ned mot vatnet, er 
tenkt fire nye hytter. Her munner avkjørselen, som 
er tenkt brukt, ut i en åpen og udefinert plass som 
ikke er avgrenset mot fylkesvegen. Dette er ikke i 
tråd med gjeldende reguleringsplan som viser 
parkering atskilt fra fylkesvegen og en definert 
avkjørsel. Den nye planen må også vise denne 
løsningen, eventuelt med flere parkeringsplasser. Vi 
vil følge opp at dette blir bygd. Byggingen av 
parkeringsplass og avkjørsel er utbyggers ansvar. 
Avkjørselen som foreslås brukt til tre nye hyttene på 
østsiden av fylkesvegen er heller ikke 
utformet i henhold til vegnormalene (N100) med 
tanke på helning inn på fylkesvegen. Den er for 
bratt. For at vi skal godta flere brukere av 
avkjørselen forutsetter vi at endret avkjørsel, som 
ivaretar kravene i N100, innarbeides i 
reguleringsplanen. 
 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man vil vise avgrensning mot fylkesvegen. Til 
de nye tomtene forutsettes det vinterbrøytet 
veg med parkering på hver 
enkelt tomt. 
 
 
 
 
 
Man vil lage en flatere avkjørsel som er i 
henhold til vegnormalene (N100). 
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Innspill: 
 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 24.04.2018 
 
Sametingets uttalelse til 
oppstartsvarsel - 
Vangsenget hytteområde, gnr/bnr 
246/2 i Oppdal kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 13.03.2018. 
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk 
freda samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 
det nåværende tidspunktet. 

Vi minner imidlertid om det generelle 
aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå 
av reguleringsbestemmelsene og vi 
foreslår følgende tekst når det gjelder 
dette: 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i 

marken komme fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes Sam 
eting et o g f ylk esk om m unen omgående, jf. 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at 
dette 

pålegg formidles videre til dem som skal 
utføre arbeidet i marken. 

 

Kommentar til innspillet: 
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25 Innspill: 
 
Innspill fra NVE 
Dato: 03.04. 2018. 
 
 
Fra: Eide Frederik [mailto:frei@nve.no]  
Sendt: 3. april 2018 15:09 
Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Emne: Konkret innspill fra NVE til reguleringsplan ved 
planoppstart: Detaljreguleringsplan for Vangsenget 
hytteområde GBnr 246/2 - Oppdal kommune, 
Trøndelag 
 
Vi viser til varsel om oppstart av  13.03.2018. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er 
nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene 
flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding 
av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Det nevnes i oppstartsvarselet at fare for snøskred 
er avklart gjennom NGIs rapport (20091488-00-7-
R). Vi forventer at dette beskrives i planens ROS-
analyse og at kart og bestemmelser ivaretar 
sikkerheten i henhold til kravene i TEK17 § 7-3 
og plan- og bygningsloven § 28-1.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav 
til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå 
vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal 
også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faresonene til ny rapport utarbeidet av Skred AS 
(14183 - 01-1) av 9. mars 2018 legges inn på 
plankartet. 
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26 
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte 
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 
nok ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 
konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen.    
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å 
bruke følgende veileder og verktøy: 
•         NVEs karttjenester viser informasjon om 

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
•         NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging beskriver 
hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik 
at en unngår innsigelse.  

•         NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- 
og skredprosesser som kan utgjøre fare, og 
hvordan disse farene bør utredes og 
innarbeides i planen. 

•         NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et 
nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok 
dokumentert. 

•         Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på 
www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved 
konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal 
NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om 
planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig 
fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger 
innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det foreligger en ny rapport nr. (14183 - 01-1) utført 
av Skred AS av 9. mars 2018 som viser deler av 
planområdet innenfor årlig sannsynlighet for skred 
>1/1000 år. Foreslått byggeområde for de nye 
hyttene ligger utenfor samlet 1000 års faresone for 
skred og friskmeldes dermed mht. naturfare.    
Denne rapporten vedlegges planforslaget.  
 
 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
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rm@nve.no. 
 
Med hilsen 
 
Frederik Eide 
Avdelingsingeniør 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region Midt-Norge 
Abels gate 9, 7030 Trondheim  
Tlf.: 22 95 99 00 
Tlf. direkte.: 22 95 99 36 
E-post: frei@nve.no 
https://www.nve.no  
 
 
Innspill: 
 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 14.04. 2018 
 
UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART 
AV DETALJREGULERINGSPLAN 
VANGSENGET  HYTTEOMRÅDE - 
OPPDAL KOMMUNE 
 
Gjelder 
Formålet med planen er å fortette et eksisterende 
hyttefelt med i alt 7 nye fritidstomter på 
parsellen både øst og vest for Nerskogvegen. 

 
Det er avholdt oppstartsmøte, referat vedlagt. 
Forhold knyttet til vannforsyning er beskrevet i 
referatet. Kommunens gjeldende VA-norm skal 
legges til grunn. VA-plan og VA-plankart skal 
utarbeides. 

Tilfredsstillende vannforsyning skal 
dokumenteres. Egen vannforsyning eller 
påkobling til eksisterende godkjent 
vannforsyning. Ved fortetting skal eksisterende 
vannforsyni ng vises i teknisk kart. Eksternt 
firma, ARC rådgivning AS, er ansvarlige for 
utarbeidelse av vann- og avløpsplan. 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rm@nve.no
mailto:frei@nve.no
https://www.nve.no/
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28  

Reguleringsbestemmelser om utbyggings - og 
påkoblingsplikt skal ivaretas i egen 
rekkefølgebestemmelse. 
Tilgang til slokkevann skal avklares med 
Trøndelag Brann og Redning. 
Vurdering 
Ut fra gjeldende planverk synes ikke planen å 
berøre eksisterende drikkevannsinteresser. 

