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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 02.10.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde fra 

Ola Fjøsne. Planen omfatter gnr 246 bnr 2. Forslagsstiller er Bjørn Engelsjord. Oppstartsmøte ble holdt 

09.11.17. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 103 da., og ligger øst for Skarvatnet på begge sider av 

Nerskogvegen, ca. 16 km fra Oppdal sentrum. Adkomst til området er utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsler. Ny bebyggelse skal ha felles vannforsyning fra to borebrønner, og separate avløpsanlegg. 

Planområdet har i dag 25 bebygde tomter og ingen ubebygde. Planforslaget viser seks nye tomter, tre på 

hver side av Nerskogvegen. Planen vil erstatte to gjeldende planer; Vangsenget hyttefelt med plan-ID 

2000004 og Vangsenget med plan-ID 2005012.  

 

Eierne av gnr/bnr 246/31, Inger-Lise Ramfjord og Ragnar Aarø, viser i e-post mottatt 22.10.18. til pkt. 

1.2. i bestemmelsene til kommuneplanen, der det går fram at ny bebyggelse ved fortetting skal 

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. De foreslår at 

mønehøyden settes til 4 meter fra planert terreng, men at en mindre del av bebyggelsen (15 %) kan ha 

mønehøyde på 5,8 meter. De ber om at tomt H1 får en mønehøyde på 4 meter for all bebyggelse. Videre 

ber de om at maks utnyttelsesgrad (BYA) settes til 20 %. Det bes om at det tas inn en bestemmelse om 



massebalanse ved opparbeiding av tomtene. De mener videre at bestemmelsen om taktekking ikke bør 

åpne for «andre ikke reflekterende materialer». De ber om en egen bestemmelse for tomt H1 

(hovedsaklig torv, men inntil 30 % med tre eller skifer). De mener den foreslåtte adkomsten til deres 

tomt vil bli for bratt, og ber om den vises fra nord i tråd med vedlagt skisse. E-posten er vedlagt 

illustrasjoner av eksisterende bebyggelse på gnr/bnr 346/31 og 246/15 sammenlignet med hva som kan 

komme på tomt H1 med BYA 30 % og maks mønehøyde på 7 meter over gjennomsnittlig, ferdig 

planert terreng. E-posten med illustrasjoner er vedlagt denne saken.  

 

Eier av gnr/bnr 246/15, Svein Arve Tronsgård, peker i e-post mottatt 23.11.18. på det samme som 

Ramfjord/Aarø når det gjelder høyder, utnyttelsesgrad og oppfylling av tomtene. Han viser videre til at 

avløpsanlegg for tomtene H1 og H1 vil komme kun noen få meter fra deres uteområde ved anneks og 

terrassen på hytta, og mener dette vil medføre generende lukt. E-posten er vedlagt denne saken.  

 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 

dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal 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 

 

Miljødirektoratets Naturbase viser at naturtypen Rikmyr er registrert like nord for planområdet. 

Lokaliteten har verdi B (viktig). Utbygging i henhold til planforslaget vil ikke påvirke lokaliteten. I 

Artsdatabankens Artskart er det ikke registrert trua eller sårbare arter i eller i nærheten av planområdet. 

I kommunens viltkart er det ikke registrert viltinteresser i eller i nærheten av planområdet. 

Kunnskapsgrunnlaget anses å være godt nok til å kunne vurdere planforslaget, jfr. naturmangfoldlovens 

(nml) § 8, og føre-var prinsippet i lovens § 9 kommer ikke til anvendelse. Utbygging i tråd med 

planforslaget vil ikke påvirke samlet belastning i nevneverdig grad (nml § 10), og heller ikke gi 

miljøforringelse (nml § 11). Bygging av nye veger og annen infrastruktur vil skje så skånsomt som 

mulig (nml § 12). Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke påvirke naturmangfoldet i området i 

nevneverdig grad. Prinsippene i nml §§ 8 – 12 anses ivaretatt.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

Planområdet er i sin helhet klassifisert som svært godt beite av Nibio i 2015, det består av høgstaude 

fjellbjørkeskog og er attraktivt beiteland. Det er tre beitelag som har beitedyr i området: Skaret beitelag 

for sau, Skaret/Gjevilvassdalen kalvsankelag og Trollheimen Sijte med tamrein. Det er på en side 

positivt med fortetting av eksisterende allerede utbygde områder, men helt konkret vil det bety at 

ytterligere matproduserende areal blir bygd ned. Området ligger i kommuneplanens arealdel som 

byggeområde fritid. 

