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1. INNLEDNING
1.1 Historikk/bakgrunn for planarbeid
5

Forslag til endring av plan ble første gang varslet 20.02. 2016
Formålet med endringen var da å etablere en ny kjøreveg fra eksisterende veg (Sørlivegen) fram
til tomtene med gnr/bnr. 328/15 - 39, dette er vist på fig. 1.
I tillegg ville man oppgradere plankartet slik at det stemte med de faktiske forholdene.

Fig. 1:

Varslet endring medførte at det oppstod noen problemstillinger som møtte løses. Kan nevne
bruken av Sørlivegen hvor deler av vegen går over privat grunn. Det førte til noe opphold i
reguleringsprosessen, inntil nytt initiativ ble tatt nå våren 2020.

Nytt varsel som ble sendt ut 16.07. 20 var i tråd med oppstartsmøte og planinitiativ.
Hovedinnhold i dette varselet var i store trekk de samme som i opprinnelig varsel av 2016. Tillegg
i dette varselet var forlengelse av nordre atkomstveg som ga mulighet for etterfylling slokkevann i
tank - brannbil og atkomst til tomtene gnr/bnr. 328/23 og 24. Mange innspill ble mottatt og
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 25.03. 2021

Detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt - endring, del av gnr/bnr. 328/1.
______________________________________________________________________________

6

hovedkonklusjonen tiltakshaver kunne trekke ut av disse var at de fleste var imot å legge nordre
vegsløyfe ned mot Grøna på grunn av terrenginngrep. Det var også liten interesse fra hytteeiere
for opparbeiding av vegsløyfen i sør til hyttene gnr/bnr. 328/34 – 36, i motsetning til grunneier
som ønsket å beholde denne sløyfen.
Etter innspill fra hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 232/1 er forslag til veg atkomst for
tomtene gnr/bnr. 328/23 og 24 også tatt bort.
Tiltakshavere/grunneier i samråd planlegger har derfor besluttet å utarbeide et planforslag som
justerer seg etter de signal som er gitt i innspillene.
1.2 Hensikten med planen

Ifølge planinitiativet var hensikten med planen som vist på fig. 2.
Dette endres nå ved å sløyfe forlengelse av Gregosvegen ned til Grøna. De oppgraderte
atkomstvegene vil i store trekk følge Gregosvegen og oppkjørt spor mot eiendommene i sør
(gnr/bnr. 328/34 – 36). Dette reviderte forslaget er vist på fig. 3.
Den nye kjørevegen vil få en enkel standard med små terrenginngrep. Man anbefaler et lag med
pukk/grus og med et noe tykkere lag i de bløtere delene av vegen. Den skal oppgraderes til en
slik standard at den vinterbrøytes. Det tas ikke stilling til vinterbrøyting i denne planen, dette
avgjøres av veglag/hytteforening. Man vil i planen vise felles (eksisterende) parkeringsplasser
med gangveger ut ifra disse.

Fig. 2: Opprinnelig forslag til atkomstveg.
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Fig. 3: Revidert forslag etter innspill fra grunneier og naboer

2.2 Forslagstiller, plankonsulent
Forslagsstillere:

Frode Andersen,
Simon Leinums veg 18,
7088 Heimdal.
Ole Johan Svorkdal,
Sagdalsegga 11,
7300 Orkanger.

Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne,
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal.

Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene.
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1.3 Eiendoms - og eierforhold
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er del av Gregosen, gnr/bnr. 328/1.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 328/1 er Ola Ingebrigt Krovoll.
1.4 Tidligere vedtak i saken
8

Planområdet omfattes av vedtatt kommuneplan.
Gjeldende regulering for hytteområdet er en eldre reguleringsplan – Gregosen hyttefelt med
ikrafttredelsesdato 18.02. 1997 og med plan-ID 1997004.
1.5 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale
i oppstartsmøte med Oppdal kommune.
1.6 Krav om konsekvensutredning

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram
(pbl § 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2).

2. PLANPROSESSEN
2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram.
2.2 Deltakere i planprosessen

Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshavere
Frode Andersen og Ole J Svorkdal.
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan Gregosen hyttefelt ble utført som video-/telefonmøte
24.06. 2020.
Fra tiltakshavere stilte Frode Andersen, Ole Johan Svorkdal og planlegger Ola Fjøsne, fra
kommunen deltok Ane Hoel, Arita Stene og Gro Aalbu.
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2.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 23.07. 2020

I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmeside 16.07. 2020.
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Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 16.07. 2020
Frist for innspill ble satt til 25.08. 2020.
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.
2.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og er kommentert.
Innspill:

Kommentar til innspillet:

Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Dato 21.08. 2020.
Uttalelse tilvarsel om oppstart av arbeid
med
detaljreguleringsplan
detaljreguleringsplan for Gregosen
hyttefelt - endring - del av Oppdal 328/1

Landbruk

I det videre planarbeidet er det viktig at det søkes løsninger
som minimerer landbruksmessige virkninger, herunder
virkninger for beiteinteresser og kulturlandskap. I
planforslaget må det gjøres rede for hvordan dette er
vurdert.
Klima og miljø
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse av
klima, naturmangfold, landskap og friluftsinteresser være
sentrale tema i arealforvaltningen. Problematikk knyttet til
forurensning i form av støv, støy og forurensning i grunnen
er også viktig for Fylkesmannen som miljømyndighet.
I referatet fra oppstartsmøtet blir det vist til at kommunen,
ved utarbeiding av nye reguleringsplaner, bør stimulere til
etablering av bilfrie fritidsboligområder med
fellesløsninger, og at dette skal beskrives i planen.
Gregosen hyttefelt er per i dag et slikt område. Det er svært
uheldig at man går bort fra dette og etablerer kjøreveg i et
hyttefelt som tidligere har hatt felles parkering og
gangvei fram til de enkelte hyttene, i tråd med moderne,
klima- og miljøvennlig tankegang.

