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1. INNLEDNING

1.1 Forslagstillere

Forslagstillere:
Vognild Utvikling AS,
Sunndalsvegen 711, 7340 Oppdal.

1.2 Eiendoms - og eierforlwld

Eiendommen som omfattes av reguleringen er del av eiendom gnr/bnr. 237/1.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 237/1 er Sivert Wognild.

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.

Etter møte i bygningsrådet 04.03. 2019 der rådmannens innstilling vedr. forslag til
Ilateregulering ble vedtatt er planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart endret i tråd
med vedtaket.
Utdrag av samlet vurdering av rådmannen og vedtak i bygningsrådet: «Planbeskrivelsen
samsvarer ikke med rådmarmens tilrådning om å ikke tillate fiateregulering, beskrivelsen må
tilpasses plan med ordinær tomteinndeling».

Det ble utarbeidet en detaljreguleringsplan for området i 2013, denne viser enkelttomter, veier,
skiløype, hensynssoner og annen infrastruktur.
Bakgrunnen for arbeidet med en ny detaljreguleringsplan er å få en bedre utnyttelse av et allerede
etablert hytteområde. Det er positivt med tanke på å la være å ta bruk nye områder til
fritidsfonnål. Deler av godkjent planområde som ikke omfattes av endringen er under
opparbeidelse med tanke på salg av frittstående hytter. Etter oppstartsmøte er det i veiadressenavn
for Oppdal kommune endret skrivemåte av Vetlgjerdet til Veslgjerdet. Denne endringen er gjort i
planens overskrifter, men navnet er ikke endret på alle kart og figurer i dette planforslaget.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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1.5 Hensikten tned planen

Hensikten med planen er oppføring av frittliggende fritidsboliger med garasje og anneks/uthus
med tilhørende anlegg og annen nødvendig infrastruktur. Det nye planforslaget vil ha en bedre
utnytting av området, det viser 27 tomter mot 21 tomter i vedtatt plan. De nye tomtene i nedre
rekke er noe mindre, i underkant av 900 m2.

Å gi muligheter for flere og eventuelt mindre tomter i nedre del av planområdet.
Å legge til rette for variert bebyggelse og arealeffektiv utnyttelse av området.

Man vil også tilpasse bestemmelsene til gjeldende kommuneplan og i tillegg regulere inn areal til
slamavskiller og støydemping ved Nerskogvegen. Avkjørsel fra Nerskogvegen og opp til fradelte
tomter i øvre del er opparbeidet i henhold til vedtatt plankart.
Skredfare er avklart i NGI-rapport datert 25.09.09. (20091488- 00-7-R).

Fig. 1: Viser forslag til ny tomteplassering.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019

Forslag til planløsning Vesigjerdet
Dato: 22.03. 2019

Nye tomter i underkant av 900 m2
Samlet byggeareal er tilnærmet samme areal som i gjeldende plan + 4 tomter
av opprinnelig størrelse (i overkant av 1000 m2)
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1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnedeplaner og evt. andrejuridiske forhold

Fig. 2: Gjeldende reguleringsplan for området.

Planområdet er vist med hensynssone - bevaring naturmiljø og i tillegg grenser planområdet mot
hensynssone reindrift.

Gjeldende regulering er detaljreguleringsplan for VesIgjerdet hytteområde, ikrafttredelsesdato
16.09. 2013, plan-ID 2012019.
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Forslag til detaljreguleringsplan er i samsvar med arealdel kommuneplan 2014 - 2025 som viser
området som fritidsbebyggelse.

Fig. 3: Byggeområde fritid vist i arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 —2025.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 Beliggenhet og størrelse

Planområdet som er ca. 125 da stort ligger på østsiden av Nerskogveien, ca. 4 km sør for
Skarvassosen (ca. 10 km nordvest for Oppdal sentrum).

Planområde,
Vetlgjerdet hytteområde.

Ellaoret

StorhorniA

C. 10km

Oppdal sentrum
Oppdal

.121

Fig. 4: Oversikt —VesIgjerdet hytteområde.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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2.2 Områdets bruk, innhold ogforhold til omgivelsene.
Området ved Veslgjerdet er dominert av bjørkeskog, og det ligger i ei middels bratt vestvendt li i
dalføret inn mot Skardvatnet, nord for Vognill. Området er definert som innrnarksbeite og deler av
det brukes i dag som beiteområde. Nordvestre del av området er et nedlagt masseuttak som i dag er
planert i forbindelse med bygging av hovedatkomst til øvre del av planområdet.
Tilgrensende områder er nedlagt masseuttak, overflatedyrka beiteområder og skogsbeiter.
Bebyggelse i naboornrådene er tradisjonelle seterhus.
Området er av Miljøfaglig utredning AS (Gaarder) (rapport om naturverdier og
sårbarhetsvurdering) definert som verdifullt kulturlandskap med registrering av flere rødlistearter.
Gjennom øvre del av området går en sti/turdrag, og nedenfor denne ligger et steingjerde. Langs
områdets sørgrense i øvre del ligger også et steingjerde. 1 denne planen vil man ta hensyn til dette
som er registrert som verdifullt kulturlandskap, sti/turdrag inkludert steingjerder ved regulere inn
dette i en hensynssone c —bevaring naturmiljo/kulturmiljø.