Vannforsyning en må dimensjoneres etter blant 
annet fritidseiendommenes standard, forventet 
bruk, maksimalt antall besøkende etc. Ikke 
uvanlig er det i påsken vannforbruket er på sitt 
høyeste, og erfaringsmessig har vannkildene da 
dårligst kapasitet. 
Transportsystemet dimensjoneres med 
tilstrekkelig kapasitet. 
Tilfredsstillende vannforsyning innebærer også 
at vannkvaliteten skal være i samsvar med Det 
må sikres at eventuelt nytt vannforsyningssystem 
blir registrert hos Mattilsynet før byggestart. 

kravene i drikkevannsforskriften 

Det må sikres at eksisterende 
vannforsyningssystem blir registrert hos 
Mattilsynet innen 1. juli 2018, hvis det blir 
aktuelt å benytte til de nye fritidseiendommene. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vann og avløpsanlegg prosjekteres av ARC – 
rådgivning som har lang erfaring fra tilsvarende 
anlegg. 
Planen leveres Oppdal kommune sammen med 
forslag til detaljreguleringsplan for området. 
Planen vil også beskrive tilgang til slokkevann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 05.04. 2018 
 
Brann- og redningstjenesten minner om følgende: 
Det må legges til rette for at brann- og 
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv 
rednings- og 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 

Kommentarer: 
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29 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. Det må tas hensyn til 
dette i planleggingen. Oppdal kommune har 
ikke høyderedskap. 

Avstanden mellom bygningene må ivaretas 
for å forebygge at en 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. 

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller. 
Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må 
det også tas hensyn til tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 

• Dersom det er planer om å benytte stoff som 

 
Forhold vedr. slokkevann beskrives i rapport 
utført av ARC - rådgivning 
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30 
kommer inn under forskrift om håndtering av 
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må 
lagring, bruk og arealmessige begrensninger 
rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn 
av en risikovurdering. 

 

 
Innspill: 
Fra Inger Lise Ramfjord og Ragnar Aarø 
Dato: 08.04. 2018 
INNSPILL I FORBINDELSE   MED   
VARSEL OM OPPSTART AVARBEID MED   
FORSLAG TIL 
DETALJREGULERINGSPLAN 
VANGSENGET HYTTEOMRÅDE, 
GNR/BNR. 246/2 I OPPDAL KOMMUNE 
Det vises til ditt varsel om oppstart av arbeid 
med forslag til detaljreguleringsplan Vangsenget 
hytteområde, gnr/bnr. 246/2 i Oppdal kommune, 
datert 13.03.2018. 
Vi har tidligere, sammen med våre hyttenaboer 
Anita Grøholt og Svein Arve Tronsgård (eiere av 
«Skarvassbu», gnr 246/bnr 15 og 27), oversendt 
innspill og kommentarer til denne saken i brev 
datert 19.12.2017. Dette innspillet gjelder i sin 
helhet, og vi ber deg om å ta med dette brevet med 
de vedlagte tegningene som innspill til det 
reguleringsarbeidet som nå starter. Vi har 
imidlertid noen presiseringer og et tilleggspunkt, 
se nedenfor. 
Det  kanskje  aller  viktigste  innspillet  til  det  
forestående  reguleringsplanarbeidet  er  at  det  er 
avgjørende viktig å ta hensyn til de klare 
intensjonene i kommuneplanen, nedfelt i paragraf 
1.2 (utdrag fra tredje avsnitt); «Forutsetningen er 
at ny bebyggelse innpasses i bestående struktur 
og at den nye bebyggelsen underordner seg 
bestående bygninger når det gjelder 
bygningshøyde, - volum og grad av utnytting, 
samt eksisterende infrastruktur.». 
I tillegg til presiseringene/tilleggspunktet  
nedenfor  vil  vi  påpeke  at  det  er  svært  viktig  
at 
reguleringsplanen viser alle veier som vil være 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspill datert 19.12. 2017 er gjennomgått og 
vedlegges planens vedlegg- dokumenter i 
forbindelse med planoppstart. 
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31 
nødvendige, slik at det ikke på et senere tidspunkt 
vil komme flere veier på grunn av avglemte behov. 
Vi tenker her for eksempel på behov for veier til 
opparbeidelse eller drift av infrastruktur. 
Våre presiseringer/tilleggspunkt, ut over 
innspillene i det refererte brevet, er forhold som vi 
mener 
må spesifikt tas hensyn til ved utforming av 
bestemmelsene i reguleringsplanen. Disse er: 
Utnyttelsesgrad 
Vi viser til vårt innspill i tidligere brev om at det i 
gjeldende reguleringsplan for Nedre Vangsenget 
er tillatt bebygd areal «%-BYA = 20%». Akkurat 
samme bestemmelse er gitt i gjeldende 
reguleringsplan for Øvre Vangsenget. Vi ser ingen 
grunn til at dette skal endres, og anmoder om at 
dette beholdes i den nye reguleringsplanen. 
Byggehøyder 
I vårt refererte brev er det tatt inn noen mer 
generelle innspill på dette punktet. Vi anmoder om 
at følgende konkrete bestemmelser tas inn: 
Mønehøyden skal ikke overstige 4 m fra planert 
terreng. 
En mindre del av bebyggelsen, inntil 15 %, tillates 
med mønehøyde inntil 5,8 m fra planert terreng. 
Disse bestemmelsene er foreslått med   
utgangspunkt   i   bestemmelsen   som   er   i   
dagens reguleringsplan1, men der det er ivaretatt 
at reguleringsbestemmelser ikke lenger kan ha 
bestemmelser om spesifikke etasjetall. Disse 
bestemmelsene kan alternativt utformes med 
spesifikke kotehøyder for hver tomt. 
Terrengbearbeiding 
I vårt refererte brev er det tatt inn noen generelle 
betraktninger og innspill på dette punktet, med 
bakgrunn i at det er gjentagende eksempler på 
utbygginger rundt Skarvatnet med til dels svært 
høye og store fyllinger. Vi anmoder om at det tas 
inn bestemmelser om at bearbeiding/planering av 
tomt skal gjøres ved å ivareta tomtens 
massebalanse, altså at det ikke tillates 
tilkjøring/oppfylling av masser. En slik 
bestemmelse kan alternativt utformes med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man vil innføre utnyttelsesgrad som samsvarer 
med utnyttelsesgraden i gjeldende arealdel 
kommuneplan 2014 – 2025. 
 