Det er et ønske fra mange av hytteeierne om
en lettere atkomst til sine hytter
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Det skal gå fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er
vurdert, jf. Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2016). Grenseverdier for støy må
overholdes, først og fremst i anleggsfasen.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T-1520 må legges til grunn for
planforslaget.
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Tas til følge

Når det gjelder hensynet til naturverdier skal planforslaget
vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven
(NML) av 2009, holdt opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og
5 i NML. Se T- 1554, Veileder til naturmangfoldloven
kapittel II.
Den vestligste veitraseen er lagt utenfor myrområdet,
noe som er positivt. Inngrep i myra skal unngås. Det er
registrert rikmyr ikke langt fra planområdet. Store areal i på
Nerskogen er kalkrike, og myrene i planområdet kan
potensielt også være rikmyr.
I dette tilfellet må forstyrrelse i sårbare perioder for dyreog fuglelivet vurderes spesielt, og en må vurdere om det er
aktuelt å gjennomføre anleggsarbeidet i perioder på året når
forstyrrelsen har minst effekt, jf. nml § 12.

Dette tas til følge.

Planen må innarbeide tiltak eller virkemidler for å
redusere utslipp av klimagasser, ivareta klimatilpasning
som hensyn, og tiltak for mer effektiv energibruk og
miljøvennlig energiomlegging, jf. Statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning.
Håndtering av overvann må vurderes. Overvann bør løses
på overflaten og ikke gjennom overvannsnettet, fortrinnsvis
gjennom naturlige løsninger som bekker og myrdrag.
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser
som ikke er forurenset skal vurderes i planprosessen.

Naturlige løsninger vil bli foretrukket.

Masse som skal benyttes til opparbeiding av veien må være
fri for fremmede, skadelige arter som er på forbudslista, jf.
Forskrift om fremmede organismer § 9. Det må utvises
forsiktighet ved reetablering av vegetasjon for å unngå
spredning av fremmede arter i området.

Ingen store inngrep med mellomlagring av
masse.

Med tanke på fritidsbebyggelse generelt, viser vi til
Miljøverndepartementets veileder T-1450 om planlegging
av fritidsbebyggelse. I planlegging av fritidsbebyggelse er
det flere verdier som skal ivaretas, og vi vil spesielt peke på
naturverdier, friluftsliv, landskap, vegetasjon og
lokalklima.

Dette er i store trekk oppgradering av et
etablert kjørespor.
I planens bestemmelser blir det innført en
bestemmelse vedr. støy og støv, dette gjelder
særlig i bygge- og anleggsfasen.

Kommunens oppgave er blant annet å
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•

følge opp intensjonen med en ROSanalyse - avgjøre om et område er
bebyggbart eller ikke, og hvordan vi
kan ivareta samfunnssikkerheten ved
utbygging
sørge for at ROS-analysen gjøres tidlig i
planarbeid og senest skisseres etter
oppstartsmøte
ha klare forventninger og krav til
utreder av en plansak om tema,
metodikk og utforming av en ROSanalyse, og hvilke kvalitetskrav som
forventes (kvalitetskrav kommunen
kan sette, er foreslått i veileder fra
DSB om samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging
(2017).)
sørge for at risiko avdekket i ROS, skal
møtes med tiltak som sikres i
planbestemmelsene,
eller gjøres juridisk gjeldende på andre
måter

ROS-analysen bør
•

•

være utarbeidet med bakgrunn i DSBs
veileder fra 2017 (se liste over
tema/kilder i vedlegg 5)
ha kommunens helhetlige ROSanalyse, fylkesROS, arealplanens
ROS-analyse, andre tilstøtende
områders ROS-analyser og
kommunens beredskapsplanverk som
en naturlig del av kildegrunnlaget, i
tillegg til NVE og NGU med flere

ROS-analysen må
•

•
•

inneholde en analyse av relevante
tema med beskrivelser, og ikke
kun en sjekkliste med avkrysning
inneholde kildehenvisning til analysen
ha en vurdering av et endret klima
- blant annet ekstremnedbør og
økt vind (vurderinger basert på
gjeldende klimaframskrivninger)
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Fylkesmannen vurderer innsigelse når
det kun er en sjekkliste med avkrysning,
uten beskrivelser, kilder og vurderinger.
• grunnleggende tema, som et
endret klima, eller ras/flom
og lignende som tydelig er
avmerket i kart, ikke er
vurdert
• når mangler ved analysen fører til at
de vurderingene som er gjort er lite
etterprøvbare/ det er usikkert om
analysen gir tilstrekkelig grunnlag
for planlegging.
• det er identifisert risiko og sårbarhet i
området, men planforslaget ikke
beskriver hvordan dette skal følges
opp med avbøtende tiltak som sikres
igjennom arealformål, hensynssoner
eller generelle bestemmelser
(jf.DSBs retningslinjer for Fylkesmannens
bruk av innsigelse)
•
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Vurderinger i forhold til økte nedbørsmengder
ved endrete klimaforhold er gjort i planen.

ROS- analyse følger planen.

.

Innspill:
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune
Dato: 18.08. 2020.

Kommentarer:

Fylkeskommunens uttalelse - oppstart av
planarbeid, endring av reguleringsplan for
Gregosen hyttefelt del av 328/1 i Oppdal
kommune
Vi viser til deres oversendelse av 16.07.2020.
Planforslaget innebærer en endring innenfor en
gjeldende reguleringsplan for Gregosen hyttefelt
(1997). Formålet med planendringen er nye
traseer for adkomstveger fra Sørlivegen fram til
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tomtene. I tillegg til oppgradering av plankartet i
samsvar med eksisterende forhold.
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Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil
komme i konflikt med automatisk fredete
Dette tas til følge.
kulturminner. Det vises til den generelle
aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets
gang oppdager noe som kan være et automatisk
fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger
av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og
fylkeskommunen varsles.
Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune
andre merknader eller kommentarer til
planarbeidet.