Øvre del av planområdet er i dag under utbygging.

Fig. 5 viser plate på grunn.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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Fig. 6: Viser anleggsvirksomhet i planområdet.

2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse

Området er ikke bebygd.

2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur

Det er ca. 10 km til Oppdal sentrum hvor man finner all nødvendig infrastruktur.

2.5 Topografi og vegetasjon —Klimavern

Planområdet (fra kote 745 ved Nerskogvegen og opp til kote 835 øverst i planområdet) er
sørvestvendt med hellende terreng, og det har noen flatere partier i øvre og midtre del, samt noe
utflating ned mot Nerskogveien. Området er vegetert med lauvskog og einer med gras og lyng
som bunnvegetasjon. Vegetasjonen er nøyaktig beskrevet i vedlagt rapport skrevet av Miljøfaglig
Utredning AS.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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•B>Fremtredende vindretninger er fra sør/sørøst. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området,
men det oppfordres til å ta vare på all den vegetasjonen som kan bevares både på hver enkelt tomt
og i LNF —området, dette gjelder spesielt øverste del av området.

Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området.

2.6 Støy, stov og eksosfra veitrafikk/forurensing av grunn.

Ny bebyggelse vil ligge i nærheten av gul sone i støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen.
Man vil derfor regulere inn et teknisk areal som gjør det mulig å etablere støyskjerming med
hensyn til uteområder. Ellers er ingen spesielle tiltak mot støy i dette området påkrevet.

Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy/støv i anleggstiden.

Ellers er vurderingen at ingen spesielle tiltak vil være nødvendig i forhold til 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 atkomst er det nå tatt i bruk nylig opparbeidet avkjørsel fra Nerskogvegen. Den er
opparbeidet i henhold til gjeldende plan og er mer oversiktlig/trafikksikker enn den opprinnelige.
Nye stikkveger skal bygges i henhold til plankart. Man forutsetter vinterbrøytet veg med 2
parkeringsplasser på hver tomt.
Bygge avstand fra midtlinje Nerskogvegen er på plankartet vist til 25 meter.

2.8 Grunnforhold

Området består av breelvavsetninger. Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet
består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk.
Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er
ofte flere ti-talls meter.
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.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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Fig. 7: ortofoto viser vannveier i planområdet

Nord og sør i planområdet rermer to mindre bekker. Ved tanke på fremtidige store
nedbørsmengder kan det være aktuelt å lage avskjæringsgrøft for overflatevann ovenfor øvre
hytterekke i sør og drenere dette ut i lokal bekk for å avlaste vanntrykket mot bebyggelsen.
Nord i planområdet vil veigrøft og eksisterende bekkeløp være tilstrekkelig til å ta store mengder
overflatevann.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019

ilia> 2.9 Bekker, vassdra
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Illia> Bekk sør i planområdet er ikke vurdert til å være flombekk. Krav til bygge avstand fra denne
bekken på 20 meter overholdes.

Fig. 8 viser bekk sør i planområdet

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297.7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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2.10 Vannforsyning, oveiflatevann, slokkevann, avlop, stromforsyning etc. og renovasjon

Vann- og avløpsplan er utarbeidet av Hoel og Sønner AS og levers kommune sammen med
planforslaget
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften.
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen.
Uttak for slokkevann (etterfylling) med vannforsyning fra Vognill vaimverk (kum) plassert ved
avkjørsel fra Nerskogvegen.
Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til
kommunale samleplasser, Man må ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering.

Når det gjelder strømforsyning så er det etablert ny transformator i planområdet som har
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne ny planlagt bebyggelse.

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.

Planområdet er vurdert i Rapport (20091488-00-7-R) utgitt av NGI —kartlegging av skredutsatte
områder i deler av Oppdal kommune av 25. september i 2009. Rapporten konkluderer med at det
stort sett er snøskred som er dimensjonerende for utstrekningen av faresonene.

Ny bebyggelse vil ikke bli etablert innenfor faresonene angitt på kart nedenfor.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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H14 112

Fig. 9: Faresone snøskred vist i rapport utgitt av NGI.

Konklusjonen er derfor at det ikke foreligger naturfare i områder der det foreslås nye tomter for
fritidsbebyggelse.

2.12 Naturmangfold

På oppdrag fra Sivert Wognild har Miljøfaglig Utredning AS (Geir Gaarder) utført en utredning av
naturverdier og sårbarhet for naturtyper og planteliv i forbindelse med utbyggingsplanene.
Ingen rødlistearter var påvist i området på forhånd. Under eget feltarbeid ble fire rødlistearter påvist,
alle i naturbeitemarksområdet i øvre deler av Veslgjerdet. Dette omfattet ei karplante —
f:jellnøkleblom (NT), og tre beitemarksopp —lutvokssopp (NT), Entoloma velenovskyi (VU) og rosa
rodskivesopp (EN). Potensialet for å finne flere rødlistearter innenfor utredningsområdet ved
Veslgjerdet vurderes som stor, særlig for sopp, men også andre organismegrupper som karplanter
og moser. Man kan også anta at tilgrensende områder har det samme potensialet i forhold til å finne
rodlistearter.

Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven
§§ 8 —12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. I dette planområdet er det funnet
treff i artsdatakart, det er Rosa rødskivesopp, EN — sterkt truet. Lutvokssopp VU — sårbar,
Fjellfrostjerne og Skjørvrimose LC —livskraftig.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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Fig. 10: Artskart

I Naturbasekart er deler planområdet vist som viktig/svært viktige naturtypeområder. Det grenser
også til viktige naturtypeområder

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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Fig. 11: Naturbasekart.

Del av planområdet som er under utbygging og som inngår i denne detaljreguleringsplanen er
definert som viktig naturtypeområde —beiteskog.

Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller
utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i
naturmangfoldloven som er sentrale.

Foreslått ny bebyggelse vil komme direkte i berøring med Fjellfrøstjerne som i artsdatabanken er
vurdert som livskraftig, ellers vil ikke utbyggingen berøre planter/sopper som er vurdert som nær
truet eller sterkt truet.

Den nordligste delen av planområdet er berørt av en trekkrute for elg. Situasjonen blir uendret.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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VEGNAVN:

Vegnr og saksnr:




§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET JA NEI




S'ekket ut:




Arter (www artsdatabanken.no)

Verna vassdrag (www.nve.no. vann og vassdrag)

Verneomrader (www.naturbase.no)

Viktige kulturlandskapsomrader (www.naturbase.no)

Naturtyper (www.naturbase.no)

Miljøregislreringer i skog - MIS (www.skogoglandskap.no)

Husk ogsa kulturminner (www,askeladden.ra.no eller www.kulturminnesok.no)

Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis NEI, bruk § 9 "Føre-var"

X




X




X




X




X




X






X




§ 9 ''FØRE - VAR" JA NEI




Fare for irreversibel skade pa naturmangfoldet

Fare for alvorlig skade pa naturmangfoldet

Viser "Føre-var" behov for handleplikt?




X




X





X

§ 10 SAMLET BELASTNING JA NEI




Vil vegen og annen belastning i sum føre til for stor belastning pa økosystemet





§ 11 KOSTNADER VED MILJDFORRINGELSE JA NEI




Tiltakshaver dekker merkostnader for a unnga miljøforringelse





§ 12 MILJDFORSVARLIG TEKNIKK, DRIFTSMETODE OG VEGLINJE JA NEI




Er byggemetoden eller byggeteknikken miljøforsvarlig

Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for bygging av vegen

Er valgt veglinle miljømessig forsvarlig

Bør det stilles vilkår om alternative driftsmetoder, teknikker eller valg av
veglinje?










Fig. 12: Sjekkliste naturmangfold

§ 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 disse databasene tyder
det på at området er grundig undersøkt med tanke på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt
ytterligere undersøkelser utover det som kommer fram i databasene.
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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§ 9 Føre-var-prinsippet

Detaljreguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som vurderes å medføre behov for
itmhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes som lite sannsynlig at endringen av
gjeldende detaljreguleringsplen vil ha konsekvenser for naturmangfoldet ut over det som allerede
er akseptert i dette beiteskogområdet.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Den samlede belastning ved fortetting av hytteområdet med inntil 5 nye tomter vurderes til å være
minimal.
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven.
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget.

Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig for å fremme forslag til planendring.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljoforringelser 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

Sør-Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 23.03. 2018:

Fylkeskommunen har tidligere utført en arkeologisk registrering av

planområdet. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som
planen vil komme i konflikt med.

Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre merknader til planarbeidet.

Sarnetinget skriver i brev av 24.04. 2018:

Vi viser til deres brev av 1303.2018.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kultunninner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planendringen.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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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, hogfi ellsområde
uten merka stier og skiløyper med fiskemuligheter.
I Skarvatnet friluftsornråde 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.

I/3

Eg. 13: Oversikt o fer kartlagt friluftsornråde —Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan.

3. PLANPROSESSEN

3.1 Deltakere i planprosessen

Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver
Ivar Vognild.
Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019

Kartlagtfriluf6område
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3.2 Kunngjoring av igangsattplanarbeid

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp-avisa 15.03. 2018.

I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 13.03. 2018.

Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev 13.03. 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. 20.08. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-
Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Sametinget, NVE, Mattilsynet og Trøndelag brann-
og redningstjeneste IKS og Skaret beitelag.

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019

Innspill:

Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag.
Dato 06.04. 2018.

