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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 08.02.19 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Veslgjerdet 
hytteområde fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 237 bnr 1. Forslagsstiller er Vognild 
Utvikling AS. Ny plan vil erstatte gjeldene detaljregueringsplan med plan-ID 2012019. 
Oppstartsmøte ble holdt 12.12.17. Her ble premissene for det videre planarbeidet 
gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 111 
da., og ligger på østsiden av Nerskogveien, ca. 4 km sør for Skarvassosen, og ca. 10 km 
nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra 
Nerskogveien. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og ha privat avløpsanlegg. Planen 
legger opp til flateregulering i nedre del av gjeldede plan.  
 
I møte 04.03.19, sak 19/16, vedtok bygningsrådet å ikke sende forslaget ut på lovbestemt 
høring og legge planforslaget ut til offentlig ettersyn før vedtatte endringer i sak 19/16 er 
gjennomført. Hovedendringene består av at planen går fra å legge opp til flateregulering til å 
vise tomteinndeling, samt at bestemmelsene endres. Særutskrift er vedlagt denne saken.  
 
Nytt forslag til detaljreguleringsplan for Veslgjerdet hytteområde med endringer i henhold til 
bygningsrådets vedtak ble mottatt 02.04.19. Planen viser tomteinndeling og legger opp til 
fortetting med 6 nye hyttetomter i tillegg til 21 tomter i gjeldende plan.  
 
Opprinnelig planforslag med plankart datert 13.12.2012 viser 25 tomter. I den forbindelse kom 
Fylkesmannen med brev datert 19.02.2013 med et vilkår til egengodkjenning hvor til sammen 
14 av tomtene i øvre del av planområdet måtte tas ut eller flyttes nedenfor/vest for hytterekke 



tilsvarende H9 – H12 i gjeldende plan. I og med at gjeldende plan viser 21 tomter, åpner dette 
for muligheten å regulere inn flere tomter. Fylkesmannen har i dialogmøte 05.03.2013 ikke 
motsatt seg fortetting i nedre del av planområdet. 
 
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.  
 

Miljø, landbruk og folkehelse 

 
Når det gjelder landbruk, folkehelse og miljø, herunder forholdet til naturmangfoldloven, vises 
til vurderingene i vedlagte særutskrift av bygningsrådets vedtak i møte 04.03.19, sak 19/16.  
 

Samlet vurdering 

 
Rådmannen ser at vedtaket i bygningsrådets sak 19/16 er imøtekommet i det nye 
planforslaget for Veslgjerdet hytteområde. Planen viser tomteinndeling i stedet for 
flateregulering som det opprinnelige forslaget la opp til. Det er positivt at det i tillegg er lagt inn 
en sosial møteplass og at det er vist en grøntkorridor gjennom hytteområdet. 
 
Planområdet grenser mot hensynssone reindrift. På sommerhalvåret forventes utfarten å gå 
hovedsakelig østover og i områder hvor reinen ikke har sommerbeite. På vinterhalvåret 
kanaliseres utfarten vestover til preparerte skiløyper i nærheten og rundt skiløypenettet med 
utgangspunkt i Grøtsetra. Økt ferdsel som følge av planen forventes ikke å påvirke 
reindriftsinteresser i området, og rådmannen kan derfor ikke se at planen vil ha noen 
nevneverdige konsekvenser for reindrifta.  
 
Rådmannen har følgende merknader til plankart og VA-plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 28.03.19: 
 
I plankartet og VA-plankartet er det i tabellen for saksbehandling ifølge PBL satt inn dato 
04.03.19 og saksnr.19/16 for vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. Dette stemmer ikke da 
forslaget ikke ble vedtatt. Rådmannen tilrår derfor at dette erstattes med nytt vedtak i denne 
saken. 
 
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 Veslgjerdet hytteområde er fire hendelser vurdert å havne i grønne felt, 
der risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radon-
gass, der avbøtende tiltak er radonsperre mot grunnen i samsvar med byggteknisk forskrift 
(TEK 17). Under klimatilpasning/ flomfare vises til økt avrenning i bekker nord og sør i 
planområdet. Det kan være aktuelt å lage avskjæringsgrøft for overflatevann ovenfor øvre 
hytterekke og drenere dette ut i lokal bekk for å avlaste vanntrykket mot bebyggelsen. Det 
vurderes at veigrøft og eksisterende bekkeløp nord i planområdet er tilstrekkelig for økte 
mengder overflatevann. Når det gjelder sårbar flora er flere rødlistearter registrert i øvre del. 
Selve byggeområdet kommer ikke i direkte konflikt med disse. Støyvarselkart viser at en liten 
del av byggeområdet ned mot Nerskogveien havner i gul sone, hvor det reguleres inn teknisk 
areal med støydempende tiltak. 
 
Fem hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. To av disse gjelder 
trafikksikkerhet. Vurderingene er at siktforholdene er ivaretatt ved avkjørselen til 
Nerskogveien. Trafikksikkerheten i planområdet er ivaretatt ved at det er liten trafikk og lav 
hastighet. Vegene strøs etter behov. Avbøtende tiltak for sjenerende støv/støy i anleggs-
perioden er at anleggsdriften begrenses i antall timer i døgnet, og ikke er tillatt lørdag, søndag 
og helligdager. Vanning/salting er skissert som avbøtende tiltak med tanke på eventuelle 
støvplager. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngås ved å følge byggherreforskriftens 
krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Skredfare er avklart i NGI-rapport datert 25.09.2009 
og det foreligger ikke naturfare i området hvor ny bebyggelse foreslås. 
 
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 - 07.05.2019  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 
 
Vedtaket blir som følger: 
 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Veslgjerdet hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser 
datert 28.03.19 med følgende endringer: 
 
I plankartet og VA-plankartet erstattes dato 04.03.19 og saksnr. 19/16 for vedtak om 
utleggelse til offentlig ettersyn i tabellen for saksbehandling ifølge PBL med dato og saksnr. i 
denne saken.  
 
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 Veslgjerdet hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser 
datert 28.03.19 med følgende endringer: 
 
I plankartet og VA-plankartet erstattes dato 04.03.19 og saksnr. 19/16 for vedtak om 
utleggelse til offentlig ettersyn i tabellen for saksbehandling ifølge PBL med dato og saksnr. i 
denne saken.  
 
Prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 

 
 