Innspill:
Innspill fra Statens Vegvesen.
Dato 22.07. 2020

Kommentar til innspillet:

Fylkesveg 6516 i Oppdal kommune Tilbakemelding på varsel om oppstart av
detaljreguleringsplan - Gnr. 328 bnr. 1 Gregosen Hytteområde
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel
om oppstart og viser til uttalelse fra Trøndelag
fylkeskommune .

Innspill:
Innspill fra Sametinget
Dato: 06.08. 2020

Sametingets

uttalelse

Kommentar til innspillet:

til
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oppstartsvarsel
om
reguleringsarbeid - Gregosen
hyttefelt, del av gnr/bnr. 328/1 i
Oppdal kommune
Vi viser til deres brev av 16.07.2020.
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Sametinget uttaler seg i denne
saken mht. samiske kulturminner.
For hensyn som angår reindrift
forutsetter vi dialog med
reindriftsforvaltninga og de
gjeldende reinbeitedistrikt.
Sametinget ser det som lite
sannsynlig at det finnes ukjente
automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. Vi
har derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige innvendinger
til planforslaget.

Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp
imot et arealformål.

Vi minner om den generelle
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes
i reguleringsbestemmelsene. Vi
foreslår følgende tekst:
•

Kulturminner og
aktsomhetsplikten. Om
noen under arbeid skulle
mistenke funn av
kulturminner, må en
umiddelbart stanse arbeidet
og gi beskjed til
Sametinget og
fylkeskommunen. Pålegget
beskrives i lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner
(kml.) § 8 annet ledd. Dette
må videreformidles til alle
som skal delta i
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gjennomføring av tiltaket.
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Vi minner også om at alle samiske
kulturminner fra 1917 eller eldre er
automatisk freda ifølge kml. § 4
annet ledd. Mange av disse er
fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke
tillatt å skade eller skjemme et
freda kulturminne, eller
sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Denne uttalelsen gjelder bare
Sametinget. For øvrige hensyn
viser vi til egen uttalelse fra
Trøndelag fylkeskommune.

Innspill:
Fra Mattilsynet,
Dato: 18.08. 2020

Kommentar til innspillet:

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART
AV ARBEID MED
DETALJREGULERINGSPLAN - ENDRING
AV ELDRE REGULERINGSPLAN FOR
GREGOSEN HYTTEFELT - OPPDAL
KOMMUNE
Vi mottok 16. juli 2020 varsel om oppstart av
arbeid med endring av eldre reguleringsplan for
Gregosen hyttefelt, del av gnr/bnr. 328/1 i Oppdal
kommune. Frist for å komme med eventuelle
innspill til planarbeidet er satt til 25. august 2020.

Gjelder

Formålet med planendringen er å etablere en ny
kjøreveg fra eksisterende veg fram til tomter der
hjemmelshaverne ønsker dette. I tillegg skal
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plankartet oppdateres slik at dette er i samsvar med
fradelte / oppmålte tomter.

Fakta
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Det er avholdt oppstartsmøte, referat vedlagt. Vi
ser der at VA – plan og håndtering av overvann
skal sendes inn sammen med planen. Videre skal
gjeldende VA-norm legges til grunn.
Fellesanlegg avløp er ønskelig om eksisterende
anlegg skal skiftes ut. Vannforsyning er ikke
omtalt.
Som det fremgår av varselet er det ikke snakk om
etablering av nye fritidstomter.

Det skal ikke bygges flere hytter i området.
Vurderingen er at eksisterende vann og
avløpsløsninger for de hyttene som finnes i
området er tilfredsstillende.
Håndtering av overvann er vurdert i denne
planbeskrivelsen.

Vurdering

Slik tiltaket er beskrevet synes det ikke som om
det er aktuelt med etablering av ny vannforsyning
eller tilkobling til eksisterende.

Innspill til planarbeidet

Generelt skal en VA-plan være utarbeidet av
kompetente personer og inneholde informasjon og
vurdering av relevante forhold og gjennomførbare
løsninger.
Ved etablering av ny kjøreveg i området må det tas
hensyn til eventuelt eksisterende drikkevannskilder /
tilsigsområder for drikkevannskilder og
distribusjonssystem for drikkevann.

Vurderingen er her at en oppgradering av vegen
av dette omfanget som her er lagt opp til ikke vil
forstyrre eksisterende drikkevannsforsyning.

Utover det har vi ingen ytterligere innspill til
mottatt varsel.

Innspill:

Kommentarer:

Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS.
Dato: 24.07. 2020
Detaljreguleringsplan - Endring av eldre
reguleringsplan for Gregosen hyttefelt, del av
gnr/bnr. 3285/1 - Høringsuttalelse
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Formålet med planen er å etablere ny
kjørevei fra eksisterende vei (Sørlivegen)
fram til tomter der hjemmelshaverne ønsker
dette.
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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.

Det legges opp til at tank i brannbil kan
etterfylles ved bro der Sørlivegen krysser Grøna.
Eller er tilgang til slokkevann medbrakt vann i
tank i brannbil.

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 15-7
med veiledning. I henhold til plan- og
bygningsloven skal det på planstadiet,
foreligge en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf
§ 4-3.
Det påpekes at tilgjengelighet for
innsatsmannskapene skal være
tilfredsstillende når bygget/byggene tas i
bruk, blant annet brannkummer,
vannkapasitet, adkomstveier og
oppstillingsplasser.
Under og etter anleggsperioder skal også
tilgjengelighet for innsatsmannskaper til
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det
må også sikres at sprinkleranlegg og

Tilgjengelighet for innsatsmannskaper og
materiell vil bli forbedret ved oppgradering av
Gregosvegen.
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slokkevannsforsyningen 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
deltidsmannskaper med dreiende vakt.
Dette må hensyntas i planleggingen.

Ingen nye boenheter skal bygges i planområdet

Øvrige forhold det må tas hensyn til:
18

Avstanden mellom bygningene må ivaretas for
å forebygge at en eventuell brann i området
ikke får urimelig stor konsekvens. Avstanden
skal være minst 8 meter med mindre det er
iverksatt andre tiltak som hindrer
brannspredning mellom byggverkene, jf TEK
17 § 11-6.