Uttalelse til varsel om oppstart av
planendring for Vetlgjerdet
hytteområde - Oppdal 237/1

Landbruk

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

Kommentar til innspillet:

Man vil i planen ta hensyn til beiteinteresser
og fortsatt utøve et høgt beitetrykk i området -
dette både på grunn av ressursutnytting og i
forhold til å opprettholde et variert
artsmangfold som anbefalt i rapporten til
Miljøfaglig Utregning AS.

Reindrift

Reguleringsplanen ligger delvis innenfor
område ekspropriert til reindrift i
Trollheimen, og svært nært drivingsleia som
benyttes i fin, flytting med rein til
Grythattenområdet. Drivingsleia er avmerka
som hensynssone for reindrift på

Man vil presisere at området er inngjerdet og
inngår ikke i felles beiteområder.
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Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019

kommuneplanens arealdel og må ikke
stenges eller gjøres utilgjengelig.

Områdestyret hadde innsigelse til dette feltet i fm.
rullering av kommuneplanens arealdel for 2006-
2017. Det ble også fattet innsigelse til forslag til
reguleringsplan for Vetlegjerdet i 2013, som
kommunen irnøtekom. Bakgrunnen for innsigelsene
var betydningen hyttebyggingen ville ha for
flytteleia, og tomtene som lå næn-nest flytteleia ble
den gang tatt ut. Det er først og fremst aktiviteten og
ferdselen ved og omkring hyttene som har
betydning for reindrifta, men selve hyttene kan i
visse områder også føre til fysisk stengsel for
reinen.

Den endringen som ønskes nå, er flateregulering i
stedet for tomteinndeling. Det er ikke sagt noe om
antall boenheter/omfang i oppstartsvarselet. Så
lenge omfanget ikke blir større enn gjeldene og
omforent plan, så har vi ingen innvendinger. Det er
ikke ønskelig med mer bygging og økt ferdsel i
dette området da tålegrensen for utbygging inntil
flytteleia mot Grythattenområdet allerede er nådd.

Miljovern

Området er i kommuneplanens arealdel
avsatt til fritidsbebyggelse og det er i
gjeldende reguleringsplan allerede regulert
inn 21 hyttetomter på arealet.

Flateregulering kan være fordelaktig ut ifra at
arealforbruket både til byggegrunn og infrastruktur
kan bli effektivisert.

Det må tas hensyn til landskap og
landskapstilpasning i den videre planleggingen. 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

Den nye fortettingen kommer ikke i berøring
med flytteleier/ hensynssone reindrift (avstand
ca. 500 m). Vurderingen er at en fortetting av
et allerede delvis utbygd område vil minske
presset på å ta bruk nye områder til utbygging.
Det er viktig å kanalisere trafikken til etablerte
turstier og skiløyper.
Man vil ta vare på eksisterende sti/turdrag i
øvre del av området ved å regulere inn denne
som skiløype/turdrag.

Man vil regulere inn en hensynssone som
innbefatter skiløype/turdrag, steingjerder og
registreringer gjort i miljøfaglig rapport. I
hensynssonen vil man bevare
natur/kulturlandskap og planteliv. Man vil
følge rådet i den miljøfaglige rapporten og
flytte inngjerdingen oppover slik at områder
med registreringer vil få økt beitetrykk.
Terrenget i Veslgjerdet har flere flatere partier
som egner seg til bebyggelse og infrastruktur.
Terrenget har generelt en forholdsvis bratt
helningsvinkel, og for å redusere eksponering
av bebyggelsen vil man ta i bruk flatere partier
i planområdet.
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hensyn til eventuelle stier og turløyper i
planleggingen.

Naturmangfold

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

Det er registrert viktige og svært viktige naturtyper
innenfor planområdet (beiteskog og
naturbeitemark), og Fylkesmannen hadde i 2013
innsigelse til deler av daværende
reguleringsplanforslag. Denne delen av planen er nå
angitt som hensynssone for bevaring natunniljø og
vil ikke bli berørt av endringsforslaget.

Vassdrag

Det renner en bekk i ytterkant av planforslaget. Vi
forventer at denne blir ivaretatt i planleggingen og
at det legges inn en 20 m byggegrense mot bekken,
jf. bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Støy

I følge støysonekart ligger den nederste delen av
reguleringsplanen i gul støysone. Dersom det
planlegges fritidsboliger i dette området må
støyreduserende tiltak vurderes.

Helse og omsorg

Det er positivt at folkehelserelevante tema er tatt
opp som eget område i oppstartsmøtet. Ingen øvrige
merknader.

Plankartet viser 20 meter byggegrense mot
bekk

Det er i planen innregulert areal langs STV1
og STV2. Nerskogvegen hvor man kan gjøre
støydempende tiltak.

Samfunnssikkerhet

Vi forutsetter at det foretas en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan-
og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin nye
veileder fra 2017; "Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging". Fylkesmannen vil

ROS- analyse følger planen.

Siv. Agric. Ola Fjosne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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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.

Innspill:

Innspill fra Sør —Trøndelag fylkeskommune
Dato: 23.03. 2018.