 
 
 
 
Byggehøyder kan reduseres i forhold til det som 
er angitt i kommuneplanens arealdel. 
Der plassering av bygninger kan forringe 
utsikten for eksisterende bebyggelse kan 
byggehøyden f. eks reduseres til 1 etasje. 
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spesifikke kotehøyder for hver tomt. 
Taktekking (materialer og farger) 
Gjeldende reguleringsplan for Øvre Vangsenget 
(paragraf 2.3) har bestemmelsen «Taktekking skal 
utføres med tekkemateriale som gir en matt og 
mørk virkning», og tilsvarende bestemmelse er gitt 
i gjeldende reguleringsplan for Nedre 
Vangsenget. En slik bestemmelse åpner for de 
aller fleste mulige taktekkinger, for eksempel 
metallplatetak eller betongtakstein. Tak utgjør 
store flater, som sett fra ovenfor liggende 
hyttebebyggelse kan virke svært skjemmende. Vi 
anmoder derfor om at det innarbeides følgende 
bestemmelse, i alle fall for eventuelle tomter 
nedenfor vår hytteeiendom: 
Taktekking skal utføres med torv. Mindre deler, 
inntil 30 %, kan dog tillates tekket med tre 
eller skifer. 
Vi ber om å bli orientert om videre framdrift i 
saken, og også om å få oversendt kopi av alt 
materiale som sendes inn til kommunen. 
Vi  ber også  om  muligheten  for  å  komme  i  
direkte  dialog  med  deg  under  utarbeidelsen  av 
reguleringsplanen, og ønsker et møte der vi kan 
utdype og komme i dialog om innspillene våre. 
 
 
 

 

 
 
 
Det vil bli innført bestemmelser vedr. 
typer/farge av/på taktekking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjonene i full størrelse vedlegges planen i 
dokumenter tilknytning planoppstart. 
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Innspill:  
 
Fra: Oddmund Johan Roten [mailto:o-
roten@online.no]  
Sendt: 4. april 2018 11:14 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: sv-ottar@online.no 
Emne: Vangsenget hytteområde 
 
 
Det vises til tidligere tilsendt orientering om 
oppstart til detaljreguleringsplan for Vangsenget 
hytteområde. 
 
Innspill fra eiere av tomtene med gnr/bnr. 239/33 
og 239/40 i  forbindelse varsel om oppstart av 
arbeid med forslag til detaljregulering av 
Vangsenget hytteområde, gnr/bnr.246/2 i Oppdal 
kommune  
 
Da vi foretok oppmåling/fastsetting av våre tomter 
i 1990 årene trakk vi grenselinjen for våre tomter 
noe bort fra grenselinjen for gnr/bnr. 246/2, slik at 
det ble god passasje/avstand mellom våre tomter 
og gnr/bnr. 246/2.  
 
Fra vår side er det ønskelig at det i 
detaljreguleringsplanen for Vangsenget 
hytteområde blir noe avstand mellom grenselinjen 
for de sørlige tomtene og gnr/bnr. 239/3. Når tiden 
er kommet for grensefastsetting/oppmåling til 
målebrev for den sydlige grenselinjene for 
tomtene H5 og H6, er det  ønskelig å bli innkalt til 
dette.  

Kommentarer: 
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Vennlig hilsen 
Svein ottar Romfo Førjevegen 49, 6612 Grøa. 
Oddmund Johan Roten Eindrides veg 42, 7227 
Gimse.  
 
Innspill:  
 
Fra: Gunnar Ødegaard [mailto:gunnaroe@online.no]  
Sendt: 10. april 2018 17:14 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: post@oppdal.kommune.no; 
vangengods@hotmail.com; gunnhildtodal@gmail.com; 
katharinasandberg71@gmail.com; inger-
lise@skarenget.no; ragnar@skarenget.no; 
angroeh@yahoo.no 
Emne: Oppstart av reguleringsarbeid i Vangsenget 
v/Skarvatnet i Oppdal 
 
Hei, 
  
Viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid i 
Vangsenget v/Skarvatnet i Oppdal. 
Jeg har ikke mottatt dette, men er gjort kjent med 
det ved Ragnar Aarø. 
  
Jeg har mottatt kopi av kommentarer gitt av Inger-
Lise Ramfjord og 
Ragnar Aarø, datert 19.12.17 og 08.04.2018. 
  