Avstand mellom bygninger er ivaretatt.

Brannsikkerheten i bygningene skal være i
henhold til forskriftskravene.
Dersom det tilrettelegges for lading av
fremkomstmidler (som el-sykler og elbiler) i innvendig parkering, må
brannsikkerheten ivaretas.
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller og
på loft.
Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må
det også tas hensyn til tilgjengeligheten for
innsatsmannskapene.
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.

Innspill:

Kommentarer:

NVE

Dato 02.04. 2020
Ingen innspill mottatt
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Innspill:

Kommentarer:

Tensio TS v/leif Braa
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Fra: Leif Braa <Leif.Braa@tronderenergi.no>
Sendt: mandag 18. januar 2021 13:48
Til: post@olafjosne.no
Emne: SV: 21/00104-1 - Detaljreguleringsplan for
Kåsbakken hyttegrend - del av gnr/bnr 232/1, 232/5,
232/11 og 241/1 - Oppdal kommune
Ja den har jeg også fått, mente det ikke var noe å
svare på da det gjelder veier i feltet.
Med vennlig hilsen,

Leif Braa

Fagansvarlig Nettutbygging/Seksjon Plan
Tensio TS – www.tensio.no
t +47 95809250
Besøksadresse: Industriveien 3, 7080 Heimdal
leif.braa@tronderenergi.no

Innspill:
Fra Anders Homb
Dato: 19.08. 2020

Kommenrarer:

Siv. Agric Ola Fjøsne
Viser til varsel om oppstart av
arbeid med detaljreguleringsplan
for Gregosen hyttefelt, del av
gnr/bnr 328/1
Undertegnede gir tilbakemelding som eier av
seksjon 328/37, dvs. Gregosvegen 32.
Undertegnede har vesentlige innsigelser både
til planen og utsagn i ditt skriv. Mine
kommentarer nedenfor knyttes til
nummererte utsagn i ditt brev, se vedlegg.
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Etter opplysninger fra tiltakshavere ønsker
1) Kan du dokumentere at flertallet av
hytteeierne i området ønsker helårs kjørevei? flertallet av oppsitterne lang Gregosvegen en
Min påstand er at dette absolutt ikke er
oppgradering av denne vegen.
tilfelle for hytter øst for seksjon 328/26
(totalt 14 berørte hytter). Her er i beste
fall 6 hytte-eiere så vidt jeg skjønner
positive til forslaget. Påstanden er også
merkelig i lys av initiativ fra
Svorkdal/Andersen i 2015, hvor man
etter en kartlegging og betydelig
motstand la prosjektet på hylla. Dette
skulle du være kjent med.
2) Klimaplanen for Oppdal bør følges på
dette punktet og planen bør på dette
grunnlaget avvises. Framlagt plan er også
vesentlig mer omfattende enn i 2015 og
dette gamle hyttefelter var ikke planlagt
for vei. Da ville hytter være plassert helt
annerledes i forhold til felles adkomst.
3) Vendehake ved Grøna krever omfattende
inngrep. Det er også ganske naivt å tro at
dette påvirker muligheten som
brannvesenet har til å berge hytter ved
brann. Til det er avstand fra brannstasjon alt
for lang. Argumentet virker derfor søkt.
4) Den som har skrevet dette kan ikke ha vært
i området eller studert kart. Det er et fall fra
Svorkdal-hytte til Grøna på 18 høyde-metre
over en avstand på ca. 165 m. Dette kan
definitiv ikke kalles "tilnærmet" flatt men
representerer et fall på ca. 11 %.
5) Det påstås at vegen i liten grad vil påvirke
omgivelser og landskap. Dette kan man
argumen- tere for i deler av eksisterende
traktorvei, men ikke forøvrig, spesielt ikke
for vegstump ned til elva og sørlige sløyfe
av foreslått Y (sør for hyttene med bnr 39,
38, 37 og 33).
6) Undertegne vil hevde at sørlige sløyfe av
foreslått Y (sør for hyttene med bnr 39, 38,
37 og 33) og vegstump ned til elva vil
innebære et vesentlig terrenginngrep og
påvirke landskaps- bildet negativt. Det er
kritikkverdig at påstanden i brevet ikke er

Oppdal kommune som har vedtatt
klimaplanen bør vurdere om planen evt. skal
avvises
Man går bort i fra vendehake ved Grøna

Ved å kutte ut den bratte delen av vegen mot
Grøna blir stigningsforholdene vesentlig
endret
Man følger etablerte kjørespor så langt det er
praktisk mulig.

I forkant av utarbeidelse av plankart er det
foretatt befaring i området. Ved å forkorte
vegsløyfen ned mot Grana vil man redusere
terrenginngrepet.
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nærmere vurdert ved å ta en befaring og se
for seg hvordan inngrepet kan bli.
7) Undertegnede ønsker ikke veg inn i området
og har ikke behov for annen adkomst enn
det er i dag. Eksisterende gangveier kan
derfor ikke avvikles (men følge klimaplanen
for Oppdal kommune).
8) En avlasting av trafikken på samleplassen
er etter min vurdering et konstruert utsagn.
Det er kun 3-4 dager i påska at
samleplassene blir så vidt fulle at det
kunne vært behov for avlasting, men
området disponerer stor parkeringsplass
oppe ved fylkesveien. Ellers i året er det
overhode ikke noe behov for avlasting av
samleplassene. Undertegnede har vært
leder av styret i Gregosen Veg- og hyttelag
siden 2015, og det har i den perioden ikke
blitt registrert en eneste innsigelse fra reineierne på problematisk adkomst for deres
aktivitet. Hvis Fjøsne innehar andre
konkrete opplysninger så må dette
meddeles.
9) Beiteområdet vil opplagt bli berørt med 2,5
dA veg dersom den bygges. Grunneier har
flere ganger uttrykt ønske om at vi hytteeierne er mer aktive med å fjerne busker og
småtrær slik at beitearealet blir bedre, dvs.
ønskelig med økt effektivt areal – ikke
mindre. Derfor er det merkelig at dere angir
at "beiteområdet ikke blir vesentlig berørt"
hvis det etableres en permanent vei her.