Fylkeskommunens uttalelse - endring av
detaljreguleringsplan

for Vetlgjerdet hytteområde, del av 237/1 i
Oppdal kommune.

Vi viser til deres oversendelse av 22.02.2018.

Hensikten med endringen er å flateregulere et
område vist med tomteinndeling i gjeldende plan,
dette for å gi en mer fleksibel plan når det gjelder
hyttetyper, leiligheter, tomtestørrelse mv.

Det skal utarbeides en situasjonsplan som viser
tomteinndeling, som grunnlag

for fradeling av tomter. Man vil også tilpasse
bestemmelsene til gjeldene kommuneplan og i
tillegg regulere inn areal til slamavskiller og
støydemping ved Nerskogvegen.

Med en flatregulering blir reguleringsbestemmelse
avgjørende for antallet

fritidsboliger på området, arealutnyttelsen, og for
nærmere krav til utforming (estetiske krav, og bruk
av arealer og anlegg i planområdet). Eksisterende
vegetasjon må ivaretas i bestemmelsene.

Avkjørsel fra Nerskogvegen og opp til fradelte
tomter i øvre del er i flg oversendelsen opparbeidet i
henholdtil vedtattplankart.Nårdet gjelder forhold


Kommentarer:

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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til fylkesveg 6516 viser vi til egen uttalelse fra
Statens vegvesen.

Fylkeskommunen har tidligere utført en arkeologisk
registrering av

planområdet. Det ble ikke observert automatisk
fredete eller andre verneverdige kulturminner som
planen vil komme i konflikt med.

Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre
merknader til planarbeidet.




Innspill: Kommentar til innspillet:
Innspill fra Statens Vegvesen.




Dato 22.03. 2018.




Reguleringsplan - Vetlgjerdet hytteområde - Gnr.




237 bnr. 1 - Oppdal

kommune - Til uttale




Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon
for riksveg på vegne av staten, som

vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen og som sektoransvarlig for
vegtrafikk på vegne av staten. Formålet med
planendringen er å flateregulere deler av området,
som i gjeldende plan er vist

med tomteinndeling, for å få en
bedre og mer fleksibel utnyttelse av
området. Bestemmelsene vil bli
tilpasset gjeldende kommuneplan.




Vi har ingen merknader til oppstartsvarslet.




Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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Innspill: Kommentar til innspillet:

Innspill fra Sametinget
Dato: 24.04. 2018.

Sametingets uttalelse til reguleringsendring -
Vetlgjerdet hytteområde, del av gnr/bnr 237/1 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.
Sarnetinget har derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige merknader til planendringen.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet
bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Trøndelag fylkeskommune.

Innspill: Kommentar til innspillet:

Innspill fra NVE
Dato: 16.08. 2017 og 25.01. 2018

Fra: Eide Frederik [mailto:frei©nve.no]
Sendt: 3. april 2018 10:12
Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne
Emne: Konkret innspill fra NVE til reguleringsplan ved
planoppstart - Detaljregulering - Vetlgjerdet
hytteområde GBnr 237/1 - Oppdal kommune Sør-
Trøndelag

Vi viser til ovennevnte varsel om oppstart datert
13.03.2018.

Som nevnt i oppstartsvarselet er skredfare avklart i
NGI-rapport datert 25.09.09 (200991488-00-7-R).
Utover dette kan vi ikke se at våre
forvaltningsområder er berørt og vi har ingen
videre merknader til saken. Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) er nasjonal
sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og

Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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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.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å
bruke følgende veileder og verktøy:

\ V1_,k irtt.j_encsterviser informasjon om

Sjekklisten er gjennomgått.

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
\\'1, \L:ik:der 2 21)17 Na.joildle ().2




NescntliL!C ueionLile iIIII'er inncn NVLs
i arealplunleiiiL beskriver




hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik
at en unngår innsigelse.

\ rb /c///1/),:,1'inje : 201/1 ii c11(111- (1,1!

 'kl'etil( ire i orc(1/1)1(11hilbeskriver hvilke flom-
og skredprosesser som kan utgjøre fare, og
hvordan disse farene bør utredes og
innarbeides i planen.




N-\.'L:_jekk61‘: for re,.2.111crinplun er et




nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante
saksområder er vurdert og godt nok
dokumentert.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på

\\ \\ \\ .m, C.noiarealplan.




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




1.111(1 n c.no.





Innspill: Kommentar til innspillet:
Fra Mattilsynet.




Dato: 04.04. 2018




Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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UTTALELSE TIL VARSEL OM
OPPSTART AV ARBEID MED
ENDRING AV
DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VETLGJERDET HYTTEOMRÅDE

Mattilsynet mottok 16. mars 2018 varsel om
oppstart av arbeid med endring
detaljreguleringsplan for Vetlgjerdet hytteområde
til uttalelse. Frist for å komme med eventuelle
innspill er satt til 10. april 2018.

•

Gjelder




Hensikten med endringen er forslag om
flateregulering av områder som i gjeldende
detaljreguleringsplan er vist med
tomteinndeling.