Likeledes av kommentarer gitt av 
Anita Grøholt og Svein Arve Tronsgård datert 
10.04.18. 
  
Som tilliggende nabo til Vangsenget vil jeg med 
dette slutte meg til alle disse innspill, og ber om at 
kopi av all videre korrespondanse og vedtak 
sendes til meg. 
 Vennligst bekreft mottakelse av denne e-posten. 
--  
 
Mvh 
Gunnar Ødegaard 
Nerskogv 1005 
(47) 970 21 300 
 
epost: gunnaroe@online.no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gunnaroe@online.no
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Innspill:  
 
Fra: Katharina Sandberg    
  
[mailto:katharinasandberg71@gmail.com]  
Sendt: 10. april 2018 21:58 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: gunnaroe@online.no; 
post@oppdal.kommune.no; vangengods@hotmail.com; 
gunnhildtodal@gmail.com; 
katharinasandberg71@gmail.com; inger-
lise@skarenget.no; Ragnar Aarø; angroeh@yahoo.no 
Emne: Re: Oppstart av reguleringsarbeid i Vangsenget 
v/Skarvatnet i Oppdal 
 
Til: Ola Fjøsne,  
 
Viser til ditt varsel om oppstart av arbeid med 
forslag til detaljeregulering av Vangsenget 
hytteområde, gnr/bnr.246/2 i Oppdal kommune, 
datert 13.03.2018, og innspill til planer om 
fortetting av samme hytteområde fra Anita 
Grøholt/ Svein ArveTronsgård og Inger-Lise 
Ramfjord/Ragnar Aarø.  
 
Vi støtter kommentarene og innspillene fra Anita 
Grøholt/ Svein Arve Tronsgåard og Inger-Lise 
Ramfjord/Ragnar Aarø i sin helhet, men ønsker fra 
vårt ståsted å fremheve noen punkter:  
 
Bevaring av turområde 
Overordnet ønsker vi å presisere viktigheten av 
tilgang til Skarvatnet og bevaring av 
naturlandskapet i område. Skarvatnet og 
turmulighetene er som kjent hovedgrunnene til at 
dette området er populært både sommer og vinter. 
Å ivareta allmenhetens adgang til fjellområdet og 
strandsonen bør derfor være av felles interesse for 
Oppdal kommune, grunneiere, besøkende og 
hytteiere i området.  
 
Krav om 50 meters avstand mot fylkesvei og 20 
meter byggegrense mot bekk (se innspill 
planforslag A102, Illustrasjonsplan av 
byggegrenser)  
Utifra forslaget som foreligger ser det ut til at 

Kommentarer: 
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36 
utbygging av  hyttetomt H4 krever dispansasjon 
for begge nevnte krav, mens for H3 må 
dispansasjon gis for krav om 20 meter 
byggegrense mot bekk. Vi ber om at planene 
gjøres om fra to til en hyttetomt for å unngå 
overtrendelse av disse kravene. Ved å redusere 
antall tomter kan man samtidlig opprettholde 
tilgangen til Skarvatnet for andre hytteiere og 
tilreisende.  
 
Fortetting  
Vi ser ikke at argumentene for fortetting i forslag 
til detaljeregulering er gode nok. Hytteområdet 
preges av enkeltstående hytter med egne 
avløpsanlegg og tilgang til hyttene. De nye 
hyttetomtene krever alle ny vei og kloakkopplegg, 
de kan ikke bruke noe av det som allerede 
eksisterer, Dette mener vi bryter med 
forutsetningen for fortetting som skal skje ved å 
innpasse nye hytter i bestående struktur (ref. 
paragraf 1.2 i kommuneplanen).  
 
Byggehøyde  
Vi ber om at eksisterende reguleringsplan legges 
til grunn vedr. byggehøyde og denne også 
omfatter byggehøyde i forhold til ekisterende 
terreng. Dette for å bevare så godt som mulig 
naturopplevelsene til hytteieriene i område.  
 
Vennligst bekreft denne epost som mottatt  
 
Men vennlig hilsen  
 
Katharina Sandberg  
På vegne av Asbjørn Sandberg  
 
  

Kommentarer: 
 

Innspill:  
 
Fra: Tronsgård, Svein Arve 
[mailto:svein.arve.tronsgard@vard.com]  
Sendt: 10. april 2018 15:43 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: post@oppdal.kommune.no; 
vangengods@hotmail.com; gunnaroe@online.no; 
gunnhildtodal@gmail.com; 
katharinasandberg71@gmail.com; inger-

Kommentarer: 
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lise@skarenget.no; ragnar@skarenget.no; 
angroeh@yahoo.no 
Emne: Ang. varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
Vangsenget 
 
Hei, 
  
Viser til mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid i 
Vangsenget v/Skarvatnet i Oppdal.  
  
Vi som er relativt nye hytteeiere i Oppdal, har følt at vi har 
funnet vårt paradis, en enkel hytte med god avstand til andre 
hytter, og med stillhet og nærhet til naturen. Det er derfor 
med stor fortvilelse vi har blitt kjent med den planlagte 
utvidelsen av hyttefeltet Nedre Vangsenget. Vi kjøpte vår 
hytte i oktober 2016, nettopp på grunn av at det ikke var et 
felt med stor tetthet av hytter og hvor vi kunne finne uberørt 
natur i nærområdet rundt hytta. Når fortetting i eksisterende 
felt nå blir aktuelt, føles det svært usikkert om hytta vi har 
kjøpt vil gi oss den opplevelsen vi trodde vi kjøpte.  
  