Oppsummering

A) Ved framleggelse av reguleringsplan så krever
undertegnede at det tas hensyn til de store
innvendingene som kommer til
reguleringsforslaget. Ut fra områdets opprinnelige
regulering og med grunnlag i Oppdal Kommune sin
klimaplan bør planen avvises.

Eksisterende gangveger blir beholdt der det
ikke er ønskelig med kjøreatkomst.

Vurderingen var at dette kunne være en
problemstilling.

Selve vegen legger beslag på 2-3 da landareal,
mye av dette er etablerte kjørespor hvor
beiteforholdene er meget begrenset.
I forhold til beitearealet i Gregosen hyttefelt
(hele ca. 160 da) som anslås til ca. 100 da
vurderes et arealbruk på 2-3 da til veg som
en mindre reduksjon av beiteområdet.

B) Undertegnede ønsker ikke vei inn i området, har
ikke behov for vei og vil sterkt jobbe for å få sørlige
sløyfe av Y-en (detaljert beskrevet over) UT av
reguleringsplanen dersom den fremmes. Det vil
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være svært negativt for landskapsbildet og totalt
ødeleggende for hyttene i denne rekka å få vei tett
på BEGGE sider.
C) Mange momenter i skrivet bærer tydelig
preg av at noen har hatt behov for å sminke
planen. Dette er ikke tillitsvekkende med
hensyn til å få til eventuelle kompromiss og
gode løsninger.
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D) Skrivet inneholder også argumenter som
ikke er sjekket ut mht. gyldighet.
Undertegnede forventer at det tas tak i dette
dersom prosessen løper videre med
saksframlegg for Oppdal Kommune slik at
dette blir vesentlig mer objektivt og
korrekt.

Med vennlig hilsen
Anders Homb
Trondheim 19. august 2020
Fra: Aud Trætteberg <audtre@gmail.com>
Sendt: tirsdag 25. august 2020 15:39
Til: Ola Fjøsne <post@olafjosne.no>
Emne: Gregosen hyttefelt

Viser Gregosvegen.
Kommentarer:

Siv. Agric. Ola
Fjøsne
Oslo 25. august 2020
Dovrevegen 297
7340 Oppdal
Varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt endring, del av gnr/bnr. 321/1. Oppdal
kommune.
Det vises til brev fra Siv. Agric. Ola Fjøsne datert
16.07.2020. Som grunneier av tomt 328/ 39, vil
jeg i det følgende fremme mitt innspill vedrørende
oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og
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redegjøre for mitt grunnlag for avvisning av
planen.
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Hyttegrenda på Gregosen er "gammel". De sist
utbygde tomtene var min, 328/39, og tomt 328/36,
på planen merket henholdsvis 21 og 24. Hyttene
ble bygget i 1981. I løpet av disse 40 årene har
transportforholdene i området fungert rimelig bra
etter de behov som har vært. Noen av hyttene har
hatt påbygginger, og det har vært boring etter
vann. Kjøretøyer i forbindelse med bygge- og
anleggsarbeidet har kommet til. Eventuelle "sår" i
naturen er ganske fort blitt "reparert".
På nåværende Gregosveg er det viss ferdsel av
såvel privatbiler som firmabiler for levering av
varer og tjenester, samt av mindre og større
traktorer. Noen vil i fremtiden muligens ha behov
for adkomst for tømmebiler for septiktank. En
oppgradering av Gregosvegen vil derfor være
formålstjenlig, også p.g.a. at veien kan bli svært
gjørmete ved mye nedbør, noe som er til ulempe
for både kjøretøyer, syklende og gående.
På denne bakgrunn vil en ny kjøreveg, med ny
trasé, fra Sørlivegen være helt unødvendig for
dekning av de transportbehov som måtte foreligge.
Den angitte vegplan vil føre til fullstendig endring
av natur og områdets karakter. For min tomt vil
det ikke være hensiktsmessig, og derfor ikke
aktuelt, med noen innkjørsel, hverken fra den ene
eller den andre grenen av den foreslåtte veitraséen.
Jeg er kjent med lignende problemstillinger fra
andre, eldre hytteområder, og at gamle
hyttegrender er blitt ødelagt av veibygging inn i
området. Jeg ønsker ikke at noe slikt skal skje for
vår hyttegrend. Det vil være vesentlig for meg at
de tilgangsstier til hyttene, som det i dag er hevd
på, og parkeringsmuligheter ved Sørlivegen
opprettholdes.
En helårs kjøreveg inn i området vil være en ren
utopi. Det vil måtte innebære at veien til enhver
tid måtte være brøytet når det måtte passe den
enkelte. Folk kommer og går til forskjellige tider.
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I mine 40 år ved Gregosen har jeg fått en god
oversikt over hvordan snøforholdene kan være og
hvordan snøen legger seg. Det kan bli fonner opp
mot et par meter ved hyttene, og gjenblåsing av
Sørlivegen kan skje på meget kort tid. Det er ikke
så sjelden at man kan risikere å bli innestengt.
Således er heller ikke Sørlivegen en helårsveg.
(Selv opplevde jeg dette ved siste vinterferie hvor
det var store problemer med å komme seg på ski
gjennom skavlene på tvers av Sørlivegen.) Den
foreslåtte plan vil bety vei på to sider av min tomt,
og fra ingen av sidene vil det kunne være aktuelt
med noen innkjørsel til min hytte. For å komme til
skiløype, vil man måtte forsere høye brøytekanter
på flere steder.
Gangveger ut ifra felles parkeringsplasser blir
For meg vil det være viktig å støtte opp om
ivaretatt i endringsforslaget.
Klimaplanen for Oppdal, hvor det legges opp til
felles parkeringsplasser og gangvei frem til den
Tiltakshavere ser for seg enkel oppgradering av
enkelte tomt. Dette er en løsning som passer
Gregosvegen med bærelag på de bløteste
absolutt best for vår hyttegrend.
partiene slik av vegen er kjørbar om sommeren
for vanlige personbiler, også under våte forhold.
En oppsummering fra min side vil altså være at
Når veien blir planert gir dette også muligheter
jeg går imot en ny Gregosveg med ny trasé, og
for vinterbrøyting.
imot en helårsvei inn i hyttefeltet.
I dette planforslaget blir det ikke tatt stilling til
om vegen skal vinterbrøytes.
Med vennlig hilsen
Aud Trætteberg
Sørbyhaugen 44 E, 0379 Oslo
Fra: Chlaus Warvik <ch-warvi@online.no>
Sendt: søndag 23. august 2020 22:32
Til: post@olafjosne.no
Emne: Vegprosjekt Gregosen kommentarer