Fakta




Revidert plan vil erstatte gjeldende plan med
plan-ID 2012019.




Mattilsynet kan ikke se at endringen påvirker
eksiterende drikkevannsinteresser.




Vurdering




Ut fra mottatte dokumenter synes forholdet
knyttet til vannforsyning å være ivaretatt.




Konklusjon




Mattilsynet har ingen anmerkninger til varslet
endring. Det er positivt at Oppdal kommunes




VA- norm legges til grunn, og at nytt VA-
plankart utarbeides.




Innspill: Kommentarer:
Trøndelag brann —og redningstjeneste IKS




Dato: 05.04. 2018




Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019
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Siv. Agric. Ola Fjosne
Dovrevegen 297,7340 Oppdal
Dato 28.03. 2019

Vetlgjerdet hytteområde - Høringsuttalelse

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

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.

Avstanden mellom bygningene må ivaretas for
å forebygge at en eventuell brann i området
ikke rar urimelig stor konsekvens. Avstanden
skal være minst 8 meter med mindre det er

Tilgang til slokkevann er fra kurn ved
Nerskogvegen. Vannet leveres fra Vognill
vannverk. Man beregner helårsbroyting av
vegnett som muliggjør atkomst med brannbil rn.
medbragt vann og etterfylling fra nevnte kum.
Vannledningen fra Vognill vannverk kan ikke
levere nok vannmengde/trykk til å etablere
brannhydrant.
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iverksatt andre tiltak som hindrer
brannspredning mellom byggverkene, 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
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.




Disse forholdene må vurderes og prosjekteres av
foretak med tilstrekkelig kunnskap og godkjenning.




Innspill: Kommentar til innspillet:
Skaret beitelag.




Dato: 10.04. 2018




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
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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.

Dette området er inngjerdet og inngår ikke i et felles

beiteområde.

Mvh Siren Steinsheim, for Skaret Beitelag=
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Fig.14: Planområde vist på ortofoto.

4.1 Kort planbeskrivelse.


Man har ved denne detaljreguleringsplanen foreslått å beholde storparten av tomtene i øvre del
uforandret, samt innregulering av flere mindre tomter i nedre del - H14 og H27.

Plankartet viser areal for energianlegg (transformator) og avløpsanlegg AVL1 i nordvestlige del
av området. I tillegg vises internveier, skiløype, slamavskiller og frisiktsoner ved avkjørsel fra
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Nerskogvegen. Ved Nerskogvegen er det innregulert areal STV1 og STV2 hvor man kan gjøre
støydempende tiltak.
Uttak av slokkevann (etterfylling tank på brarmbil) fra egen kum ved avkjørsel til planområdet.
dette er vist på VA —plankart. Det er også innregulert areal for annet uteopphold AU1 og turdrag
T1
Byggeavstand fra midtlinje Nerskogvegen og bekk sør i planområder er på plankartet vist til
henholdsvis 25 og 20 meter.

4.2 Planens
	

Estetisk utforming og byggeskikk.
innvirkning nå
omgivelsene

	
Området som nå flate reguleres er ikke bebygd har derfor ingen føringer i
forhold til etablert bebyggelse. Det er også få naboer til planområdet.
Det vil derfor bli gitt muligheter for flere typer takløsninger og

vindusutforminger. Dette kan gi rom for en moderne og energibesparende
arkitektur.
Planområdet strekker seg fra høyde kote 745 ved Nerskogvegen og opp til
høyde kote 830.

Planområdet har et flatere parti langs Nerskogvegen, det går over til jevn
forholdvis bratt helning i midtre del med noe ufflating ved fradelte tomter i
øvre del.

Området er eksponert i forhold til omgivelsene. Man vurderer det derfor
som viktig at man tar vare på så mye av vegetasjonen som mulig.

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite/skog

Detaljreguleringsplanen vil føre til noe nedbygging av beitemark. Men
man vil i planen forutsette at storparten av området fremdeles skal
benyttes til beite.
Dersom man ser bort fra noe redusert beiteareal vurderer man
detaljreguleringsplanen til å ha liten innvirkning på landbruksinteresser —
beite/skog.

Reindriftsnæringen er ivaretatt ved en egen hensynssone og planendringen
foregår i god avstand fra denne sonen. Et generelt problem for
reindriftsnæringen kan ved utbygging være økt ferdsel i utmark. Det er da
viktig at fritidsferdselen blir kanalisert til turstier og skiløyper.
Vurderingen er at storparten av vintertrafikken fra dette hyttefeltet vil rette
seg mot det etablerte skiløypenettet.
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Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i
kartlagte friluftsoinråder 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. Vetlgjerdet 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.

Planområdet har nærhet til friluftsområder og skiløyper som fremmer
natur og friluftsliv, som igjen er positivt for folkehelsen, barn og unge.

4.3
Trafikksikkerhet

Avkjørsel fra Nerskogvegen er vist med frisiktsoner. Etter flytting av
avkjørsel (mot sør) i gjeldende detaljreguleringsplan er trafikksituasjonen
ved avkjørselen vurdert som oversiktlig og trafikksikker. Liten trafikk og
lav fart på det interne vegnettet gjør risikoen for trafikkulykker lav.