 

Reguleringsbestemmelsene for området stiller strenge krav til inngjerding med forbud mot bruk av el-

gjerde og maks inngjerding av 20 m2 rundt inngangsparti. Utvidelsen/fortettingen omfatter 6 tomter på 

tilsammen ca. 6 dekar. Med en BYA på 20 % som rådmannen foreslår utgjør sum bebygd og inngjerda 



areal ca. 1,3 dekar. Tilsvarende vil dette være positivt for ferdsel i området både for folk og fe, den 

attraktive beiteskogen vil ikke bli helt stengt av gjerde. 

 

Folkehelsevurdering 

Planforslaget er en fortetting av eksisterende hyttefelt. Området ligger godt til rette for 

friluftsmuligheter både sommer som vinter. Planområdet er i nærhet til preparerte skiløypenett ved 

Skarvatnet. Trafikksikkerheten er ivaretatt. Ingen anmerkninger når det gjelder barn og unge. 

 

Samlet vurdering 

 

Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 

 

Det er to bekker i planområdet som skaper noen utfordringer i forhold til krav om 20 meters 

byggegrense i bestemmelsene til kommuneplanen. Dette gjelder tomtene H2, H3 og H6. Planleggers 

vurdering er at dette er mindre bekker med begrenset nedslagsfelt. De går i tillegg gjennom myrområder 

som vil bidra til å dempe flomtopper. Bekkene bærer ikke preg av å være flombekker. Det opplyses at 

bekkene kan kjøve noe ved ugunstige forhold, noe det må tas hensyn til ved etablering av bebyggelse. 

For tomtene H2 og H3 er det lagt inn byggegrense på 5 meter mot bekken. På tomt H6 er det ikke lagt 

inn byggegrense. Byggegrensen på 20 meter er i utgangspunktet satt med tanke på flomfare, og for å 

bevare kantvegetasjon. De to bekkene er ikke flombekker, og har nesten ikke kantvegetasjon. Hensynet 

bak bestemmelsen vil ikke bli tilsidesatt om byggegrensen på 20 meter ikke overholdes. På grunn av 

faren for kjøving mener rådmannen likevel at 5 meters byggegrense er for lite. Rådmannen vil derfor 

tilrå at det settes en byggegrense på 10 meter mot bekk for tomtene H2, H3 og H6. Det vil likevel være 

mulig å bygge på tomtene. Byggegrensen må vises på plankartet og VA-plankartet. På VA-plankartet 

må det i tillegg vises areal for avløp/infiltrasjon på tomtene H4 og H5.   

 

Planforslaget omfatter to gjeldende planer. I bebyggelsesplanen for Vangsenget fra 2005, som ligger øst 

for Nerskogvegen, er maks utnyttelsesgrad (BYA) satt til 20 %. Planen har ingen bestemmelse om maks 

mønehøyde. I bebyggelsesplanen for Vangsenget hyttefelt fra 2000, som ligger vest for Nerskogvegen, 

er maks BYA 20 %. Maks mønehøyde ved oppstuggu er 5,8 meter. I forbindelse med varsel om 

planoppstart har det kommet merknader fra flere som allerede har hytter i området. De ber om at 

någjeldende bestemmelser videreføres.  

 

Til e-posten fra Ramfjord/Aarø vil rådmannen bemerke at de vedlagte illustrasjonene ikke synes å gi et 

godt bilde på utbygging av tomt H1 sammenlignet med bebyggelsen på gnr/bnr 246/31 og 246/15. Det 

er vist oppfylling av tomta og et bygg som neppe kan karakteriseres som en hytte.  