Kommentarer:

Siv.Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297
7340 Oppdal
epost: post@olafjosne.no
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Varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt –
endring gnr/bnr 328/1 - Oppdal kommune –
Innspill fra gnr/bnr 328/33
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Vi viser til brev fra Siv. agric Olav Fjøsne av
16.07.2020 vedr varsel om oppstart arbeid med
detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt –
endring gnr/bnr 328/1. Som grunneier av gnr/bnr
328/33 har vi følgende Kommentarer :
Vi ønsker at den sørlige sløyfen på veien ved
hyttene 18 – 21 tas ut av reguleringsplanen,da det
er uaktuelt med vei på begge sider av hytte nr.18. (
dersom denne veien ligger i reguleringsplanen er
det mulighet for at denne kan bygges senere )

Etter innspill fra grunneier (gnr/bnr. 328/1) føres
veien til grensen mellom tomt 18 og 19 - på
sørsiden av disse tomtene. Det er uaktuelt med
veg på begge sider av tomt 18, da vegen forbi
tomt 19 ned til Grana tas bort.

Vi ønsker også at vei fra hytte nr. 19 og ned til
elven tas ut av reguleringsplanen. Denne delen av
veien tror vi kan medføre en del trafikk forbi
hytte nr.18 som er uønsket. Mtp. Muligheten for å Tiltakshavere er enige i at dersom det skulle
oppstå behov vil man satse på etterfylling av
fylle tankbil/brannbil – kan dette gjøres på bru
tank i brannbil ved bru (Sørlivegen) over Grøna.
Sørliveien. Et moment mtp.etterfyllig er også
: Utrykningstid fra Oppdal / Berkåk er minimum
30 min. noe som vil medføre liten mulighet for å
redde en hytte som brenner.Elven er stort sett
tilfrosset fra desember til april. Et annet viktig
moment er vedlikehold av vei/vendehake ved
grana. Hver vår under snøsmeltingen går elvens
bredder langt inn på omradet hvor vendehaken er
inntegnet. Dette tror vi vil medføre mye
vedlikehold av denne delen.

Som grunneier ønsker vi ikke at reguleringsplanen
Man står fritt i om man vil tilknytte tomten til en
skal regulere ny kjøreveg som adkomst til vår
evt. ny kjøreveg.
tomt, gnr/bnr 328/33
Vi ønsker derfor å beholde eksisterende
adkomstmuligheter og parkeringsplasser som i
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gjeldende reguleringsplan med parkeringsplasser
langs dagens vei til Sørli. Vi ønsker heller ikke å
inngå en privatrettslig avtale med et veglag om
fremtidig vedlikehold av vegen.
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Angitte parkeringsplasser og adkomstmuligheter
via sti og traktorveg i gjeldende reguleringsplan
Dette tas til følge.
må beholdes.
Vi har derfor behov for parkeringsplass langs
Sørligvegen med stiadkomst til hytta. Vi ønsker at
eksisterende parkeringsplass ved Sørlivegen (sør
for vegen) og sti fra denne parkeringsplassen frem
til hytta vår beholdes i en eventuell ny
reguleringsplan.

Med vennlig hilsen
Chlaus Warvik
Fra: Rognes, Kari Sølvernes
<Kari.Rognes@arbeidstilsynet.no>
Sendt: mandag 24. august 2020 22:28
Til: post@olafjosne.no
Kopi: Anders Homb <firsthomb@gmail.com>
Emne: VS: Varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan - endring av eldre
reguleringsplan for Gregosen hyttefelt, del av
gnr/bnr. 328/1 i Oppdal kommune

Kommentarer:

Hei
Gregosen veg- og hyttelag viser til mottatte varsel
om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for
Gregosen hyttefelt – endring, del av gnr/bnr. 328/1.
Vi har følgende kommentarer:
• Det er ikke inntegnet stikkveger eller
biloppstillingsplasser. Vi legger til grunn at
biloppstillingsplasser vil bli innenfor
tomtegrensen til den enkelte hytte, både

Ved kjøreatkomst fram til den enkelte hytte
forutsettes parkering inne på den enkelte tomt.
I planens bestemmelser foreslås 2
biloppstillingplasser på hver tomt med
kjøreatkomst.
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•

sommer og vinter. Dette bør fremgå av
detaljreguleringsplanen.
I planene står det at man vil anbefale at det
inngås en privatrettslig avtale mellom
veilag/grunneier og eier av den enkelte tomt
som regulerer tilknytning og framtidig
vedlikehold av veien. Vi forutsetter at det her
ikke vises til Gregosen veg- og hyttelag, men
at det vil bli opprettet et eget veglag for
denne stikkveien.

Biloppstillingsplass inne på tomta blir ikke vist
på plankartet.
Det anbefales at det inngås privatrettslige
avtaler mellom evt. nytt veglag og aktuelle
hytteiere.

Tidligere i prosessen rundt ny
reguleringsplan for området var det et
forslag om å endre § 2 i eksisterende
reguleringsplan. Vi vet ikke om dette
lenger er et forslag, men vil for sikkerhets Man vil beholde siste setning i § 2 pkt. 2.1 i
skyld presisere at setningen under § 2, pkt eksisterende reguleringsplan uforandret.
2.1 – Det kan ikke fradeles nye hyttetomter
innenfor planområdet i fremtiden – ikke
tas ut.