Når vi så leser om øvrige reguleringsarbeider med fortetting 
av eksisterende hyttefelt som er gjennomført i Oppdal i 
senere tid, ser man at det tillates reguleringsplaner som 
forringer verdi av eksisterende hytter med hensyn til sol, 
utsikt og ellers med så stor tetthet tett at man nærmest har 
naboen på en armlengdes avstand - altså med stor forringelse 
av opplevelsen ved å være på fjellet. Det burde planlegges 
for mangfold i hyttefelt, hvor målet ikke nødvendigvis er å 
tilby flest mulig tomt, men heller tomter av varierende 
størrelse og for målgrupper som kanskje er villige til å betale 
mer for en mer usjenert tomt. 
  
Med de skisser vi så langt har sett, vil ny reguleringsplan 
kunne medføre at vår hytte blir «invadert» ved at ny hytte på 
tomt nr H2 plasseres høyt i terrenget og likeså at vår hytte, 
som er bygget i tråd med den opprinnelige reguleringsplanen 
vil fremstå som «uthuset» som er plassert i «grøfta».  
Det er derfor svært viktig for oss at tomtene ikke på noen 
måte kan fylles opp og løftes til «en pall», her må 
terrengtilpasning av tomt gjøres og hytter plasseres i 
terrenget uten at tomtene fylles opp. Det kan heller ikke 
tillates at fyllingsfot legges utenfor tomtegrense, og private 
avtaler med grunneier om dette kan ikke tillates. 
Utnyttelsesgrad av tomt og høyde på bygning bør 
videreføres fra gjeldende reguleringsplan, noe også som vil 
gi en bedre harmoni i forhold til øvrig bebyggelse av eldre 
hytter som ligger nær vannet.      
  
Når det kommer til avløpsanlegg har vi muntlig blitt 
forespeilet en plassering mellom tomt nr H1 og H2 og 
Skarvatnet, rett sør for vår tomtegrense og uteareal. Dette 
framgår ikke av tilsendte dokumenter. Vi er bekymret 
for  sjenerende lukt, og at anlegget skal skjemme området. 
Store inngrep må til, og såpass høyt til fjells, vil det ta 
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mange år før dette gror til.  Slik vi ser det, må et slikt anlegg 
kunne plasseres og skjules i vei, i stedet for innenfor 50-
metersbeltet som regnes som strandsone, og som er det mest 
attraktive området for alle, både hytteeiere i feltet og for 
allmenheten. 
  
Til slutt nevnes at vi stiller oss bak uttalelse fra Inger-Lise 
Ramfjord og Ragnar Aarø, datert 08.04.2018 
  
  
 
Med hilsen 
  
Anita Grøholt og Svein Arve Tronsgård 
 
PS ber om at mottakelse av denne e-posten bekreftes. 
  
  
 
Fra: "Tronsgård, Svein Arve" 
<svein.arve.tronsgard@vard.com> 
Til: "angroeh@yahoo.no" <angroeh@yahoo.no>  
Sendt: Mandag, 9. april 2018 21.48 
Emne: VS: Ang. varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid Vangsenget 
 
  
Hei, 
  
Viser til mottatt varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid i Vangsenget v/Skarvatnet i 
Oppdal og tidligere innsendt 
  
Vi som relativt nye hytteeiere i Oppdal har følt 
at vi har funnet vårt paradis, enkel hytte med 
god avstand mellom hyttene for bruk til 
rekreasjon med stilhet og nærhet til naturen. 
Vi ble med sjokk og vantro kjent med de 
planlagte inngrep som i for seg er forståelig ut 
i fra et grunneier syn. Vi som kjøpte vår hytte 
oktober 2016 sto den gangen fritt til å velge 
hvor vi ønsket oss en hytte og vi valgte å ikke 
å gå for et felt med stor tetthet av hytter da vi 
nettopp søkte mer uberørt natur i nærområde 
rundt hytte veggene med god avstand til 
øvrige hytter. 
  
Når vi leser om øvrige reguleringsarbeider 
med fortetning av eksisterende hyttefelt i 
Oppdal som er gjennomført i den senere tid, 

mailto:svein.arve.tronsgard@vard.com
mailto:angroeh@yahoo.no
mailto:angroeh@yahoo.no
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39 ser man at det tillates reguleringsplaner som 
forringer verdi av eksisterende hytter med 
hensyn på sol, utsikt og ellers så tett at man 
nærmest sitter opp på hverandre osv altså 
forringet livskvalitet ved opphold på det som 
skal være en plass til rekreasjon.  
  
Med de skisser vi så langt har sett, vil ny 
reguleringsplan kunne medføre at vår hytte vil 
bli «invadert» ved at ny hytte plasseres på en 
høyde som vil ta sol og likeså  at vår hytte vil 
fremstå som «uthuset» som er plassert i 
«grøfta». Det er derfor svært viktig at tomtene 
ikke på noen måte kan fylles opp og løftes til 
«en pall», her må terrengtilpasning av tomt og 
hytter plasseres i terrenget uten at tomtene 
løftes opp og terreng utenfor egen tom ikke 
på noen måte kan brukes til fyllingsfot, og 
regler for privat avtaler utenom egen tomt 
ikke kan tillates. Det bør liten utnyttelsesgrad 
av tomt og bygg på kun 1 etasje, som vil gi en 
bedre harmoni i forhold til øvrig bebyggelse 
av eldre hytter som ligger nær vannet.      
  