 

Rådmannen er likevel enig i at ny bebyggelse i området så langt som mulig bør tilpasses eksisterende 

bebyggelse. Rådmannen vil derfor tilrå at maks BYA settes til 20 % og at maks mønehøyde settes til 5,8 

meter over gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. Dette er i tråd med gjeldende plan for Vangsenget 

hyttefelt, der det er åpnet for oppstuggu.  

 

I gjeldende plan for Vangsenget er det ikke gitt begrensninger når det gjelder skjæringer og fyllinger. 

Det går fram av pkt. 6.1. i gjeldende bestemmelser at skjæringer, fyllinger og lignende skal gis en 

tiltalende form og behandling. Rådmannen vil likevel tilrå at det nå tas inn en egen bestemmelse om 

terrengtilpasning. Bestemmelsen blir ny § 3.1.10, og får følgende ordlyd: 

 

Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget. Ved opparbeidelse av tomtene skal 

massebalanse tilstrebes.  

 



Rådmannen vil ikke tilrå at bestemmelsen om taktekking endres. I gjeldende plan for Vangsenget heter 

det i pkt. 2.2. i bestemmelsene at taktekking skal utføres med materialer som har matt eller mørk 

virkning. Det er m.a.o. ikke krav om eksempelvis torvtak.  

 

Rådmannen vil tilrå at adkomst til gnr/bnr 246/31 blir vist fra nord, slik det går fram av kartutsnitt 

vedlagt e-post fra Ramfjord/Aarø.  

 

De planlagte avløpsanleggene på tomtene H1 og H2 ligger ca. 8 meter fra eiendommen tilhørende 

Tronsgård. Dette vil bli lukkede anlegg som ikke skal medføre generende lukt.  

 

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 Vangsenget hytteområde 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 radonsperre i henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Under klimatilpassing/flomfare 

vises til at det er planlagt en avskjærende grøft på oversiden av tomtene H4 – H6. Støv og støy fra 

vegtrafikk vurderes å være uproblematisk. 

 

Seks hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. To hendelser gjelder skred og 

steinsprang. Det vises til at de nye tomtene ligger utenfor faresonen som er vist i rapport datert 

09.03.18. fra Skred AS. Avbøtende tiltak mot eventuelle støv- og støyplager i anleggsperioden er 

begrensning av anleggsarbeid i tid på døgnet og forbud på helg og helligdager. Støvplager kan dempes 

ved vanning/salting. To hendelser gjelder trafikksikkerhet. Vurderingene er at siktforholdene ved 

avkjørsler fra Nerskogvegen er ivaretatt. Avkjørselen mot øst må flates ut og bygges i henhold til 

vegnormalen N100. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal følges ved at byggherreforskriftene krav til 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal følges.  

 

Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som 

burde vært omtalt.  

 

Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 

ut til offentlig ettersyn.  

 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 06.11.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtaket blir som følger: 

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

detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder bestemmelser datert 23.08.18. og plankart og VA-plankart datert 

22.08.18. med følgende endringer:  

 



På plankartene: 

 

Det vises 10 meter byggegrense mot bekk på tomtene H2, H3 og H6.  

 

På VA-plankartet vises areal til avløp/infiltrasjon på tomtene H4 og H5.  

 

I bestemmelsene: 

 

I § 3.1.2. settes maks mønehøyde til 5,8 meter over gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

I § 3.1.3. settes maks BYA til 20 %.  

 

Det tas inn en ny § 3.1.10, som får følgende ordlyd: 

 

Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget. Ved opparbeidelse av tomtene skal 

massebalanse tilstrebes.  

 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 

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

detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder bestemmelser datert 23.08.18. og plankart og VA-plankart datert 

22.08.18. med følgende endringer:  

 

På plankartene: 

 

Det vises 10 meter byggegrense mot bekk på tomtene H2, H3 og H6.  

 

På VA-plankartet vises areal til avløp/infiltrasjon på tomtene H4 og H5.  

 

I bestemmelsene: 

 

I § 3.1.2. settes maks mønehøyde til 5,8 meter over gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. 

 

I § 3.1.3. settes maks BYA til 20 %.  

 

Det tas inn en ny § 3.1.10, som får følgende ordlyd: 

 

Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget. Ved opparbeidelse av tomtene skal 

massebalanse tilstrebes.  

 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  

 

 