Vi ber om å få tilsendt detaljreguleringsplanen til
uttalelse nå denne foreligger.
Fra: Henrik Rye <henrik.rye45@gmail.com>
Sendt: tirsdag 28. juli 2020 11:16
Til: post@olafjosne.no
Emne: Etablering av helårs bilvei i Gregosen
hyttefelt.

Kommentarer:

Hei, sender noen ord for å oppklare
misforståelser.
Ole Johan Svorkdal skriver i brev til hytteeierne,
sitat: ......"og slik vi har forstått er det ingen som
lenger har innvendinger mot prosjektet".
Dette stemmer ikke. Vi er i mot prosjektet og
ønsker ikke å være en del av det.
Vi mener vi har grunnlag for å reservere oss mot å
delta i prosjektet. Henviser til brev fra deg om
varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Gregosen hyttefelt.
Der skriver du sitat: "Formålet med planendringen
er å etablere en ny kjøreveg fra eksisterende veg
(Sørlivegen) fram til tomter der hjemmelshaverne
ønsker dette (vår utheving).
Vi ønsker som nevnt ikke dette.
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 25.03. 2021

Detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt - endring, del av gnr/bnr. 328/1.

28

______________________________________________________________________________
Vi ser av tegningen at det er foreslått vei langs
vår sørlige tomtegrense av brannvernhensyn, Vi
Veiforslaget langs den sørlige tomtegrensen ned
har aldri sett at dette er et behov som er kommet
mot Grøna blir annulert.
fra hytteeierne, og vi har heller ikke sett at denne Dette i første rekke på grunn av stor motstand
veistrekningen er tegnet inn i tidligere planer. En fra hytteeiere.
slik forlengelse av veien vil dessuten fordyre
prosjektet. Vi ber om at denne delen av veien
fjernes og at helårs bilvei stoppes ovenfor vår
tomt og føres videre i sørlig retning mot våre
nabotomter. Vi ber om dette, slik at vi får beholde
mest mulig uberørt natur rundt eiendommem vår.
Mange trær må felles for å få realisert
veiprosjektet. Landskapet blir også betydelig
endret mellom hyttene med stikkveier og
vinterbrøyting. Hyttefeltet vil få et mer "urbant"
preg, noe vi synes er svært trist.
mvh
Henrik Rye og Helen Beck.
Grgosveien 39.
Trondheim 20. august 2020 Kommentarer:
Siv. agric. Ola Fjøsne Dovrevegen 297,
7340 Oppdal
epost: post@olafjosne.no
Varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefeltendring gnr/bnr 328/1• Oppdal kommune Innspill fra gnr/bnr 328/36.
Vi viser til brev fra Siv. agric Olav Fjøsne av
16.07.2020 vedr varsel om oppstart arbeid
med detaljreguleringsplan for Gregosen
hyttefelt - endring gnr/bnr 328/1. Som
grunneier av gnr/bnr 328/36 har vi
følgende innspill :
Som grunneier ønsker vi ikke at
reguleringsplanen skal regulere ny kjøreveg
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som adkomst
til vår tomt, gnr/bnr 328/36.
Vi har ikke behov for og ønsker heller ikke
helårs kjøreveg fram til hytta.
For oss er det en kvalitet at området er uten
denne typen infrastruktur. Vi ønsker derfor å
beholde eksisterende adkomstmuligheter og
parkeringsplasser som i gjeldende
reguleringsplan,med parkeringsplasser langs
dagens vei til Sørli. Vi ønsker derfor heller
ikke å inngå en privatrettslig avtale med et
vegfag om fremtidig vedlikehold av vegen.

Angitte parkeringsplasser og
adkomstmuligheter via sti og traktorveg i
gjeldende reguleringsplan må beholdes.
Vi ønsker ikke å kjøre frem til hytta og ha vår Felles parkeringsplasser med gangveger ut i fra
bil parkert ved hytta. Vi har derfor behov for disse blir beholdt.
parkeringsplass langs Sørligvegen med
stiadkomst til hytta. Vi krever derfor at
eksisterende parkeringsplass ved Sørlivegen
(sør for vegen) og sti fra denne
parkeringsplassen frem til hytta vår beholdes
i en eventuell ny reguleringsplan.
Som grunneier og nabo ønsker vi ikke
kjøreveger i området.
Dette er et eldre hytteområde med
forholdsvis enkle hytter. Hyttene ligger
relativt tett og området er derfor planlagt
uten veger. Kvaliteten på området er knyttet
til at det er et åpent kulturlandskap med noe
hyttebebyggelse og beitende husdyr.
Kjøreveger med adkomster med bilparkering
ved hver hytte vil etter vår mening forringe
kvaliteten på området både sommer og
vinter. Et hytteområde med kjøradkomst og
parkering ved hver hytte, må planlegges med
det i utgangspunktet for at det skal bli gode
løsninger. Å bygge veg i ettertid i et område
som er planlagt uten veg gir sjelden gode
løsninger, noe dette er et eksempel på. En
brøytet veg med høye brøytekanter vil også
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forringe mulighetene til å gå på ski til og fra
hyttene.
Vi registrerer også at klimaplan for Oppdal Planen skal opp til politisk behandling i Oppdal
legger opp til felles parkeringsplasser og kommune - der ønsket om kjørveg i dette
gangveg fram til den enkelte tomt. Det at spesifikke tilfellet skal vurderes/behandles.
enkelte hytteeiere ønsker helårsadkomst til
sine hytter kan ikke være et godt nok
argument til at en skal avvike fra
kommunenes klimaplan.