Ikke alle har tid eller ønsker å bygge ny hytte 
men velger å kjøpe en eksisterende hytte, vi 
har en appell til Oppdal kommune som går på 
at feltet må vurderes i lys av at det bør være i 
Opppdal kommune’s interesse av at det 
finnes et mangfold av hyttegrender der noen 
felter har større tetthet av hytter og andre felt 
som Vangsenget kan tillates en lavere tetthet, 
som nevnt innledningsvis valgte vi denne 
hytta av den grunn. Vi mener at ønsker man å 
beholde Skardalen/Skarvatnet som 
rekreasjonsområde for lokalbefolkning og 
hyttefolk, må Oppdal kommune se på en 
helhetlig plan for området og likeså ha i 
tankene at «privatisering så nær vannet vil 
redusere kvaliteten ved være langs 
vannkanten og det blir for de få som da har 
tilgrensende hyttetomter. Man kan hevde 
allemannsretten men i praksis er ikke verden 
slik. Vi tror at fortetting av Skardalen ved og 
rundt Skarvatnet bør fortetting komme med 
større avstand fra vannkanten dette gir rom 
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for flere folk og hytter og vi tar vare på 
kvaliteten med at flere får tilgang til vannet.  
Innspill: 
 
Skaret beitelag 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Siren Steinsheim 
[mailto:siren.steinsheim@gmail.com]  
Sendt: 10. april 2018 10:53 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: trethaug@hotmail.com; iselintr@gmail.com; 
anna Bakk; Ingar Hindseth; Svein Asphaug Dørum; 
Guro Husdal Dørum; inghau.klettan; Geir Håkon 
Steinsheim; Knut Dørum 
Emne: Vetlgjerdet hytteområde, Vangsenget 
hytteområde 
 
Til Ola Fjøsne 
 
Skaret Beitelag består av 6 besetninger som 
tilsammen slipper 2900 sau og lam på beite. Lisida fra 
Stenseslia, langs Skarvegen og helt til høgste Skaret er 
svært godt beiteområde. Med dagens driftsopplegg 
for sau høstes 30-50% av årsforet i utmarka. Dette er 
en effektiv utnyttelse av utmarksressursene. Beitingen 
bidrar også til å opprettholde kulturlandskapet.  
Jeg viser videre til beiteplan for Oppdal 2018-2025 
som har som hovedmål og ivareta beiteproduserende 
areal for fremtidig beitebruk. 
Beitelaget ønsker derfor ikke videre utbygging og 
fortetting av hytteområder. 
 
Mvh Siren Steinsheim, for Skaret Beitelag= 
 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at en fortetting med inntil 6 
hytter i et etablert hytteområde er positivt med 
tanke på å unngå å ta i bruk nye beiteområder til 
fritidsbebyggelse 
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4 PLANFORSLAGET

 
Fig.14 Plankart vist på ortofoto 
 
4.1 Kort planbeskrivelse. 
 
Eksisterende planområde består av 25 bebygde tomter. I den nye detaljreguleringsplanen forslår 
man i tillegg 6 nye tomter, 3 på østsiden og 3 på vestsiden av Nerskogvegen. 
 
Man vil foreslå byggegrenser mot bekk på tomtene H2, H3 og H6 redusert til 5 meter, dette i 
hovedsak på grunn av at dette er små bekker som ikke har noe særeget bekkenært miljø. 
Bekkeløpene er lite definerte og delvis gjengrodd.  
Plankartet viser faresone skred , hensynssone reindrift, vannforsyning, felles uteopphold ved 
Skarvatnet og parkering ved Nerskogvegen. 
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Fig.15: Bekk ved tomt H6. 
 
Planen vil vise borebrønner og områder for felles avløpsanlegg, område for energiforsyning 
(trafo) og område for felles uteopphold. 
 
I oppstartsmøte ble det ytret ønske om sosiale møteplasser, helst en på hver side av Nerskogvegen. 
Man prøvde å finne et egnet område på oversiden av Nerskogvegen, men vurderingen ble at et 
større uteoppholdsområde - felles for planområdet som ligger attraktivt/usjenert til nede ved 
Skarvatnet vil kunne dekke behovet.  
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4.2 Planens 
innvirkning på 
omgivelsene   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Bebyggelse skal tilpasses landskapet og ved utgraving av tomt skal man 
tilstrebe massebalanse vedr. skjøring/fylling. I forhold til innsyn vil det 
være viktig at man tar vare på så mye av vegetasjonen som mulig. 

Vurderingen er at bebyggelsen på nedsiden av Nerskogvegen ikke vil bli 
mye eksponert ovenfor nærmiljøet. På oversiden av veien er terrenget 
åpent og brattere og bebyggelsen vil bli mer eksponert. 

Vurderingen er at etablering av tomter i dette området ikke vil ha visuelle 
store negative virkninger på omgivelsene 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite/skog 
 
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. 

Hytteområdet ligger ca. 4 km sør for flyttelei reindrift. Ny bebyggelse 
planlegges ca. 100 meter vest for hensynssone reindrift. Vurderingen er at 
ny bebyggelse ikke vil ha innvirkning på flytteleia og liten innvirkning på 
hensynssonen. 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. 
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4.3 
Veger/Trafikksikk
erhet 
 
 
 
 
 
 

 

Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  

 
Fig.16 kartlagt friluftsområde 

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i 
kartlagte friluftsområder Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan og 
Skarvatnet. 
Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan er et stort turområde uten 
tilrettelegging, høgfjellsområde uten merka stier og skiløyper med 
fiskemuligheter. 
I Skarvatnet friluftsområde ligger bla. annet Grøtsetra skistadion som er 
en del av det preparerte skiløypenettet i Oppdal. Ved Skarvatnet er det 
oppstart av skiløyper med muligheter for parkering. Fiske både sommer og 
vinter. Remma ligger i et område med gode mulightere for et aktivt natur 
og friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt for folkehelsen. 
Området ligger ikke spesielt utsatt til når det gjelder trafikksikkerhet med 
tanke på barn og unge. 
Man tar også sikte på etablering av felles uteoppholdsområde med tanke 
på enlee tiltak for sosiale aktiviteter. 