De brattere delene av veinettet krever strøing om vinteren.

4.4 Støv, Støv og
luftkvalitet 


Ny bebyggelse vil ligge i nærheten av gul sone i støyvarselkart utarbeidet
av Statens vegvesen. Man vil derfor regulere inn et teknisk areal langs
Nerskogvegen som gjør det mulig å etablere støyskjerming med hensyn til
uteområder. Ellers er ingen spesielle tiltak mot støy i dette området
nødvendig.

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 Området er kartlagt i forhold til snøskred i rapport utgitt av NGI
20091488-00-7-R 25.september 2009. Man ser her at planlagt bebyggelse
ligger utenfor fareområde for snøskred. 
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Man har også sett på aktsomhetskart (NVE) for
steinsprang/løsmasseskred, og fareområder for disse ligger i god avstand
fra planområdet.

Ny bebyggelse vil ikke bli etablert innenfor faresonene angitt på kart i
rapport utgitt va NGI.

Totalvurderingen er at det ikke foreligger naturfare i områder hvor det
forslås ny bebyggelse.

4.6 Avgrensnin2 av planområdet

Planområdet grenser i nord mot Bårdsløkksetra gnr/bnr. 203/4, i øst mot egen eiendom. Mot sør
grenser planområdet mot Buenget gnr/bnr. 230/1, i vest mot Nerskogveien.

4.7 Re2ulerinesformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål

Detaljreguleringsplan for Vefigjerdet hytteområde, gnr/bnr. 210/2 gir følgende fonnål:

Bebyggelse og anlegg:
fritidsbebyggelse m. bebyggelse m/tilhørende anlegg

1,1Skiløype/turløype
Avløpsanlegg (areal for infiltrasjon og slamavskiller)

LIEnergianlegg
lAnnet uteopphold

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Veg —privat

IlAnnen veggrunn, tekniske anlegg
LiSamferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Grønnstruktur:
r—Turdrag

Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift
1Beite/skogsmark.

Hensynssoner
Sikringssone-frisikt

E,Faresone-høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler
LIAngitt hensynssone - bevaring natunniljø
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4.7.1. Fritidsbebyggelse og anlegg:

Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med tilhørende
anlegg.
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler for hver boenhet på tomtene H1- H27.
Parkeringsplass kan plasseres utenfor byggegrense.

Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold.

Det forutsettes at ny bebyggelse får vannforsyning fra Vognill vannverk.
Det er planlagt felles avløpsanlegg AVL1 med slamavskiller SLA1 plassert av avkjørsel
Nerskogvegen
Skiløype/turdrag reguleres inn på etablert sti i øvre del av planområdet.

Det er innregulert områder for energianlegg (trafokiosk) med atkornst fra det interne vegnettet.

Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold.

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
Hoel & Sønner AS.
Vann og avløpsanlegg blir også vist på eget VA - plankart.
Kum for etterfylling av slokkevann (tank brannbil) med vannforsyning fra Vognill vannverk er
plassert ved avkjørsel fra Nerskogvegen.

Det er også innregulert område «annet uteopphold» Areal vist til annet uteoppholdsareal er felles
for tomtene i planområdet. Innenfor dette arealet kan det foretas enkel tilrettelegging med
eksempelvis bord, benker og grillplass mv

Det er ikke avsatt eget areal til renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser.
Tomteeier er forpliktet til enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering.

4.7.2 Sarnferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen. Det skal opparbeides nye stikkveger til de nye
tomtene, dette i henhold til plankart og godkjent situasjonsplan.
Under arealformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan det gjøres støydempende tiltak,
dette spesielt med tanke på utendørs støy (uteareal, terrasser).
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11141> 4.7.3 Grønnstruktur:

Turdrag T1 tilrettelegger ferdsel gjennom planområdet.

4.7.4 Landbruks-, natur- ogfrilufsformål, samt reindrift:

LNFR arealet er beitemark/skogsmark.

4.7.5 Hensynssoner:

Sone a, sikringssone, frisikt.
Sone a, faresone-høyspenningsanlegg.
Sone c, sone med angitte særlige hensyn

Hensynssonene vil få egne bestemmelser.

4.8 Arealoppgave/oversiktskart
Hovedformål Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal

m2
Bebyggelse og anlegg:






Fritidsbebyggelse H1 —H27 1120 25802




Skiløype SL1 1420 2792




Avløpsanlegg AVL1 1542 1530




Slamavskiller SLA1 1542 131




Annet uteopphold AU1 1690 840




Energianlegg EA1 1510 9
Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur:






Veg —privat V1 2010 4025




Annen veggrunn, tekniske
anlegg AVT1 2080 6133




Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur STV1, STV2 2001 1114

Grønnstruktur:






Turdrag T1 3030 721

Landbruks- natur- og
friluftsformil:






Beite/skogsrnark LNFR 5110 67951
Sum





111048
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Hensynssoner: § 11-8,
jf. § 12-6
(Inngår i andre
arealformål)





§ 11-8 al). Sikringssone.
Frisikt H140 140




§ 11-8 a3). Faresone.
Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler) H370

310

370




§ 11-8 c).
Hensynssone med
angitte
særlige hensyn-
bevaring naturmiljø H560 560




4.9 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder

Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt
høydeangivelse (mone-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.

