
Detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde,  gnr/bnr. 298/80, 299/69, 301/9 og 302/1. 
 

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
Dato: 17.01. 2019 
  

1 

Forespørsel om oppstartsmøte, gnr/bnr.  298/80, 299/69, 301/9 og 302/1. 

På vegne av tiltakshaver Oppdalstoppen 880 AS oversendes en forespørsel om oppstart 

av arbeid med detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde, gnr/bnr. 298/80, 299/69, 

301/9 og 302/1. Området ligger i Stølslia ca. 3,3 km nordøst for Oppdal sentrum. 

 
Fig. 1: Oversiktskart 

 

 

a) Formålet med planen:  

 Formålet med planen er å legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse(2 nye tomter) 

med til- hørende anlegg, annet uteopphold, vei, vann og avløp.  

 

 Oppgradere/ endre (i forbindelse med ny atkomst) gjeldende reguleringsplan. 
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Fig. 2: Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringsplan og arealdel kommuneplan 
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Fig. 3: Viser forslag til planomriss, veg atkomst, 2 nye tomter H1 og H2, samt justering av 

tomtegrenser eksisterende tomter. 

 

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

planområdet. Eventuelle virkninger beskrives. 

 

 

 For å beholde eksisterende tomter og i tillegg lage en veg atkomst med 

tilfredsstillende stigning må en liten del av vegen (ca. 60 m, 330 m2 m) legges på 

naboeiendommen gnr/bnr 302/1. Dette arealet har status i gjeldende 

reguleringsplan som felles grøntområde. 
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 Man må inngå privatrettslig avtale med hjemmelshaver av eiendom bnr/bnr. 302/1 

om bruk grunn til vegbygging. 

 

 Vurderingen er at på grunn av topologi er dette arealet lite egnet til felles 

uteopphold, og det vil ikke være noe stort arealinngrep å bygge veg i denne 

randsonen.  

Fig. 4: viser detaljer vedr. veiføring. 

 

c) Planlagt bebyggelse/infrastruktur beskrives. 

 

 Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte 

tomt. Ny atkomst opparbeides som beskrevet. De nye tomtene tilknyttes kommunalt 

vann- og avløpsanlegg. 

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

oppstartsmøtet 

 

 OK 

 
e) Utredningsbehov gjennomgås om nødvendig i oppstartsmøtet. 

  

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

hvilke tilpasninger som planlegges gjennomført.  

 

 Atkomst til tomtene H1 og H2 vil bli vil få en gjennomsnittsstigning på ca. 10 % med 

noen brattere partier, spesielt i område der den nye vegen krysser avmerket vei ovenfor 

tomt gnr/bnr. 302/102. Terrenginngrep kan reduseres ved muring i dette området.  

 

 Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel (arealbruk) og vurderingen er at 

tomtene er lett byggbare med små terrenginngrep, da de ligger på et platå i terrenget.  

 

 

g) Det må redegjøres for hvorvidt planen vil bli i tråd med kommuneplanens 

arealdel, om den vil avløse gjeldende reguleringsplan(er) og om det pågår annet 

planarbeid av betydning for planen.  

 

 Forslaget er i tråd med overordnet plan (kommuneplan) vist på fig. 2. 
 
 

 Gjeldende reguleringsplan for området er bebyggelsesplan for Stølslia hytteområde, 

endring, plan-ID 2008009, ikrafttredelsesdato 25.02. 2008. 

 

 Ingen registrerte nye planprosesser i nærområdet. 
 
 
 
h) Vesentlige interesser som vil bli berørt av utbygging i henhold til planen, 

eksempelvis naturmangfold, friluftsliv, landbruk, reindrift mv. må 

beskrives/omtales. 

 

 Etter søk i naturbase og artskart finner man i nærheten av planområdet treff i artskart, 

det er Ildsveve som er definert som sårbar – VU. Det er også andre treff i artskart, men 

de er definert som livskraftige – LC.  

 

 Kort veg til preparerte skiløyper/alpinanlegg og viktig friluftsområde. 

 

 

 Området er en del av felles utmarksbeite. Arealet som er foreslått utbygd er i 

bonitetskart definert som uproduktiv skog. Vurderingen er at bruk av dette arealet til 2 

nye tomter i nærheten av et etablert hytteområde ikke vil gi store negative 

konsekvenser for beitebruken.  

 

 Området ligger i nærheten av hensynssone reindrift, vurderingen er at etablering av to 

nye tomter ikke vil ha negativ innvirkning på reindrifta. 
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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.  

 

 Lav fart internt i planområdet. Avkjørsel/internveg strøs etter behov, trafikksikkerheten 

vurderes som ok.  

 

 Området ligger i NGI aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. Det foreligger 

skredrapport som friskmelder området i forhold til alle nauturfarer.  

 

 

 Tilgang til slokkevann vil bli med medbrakt vann i brannbil ved utrykning, med evt. 

mulighet for etterfylling fra brannhydrant - kommunalt nett. 

 

 Mindre bekk i området vurderes til å være uproblematisk i forhold til flom og kjøving. 

Det er bra høydeforskjell mellom bekk og ny bebyggelse. Det kan være nødvendig med 

noe just av bekkeløpet (steinsetting) i nordøstre del, ellers minst mulig inngrep. Bekken 

er gunstig med hensyn til bortledning av overflatevann (endrete klimaforhold). 

 

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 

 
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. Området er bebygd og tidligere vurdert i arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

         Oppdal E-verk                                                                                      
 

 

 