 

 

Avkjørsler må utformes i henhold til vegnormalene (N100) 

Avkjørsel fra Nerskogvegen til nye tomter øst for vegen må flates ut da 
den er for bratt i starten. 
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Fig.13: Viser eksisterende avkjørsel til tomter på oversiden (øst for) av Nerskogvegen. 

Trafikksikkerhet langs Nerskogvegen må vurderes på et overordnet nivå. 

Oversiktlige internveger, strøing ved behov og lav fart gjør 
trafikksikkerheten langs internvegene tilfredsstillende. 

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 
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4.4 Støy, 
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. 

 
 
4.5 Naturfare 

 

Alle typer naturfare vedr. ras- og skred er kartlagt i ny rapport nr. (14183 - 
01-1) utført av Skred AS av 9. mars 2018 som friskmelder det aktuelle 
byggeområdet mht. til naturfare.  
 

Av kart (fig. 8 side 15 i denne planbeskrivelsen) som viser samlet 
faresone ser man at storparten av planområdet ikke vil få 
begrensninger på grunn av fare for ras- og skred. Områder vist med 
faresone vil ikke bli forslått bebygd. 
 
Bekkeløp i planområdet er små og lite definert og har liten vannføring 
store deler av året. De bærer ikke preg av å være flombekker da det 
ikke finnes tegn til erosjon langs bekkeløpene. 
 
Ved kalde snøfattige vintre kan bekkene kjøve og man vil få 
isdannelser i tilknytning bekkeløpene. Dette må tas hensyn til ved 
plassering av bebyggelse.

 
 Fig.16: Viser bekkeløp som krysser tomtene H3 og H4. 
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4.6 Avgrensning av planområdet  
 
Planområdet grenser i sør og øst mot grunneiendom, gnr/bnr. 239/3, i vest mot Skarvatnet og i 
nord mot gnr/bnr 264/2. 
 
 
4.7 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
 
Detaljreguleringsplan for Vangsenget hyttegrend, gnr/bnr. 246/2 gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 
Ny fritidsbebyggelse  
Eksisterende fritidsbebyggelse  
Vannforsyning (borebrønner)  
Energianlegg 
Annet uteopphold 
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Veg – privat/offentlig. 
Annen veggrunn, grøntareal og tekniske anlegg  
Parkering 
 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift 
Beite/skogsmark. 
 
Hensynssoner 
Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler, ras- og skred  
Hensynsone C - angitt hensynsone - reindrift  
 
 
4.7.1. Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med tilhørende 
anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H6. Parkeringsplass kan plasseres 
utenfor byggegrense på egen tomt. 
Det er innregulert område for energianlegg (transformatorkiosk) med atkomst fra internt vegnett. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
Det er også innregulert område «annet uteopphold» AU1. Areal vist til annet uteoppholdsareal er 
felles for tomtene i planområdet. Innenfor dette arealet kan det foretas enkel tilrettelegging med 
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48 
eksempelvis bord, benker og grillplass mv. Vurderingen er at denne har attraktiv beliggenhet nede 
ved Skarvatnet. 
 
Det reguleres inn egne areal for vannforsyning, V1 og V2 
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften. 
 
Det er utarbeidet plan for vann og utslipp av avløpsvann, Denne planen er utarbeidet av ARC 
RÅDGIVING. 
Vann og avløpsanlegg blir også vist på eget VA - plankart. 
 
Det er ikke avsatt eget areal til renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser. 
Tomteeier er forpliktet til en hver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
4.7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen. Det opparbeides nye internveger/stikkveger til de nye 
tomtene.  
Parkeringsplass P1 og P2 er felles for de hytteeiere i planområdet som har avtale med 
grunneieren.  
Rettigheter vedr. eksisterende vegnett videreføres i ny plan.  
Det skal være vinterbrøytet veg til de nye hyttene. 
 
 
4.7.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål: 
LNFR arealet er beitemark/skogsmark. 
 
4.7.4 Hensynssoner:  
 
Sone a, faresoner, høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler, ras- og skred.  
Sone c, sone - med angitte særlige hensyn, reindrift. 
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 
 
4.8 Arealoppgave/oversiktskart 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-

kode 
Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny fritidsbebyggelse 
Eksisterende 
fritidsbebyggelse 
 

H1 – H6 
Eget gårds- 
og 
bruksnummer/bygningsnummer 

  
 
1120 
  

    6094    
 
  39406 

 Vannforsyningsanlegg VA1, VA2 1541         32 
 Energianlegg EA1 1510           9 
 Annet uteopphold AU1 1690       625 
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Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 
 Veg – privat 

Veg - offentlig 
PV1 
OV1 
 

2010 
 

    4044 
      760 

 Annen veggrunn, 
tekniske anlegg.  
 

AVT1 2018     1706 

 Annen veggrunn, 
Grøntareal. 