5. RISIKO, - OG SÅRBARHETVURDERING
Oppdal kommune

Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA

Prosjekt/plan/sak: Detaljreguleringsplan for VesIgjerdet hytteområde, gnr/bnr. 210/2.
Oppdal kommune

— Sjekkliste arealplanlegging og byggesak

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign.
Skredfare (stein, jord, leire, snø) N\.\ v,.skrednett.no OK 29.12.2018 OF
Flom/flomskredhup:v, v,v, .n c.no OK 29.12.2018 OF
Tidevann http \\ V1 \\ .nmth.tiio.no tidepred OK 29.12.2018 OF
Radon hup:radon.niva.no OK 29.12.2018 OF
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.04.2018 OF
Fare i forhold til skogbrann OK 29.04.2018 OF
Regulerte vassdrag med fare for usikker is IA 29.12.2018 OF
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) IA 29.12.2018 OF
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Infrastruktur Kontroll Dato Sign.
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske
felt) Klatrefare i master.
Planens innvirkning på kraftforsyning

IA 29.12.2018 OF

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

IA 29.12.2018 OF

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

OK 29.12.2018 OF

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 29.12.2018 OF

Prosjektgitte forhold Kontroll Dato . Sign.
OFUtbyggingsrekkefølge IA 29.12.2018

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

OK 29.12.2018 OF

Adgang til kollektivtrafikk OK 29.12.2018 OF
Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.12.2018 OF
Reguleringsbestemmelser OK 29.12.2018 OF
Tilrettelegging for nødetatene —brannvannsforsyning—

ajourføring av beredskapskart —veistandard.
OK 29.12.2018 OF

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

OK 29.12.2018 OF

Skjæringer og fyllinger —høyder og terrengvinkler —
autovern
og gjerder

UN 29.12.2018
1

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

5.1.1 Naturfare
Planområdet er vurdert i forhold til alle typer ras- og skredfare, samt naturfare som følge av endrete
klimaforhold.

5.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Avkjørsler/internveger/siktforhold ved Nerskogvegen er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke
trafikanter.

5.1.3 Trafikkstoy/stov, anleggsstøy/stov, støy/støy,fra andre kilder.
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet Nerskogvegen og i nærheten av etablert fritidsbebyggelse. Støy
og støv er vurdert er vurdert ut ifra eksisterende forhold.

5.2 Avbotende tiltak.

5.2.1 Naturfare

Snoskred og steinsprang.

Planområdet er vurdert i Rapport (20091488-00-7-R) utgitt av NGI —kartlegging av skredutsatte
områder i deler av Oppdal kommune av 25. september i 2009. Rapporten konkluderer med at det
stort sett er snøskred som er dimensjonerende for utstrekningen av faresonene.
Dersom det skal utføres byggetiltak innenfor fastsatte faresoner må det utføres sikringstiltak
i henhold til sikkerhetsklassen som byggetiltaket tilhører.

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.
Nord og sør i planområdet renner to mindre bekker. Ved tanke på fremtidige store
nedbørsmengder kan det være aktuelt å lage avskjæringsgrøft for overflatevann ovenfor øvre
hytterekke i sør og drenere dette ut i lokal bekk for å avlaste vanntrykket mot bebyggelsen.
Nord i planområdet vil veigrøft og eksisterende bekkeløp være tilstrekkelig til å ta store mengder
overflatevann.
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Fig. 15, 16: Viser stikkrenne og bekkeløp nord i planområdet.

5.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.

Vei/bro/trafikk-knutepunkt.

Siktforhold er i varetatt ved avkjørsel fra Nerskogvegen. I forhold til opprinnelig avkjørsel fra
Nerskogvegen er den nye flyttet mot sør, den fremstår i dag som trafikksikker.
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.

5.2.3 Trafikkstøy/støv, anleggsstoy/stov, støy/stev.fra andre kilder.

Trafikkstoy.

Når det gjelder trafikkstøy viser støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen at en liten del av
byggeområdet ned mot Nerskogvegen ligger i gul sone.
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For å tilfredsstille krav i teknisk forskrift vil man regulere inn et teknisk areal hvor man kan gjøre
støydempende tiltak i dette området.

Atkomstvegene innen planområdet er korte og vegstandarden tilser at det ikke blir høy fart.
Støv fra vegtrafikk vurderes til ikke å være noe problem.

Støy/støv- anleggsperiode.

Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med antall timer i
døgnet og tillates i utgangspunktet ikke på helligdager.

Når det gjelder 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 vanning/salting.
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