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Forespørsel om oppstartsmøte, Myrtrøråket boligområde, gnr/bnr. 

237/14 
 

På vegne av tiltakshaver Thora Løvsletten oversendes en forespørsel om oppstart av 

arbeid med detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde, gnr/bnr. 237/14. 

Området ligger på Vognill like nord for Vognillsbua  

 
Fig. 1: Oversiktskart 

 

a) Formålet med planen:  
 

 Formålet med planen er å legge til rette for 2 nye boligtomter - frittliggende 

boligbebyggelse med til - hørende anlegg, annet uteopphold, vei, vann og avløp.  
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Fig. 2: Planområdet vist som arealformål boligbebyggelse i gjeldende arealdel kommuneplan. 

 

 

 

 

 

 

 



 Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde, gnr/bnr. 237/14. 
 

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
Dato: 14.10. 2019 
  

3 

b) Vurdering av hvorvidt utbygging i henhold til planen vil få virkninger utenfor 

planområdet. Eventuelle virkninger beskrives. 

 

 Forslag til detaljreguleringsplan er i tråd med intensjonen i arealdel kommuneplan - 

med spredt boligbygging der forholdene ligger til rette og er i nærheten av 

nødvendig infrastruktur.  

 De nye tomtene kan relativt lett tilpasses terrenget som er lett skrånende i øvre del 

og tilnærmet flatt i nedre del. 

 Vurderingen er ny bebyggelse på tomtene vil ligge i akseptabel avstand fra 

eksisterende tomter. Tetthetsgraden mellom bebyggelse/tomter i ny plan vil være 

tilnærmet den samme som den eksisterende i området. 

 

c) Planlagt bebyggelse/infrastruktur beskrives.  

 

 Det planlegges frittstående boligbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte 

tomt. Det skal opparbeides stikkveger til de nye tomtene. Utslipp av avløpsvann fra 

Planområdet tilkobles kommunalt avløpsnett og vannledning fra Vognill vannverk, 

vann- og avløpsnett ligger like i nærheten. 

 Parkering for min. 1 bil + 2 sykkelparkeringsplasser/tomt  

 

d) Skal være i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen. Gjennomgås i 

oppstartsmøtet 

 

 OK 

 

e) Utredningsbehov gjennomgås om nødvendig i oppstartsmøtet. 

  

 OK 

 

f) Det må beskrives hvordan tiltaket vil innvirke på landskapet og omgivelsene, og 

hvilke tilpasninger som planlegges gjennomført.  

 

 Atkomstforholdene fra Rv 70 via Myrtrøråket til de nye tomtene B1 og B2 vil være gode. 

  

 Nytt planforslag kommer ikke i konflikt med annet reguleringsplanarbeid i nærområdet. 

 

 De nye tomtene vil ligge fritt med en felles grense og grenser elles til veg, nabotomt og 

dyrkamark. Vurderingen er at de ikke vil ha negativ innvirkning på omgivelsene i 

forhold til landskap. 

 

 For å få en god utnyttelse av arealet på tomtene vil man i forhold til kommuneplanens 

bestemmelser foreslå redusert byggegrense mot dyrkamark. 
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h) Vesentlige interesser som vil bli berørt av utbygging i henhold til planen, 

eksempelvis naturmangfold, friluftsliv, landbruk, reindrift mv. må 

beskrives/omtales. 

 

 Nærmeste treff i artskart (ligger utenom planområdet, men influerer på området) er 

Vipe som er vurdert til å være sterkt truet - EN, ellers er det ingen traff naturbase i 

byggeområdet.  

 

 Kort veg til preparerte skiløyper og viktige friluftsområder. 

 

 Hensynssone reindrift ligger langt fra planlagt ny bebyggelse. Vurderingen er at ny 

bebyggelse ikke får negative virkninger for reindriftsnæringen 

 

 Når det gjelder arealbruken i forhold til landbruk er området registrert som fulldyrka 
mark i bonitetskart. Vurderingen er at arealbruken er avklart i nylig vedtatt arealdel -
kommunen plan (2019-2030). 

 

 Overskytende matjord kan brukes til landbruksformål i nærområdet. 
 
i) Det må beskrives hvordan samfunnssikkerheten er planlagt ivaretatt. Hvordan 

kravene til slokkevann skal ivaretas drøftes med Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, og beskrives i planinitiativet.  

 

 Siktforhold ved avkjørsel ivaretas, lav fart på atkomstveg til planområdet. 

Avkjørsel/internveg strøs etter behov, trafikksikkerheten vurderes som ok.  

 

 Etter søk i NVE skredatlas finner man ingen kjente naturfarer i området. 

 

 Tilgang til slokkevann vil bli fra medbrakt vann i brannbil ved utrykning og i tillegg 

mulighet for å anlegge brannkum/kum for ettfylling av slokkevann fra 110 mm vannrør 

fra Vognill vannverk.  

 
j) Hvilke organer som skal varsles om planoppstart avklares i oppstartsmøtet. 

 

 OK 

 
k) Avklares i oppstartsmøtet dersom det er behov ut over kravene i plan- og 

bygningsloven. 

  

 OK 
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l) Det må vurderes om planen er omfattet av forskrift om 

konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle blir ivaretatt.  

 

 Vurderingen ar at planområdet ikke kommer inn under forskrift om 

konsekvensutredning. Nærområdene er bebygd og planområdet er vurdert i arbeidet 

med (nylig vedtatt 2019 – 2030) kommuneplanens arealdel. 
 

 

 

         Oppdal E-verk                                                                                      
 