 
AVG1 

  
2019 
  

   
      184 

 Parkering P1, P2 2080      757 
 

 
Landbruks-, 
natur- og 
friluftsformål, 
samt reindrift 
 

    

 Beite/skogsmark LNFR 5110   48893 
Sum    102510 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a3.  
Faresone ras- og 

skredfare  
 
Faresone  
høyspenningsanlegg 

(inkl.  
 høyspentkabler) 

 
H310 
 
 
H370 

 
310 
 
 
370 

 

 § 11-8 c. 
Hensynssone med  
angitte  
særlige hensyn, 
hensyn reindrift 

 
 
 
 
H520 

 
 
 
 
520 
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4.9 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.  
 
 
5. RISIKO, - OG SÅRBARHETVURDERING 
Oppdal kommune 
 
Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA 
 
Prosjekt/plan/sak: Detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde, del av gnr/bnr 

246/2 
Oppdal kommune 
 

 
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.07.2018 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.07.2018 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.07.2018 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.07.2018 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.07.2018 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.07.2018 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.07.2018 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.07.2018 OF 
 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.07.2018 OF 

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

IA 29.07.2018 OF 

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

OK 29.07.2018 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.07.2018 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.07.2018 OF 



 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde, gnr/bnr 246/2.  
 
______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 23.08. 2018 

 

51 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.07.2018 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.07.2018 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.07.2018 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.07.2018 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–
ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.07.2018 OF 

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

OK 29.07.2018 OF 

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

UN 29.07.2018 OF 

    
 
Bruk følgende koder i kontrollfeltet:  
OK= sjekket og i orden. 
UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
IA= ikke aktuelt i denne saken 
SK= se kommentar i planbeskrivelse. 
 
 
5.1 Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet etter gjennomgang av 
Ros-analyse databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 

Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste og utarbeiding 
av ROS analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne 
planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter.  

 

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er naturfare/klimatilpassing/flomfare og 
trafikksikkerhet ved avkjøringer fra Nerskogvegen. 

 
5.1.1 Naturfare 
Planområdet er vurdert i forhold elve/bekkeflom, flom som følge av endrete klimaforhold og alle 
typer ras- og skredfare. 
 
5.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert næring/fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er 
vurderingen at støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det kan derfor være aktuelt å 
innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

 

5.1.3 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Hovedatkomst/internveger/siktforhold er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
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5.1.4 Naturmangfoldsloven 

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

 
5.2 Avbøtende tiltak. 
 
5.2.1 Naturfare 
 
Ras- og skred. 
Aktsomhetskart (NGI) viser faresone snøskred og steinsprang og faresone snøskred øverst i 
planområdet. Det foreligger en ny rapport nr. (14183 - 01-1) utført av Skred AS av 9. mars 2018 som 
viser deler av planområdet innenfor årlig sannsynlighet for skred >1/1000 år. Foreslått byggeområde for 
de nye hyttene ligger utenfor samlet 1000 års faresone for skred og friskmeldes dermed mht. naturfare.    
Denne rapporten vedlegges planforslaget.  
Dersom det skal utføres byggetiltak innenfor fastsatte faresoner må det utføres sikringstiltak i 
henhold til sikkerhetsklassen som byggetiltaket tilhører. 
Det er ikke foreslått ny bebyggelse innenfor faresonene vist i rapporten fra Skred AS. 

Klimatilpassing/flomfare. 
 
Større vannmengder fra rask snøsmelting og store nedbørsmengder vil komme fra fjellområdene i 
øst. Endrete avrenningsforhold på grunn av endret klima i framtiden vil bli tatt opp av lokale 
bekker og veigrøft på oversiden av Nerskogvegen og atkomstveg anlagt høyere oppe i terrenget. 
Man vil etablere avskjæringsgrøft på oversiden av tomtene H4 – H6, dette vannet ledes ut i lokal 
bekk. 
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Fig. 17: Ortofoto viser  vei og avskjæringsgrøft som vil være med på å avlaste vanntrykket mot bebyggelse ved rask 
snøsmelting og store nedbørsmengder. 
 
Dreneringen som opparbeides på hver enkelt tomt vil også avlaste vanntrykket mot bebyggelsen.  
 
Drenering/bortføring av overflatevann er beskrevet i VA – plan utarbeidet av ARC-rådgivning. 
Eksisterende bekker/bekkefar skal forbli som tidligere med minst mulig korrigering av bekkeleie, 
men litt forsiktig justering kan være aktuelt: (Justeres bekkeleie så pukksettes nytt bekkefar og 
påføres torv på kantene slik at justert leie fremtrer som gammelt leie. Om et bekkefar går inn på 
ny tomt, vil ikke det være noe negativt for utnyttelse av ny tomtegrunn, når dette tas hensyn til 
ved detaljplanlegging av tomt. 
 
 
5.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
 
Siktforhold er i varetatt ved avkjørsler fra Nerskogvegen 
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de interne 
vegene.  
Veger i planområdet strøs etter behov. Trafikksikkerheten langs Nerskogvegen må evt. vurderes i 
overordnet plan. 
Sikten langs del av Nerskogvegen som omfattes av planen vurderes som god. Avkjøring fra 
Nerskogvegen mot øst flates ut og bygges i tråd med vegnormalen (N100). Dette bedrer 
sikkerheten ved innpå kjøring - spesielt ved glatt føre. 
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5.2.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 
 
Støy/støv- anleggsperiode. 
 
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates i utgangspunktet ikke på helligdager. 
 
Vedrørende støy skal T-1442/2012, legges til grunn av kommune, regionale myndigheter 
og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter PBL. I 
anleggsperioden er vurderingen at støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, Avbøtende 
tiltak kan være f.eks vatning, påføring av CaCl2 (veisalt) eller Dustex. 
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