Vegen vil pga forholdsvis store terrenginngrep i
stor grad påvirke omgivelser oglandskap Den
foreslåtte nye kjørevegen er angitt som en
helårsveg. En helårsveg for tyngre kjøretøy
(f.eks. til septiktømming) i dette terrenget med
tett bunnmorene vil kreve betydelige
masseutskiftninger og gode grøfter. Det er på
grunn av grunnforholdene stor fare for at det
planlagte vegsyst emet også kan endre
avrenningsforholdene i området.
Området er heller ikke tilnærmet flatt eller
horisontalt som det er angitt i
o versendelsesbrevet, men heller relativt bratt
nedover mot Grana . Det vil kreve en dyp skjæ
Bortsett fra skråning ned mot Grøna er terrenget
ring i skrenten mot elva for å få
relativt flatt.
tilfredsstillende stigningsforhold på den nedre
del av vegen.
Med vennlig hilsen

Lindis Burheim
Tverrstien 4, 7020 Trondheim

Kopi: Oppdal kommu ne v/Arita Eline Stene
Fra: Merete <meloviho@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 19:56
Til: post@olafjosne.no
Emne: Gregosen hyttefel

Kommentarer:

Sendt fra E-post for Windows 10
Hei!
Innspill reguleringsplan for Gregosen hyttefelt.
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Etter innspill fra grunneier av gnr/bnr. 328/1 er
Ber om at den sørlige grenen av «Y-en» blir
den sørlige grenen foreslått.
fjernet fra reguleringsplanen.
Mvh
Merete og Terje Holm
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Fra: Torstein Tiller
Siv. Agrec. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297
7340 Oppdal

Kommentarer:
Trondheim 18.08.20

Viser til mottatt varsel datert 16.07.2020 om
regulering av veier inn til eksisterende hytter
ved Gregosen hyttegrend.
Vil gjøre oppmerksom på at deler av Sørlivegen
går over eiendommene Gr.nr.232 br.nr.5 og
Gr.nr.232 br.nr.11. Deler av den planlagte veien
lengst vest (nærmest Nerskogsvegen ved
kraftlinja) også ligger på eiendommen Gr.nr.232
br. nr.11
Stiller meg derfor undrene til at det ikke er tatt
kontakt med grunneier for å få etablert en
avkjørsel over eiendommen. Jeg vil i
utgangspunktet være negativ til at denne
avkjørselen blir etablert.
Etter min vurdering vil det være enklere og mere
naturlig å legge denne fra Eldålivegen.
Det er til underretning ingen av hytteeierne i
grenda som har verken skriftlig eller muntlig
veirett ned Sørligvegen og vi grunneierne av
Gr.nr.232 br.nr.5 og Gr.nr.232 br.nr.11 vil foreslå
at en avtale mellom partene må være på plass før
en slik regulering blir vedtatt.
Da dette området opprinnelig skulle bli regulert
ble det planlagt adkomst til eiendommene via
Eldålivegen men dette ble aldri realisert.
Gr.nr. 232. br.nr. 5
Gr.nr. 232. br.nr. 1
Torstein Tiller
Bård Tiller
Tlf. 90834711
Tlf. 90950895

Avkjørsel til tomtene (annonsert i
oppstartsvarsel) 328/23 og 24 over gnr/bnr.
232/11 er i dette planforslaget tatt bort.
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e-post: totil@online.no
e.post:baatille@online.no

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
(med vekt på avvik fra overordnet plan)

3.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel)
32

Fig. 4: Planomriss vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030

Planområdet ligger innenfor område vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for Oppdal som
viser dette som arealformål fritid.
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3.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold
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Fig. 5: Gjeldende reguleringsplan for området.

Gjeldende regulering for området er eldre reguleringsplan med plan-ID 5021_1997004,
ikrafttredelsesdato 18.02. 1997.
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3.3 Tilgrensende planer
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Fig. 6: Tilgrensende plan.

Tilgrensende plan er eldre reguleringsplan – Ørnkjellhaugen med plan-ID 5012_1995006

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
4.1 Beliggenhet og størrelse

Planområdet ligger på Nerskogen (Gregosen) øst for Nerskogvegen, ca. 0,5 km sør for
kommunegrensa til Rennebu og er ca. 160 da stort.
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Fig. 7: Oversiktskart Gregosen hyttefelt.
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4.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk
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Fig. 8. Oversiktsbilde viser det nye bygge/planområdets innhold

Planområdet består av i alt 26 fradelte fritidstomter hvorav 1 ikke er bebygd. Ellers inneholder
planområdet hovedatkomstveger (Nerskogvegen, Sørlivegen), felles parkeringsplasser og et nett
av gangveger fram til de enkelte tomtene.
Planområdet grenser i sør til samleplass for rein, områder brukt til fritidsbebyggelse og ellers til
LNFR- områder.
4.3 Stedets karakter,
• Bebyggelsens struktur.
• Estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse.

Bebyggelsen i og nær planområdet består av frittliggende bygninger m . tilhørende anlegg.

Bygningene i området er av tradisjonell utførelse, for det meste av 1 etasjes bygninger med saltak.
Vurderinger ar at bebyggelsen har god intern tilpassing og er godt tilpasset terrenget.
Bygningene har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse.
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet.
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4.4 Landskap
• Topografi og vegetasjon
• Bekker og vassdrag
• Solforhold
• lokalklima, klimavern
• Estetisk og kulturell verdi
37

Store deler av planområdet er tilnærmet flatt med hellende terreng ned mot Grana i øst.
Planområdet er vegetert med glissen lauvskog og undervegetasjon bestående av gras, kratt og
lyng. Deler av planområdet består av myr.

Fig. 9: Ortofoto – viser landskap.

Bekk, med utgangspunkt i myr krysser midtre del av planområdet.
Planområdet har meget gode solforhold - med sol hele året.
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Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med
vindretninger fra vest/nordvest.

Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Egen klimavernsone
er ikke aktuell i dette området. Man anbefaler ut ifra et estetisk hensyn til å ta vare på all skog der
det er mulig.
38

Området er ikke registrert med spesielle estetiske eller kulturelle verdier.

4.5 Kulturminner og kulturmiljø

Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 18.07. 2020:
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete
kulturminner. Det vises til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et automatisk fredet kulturminne
(f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen
varsles.
Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre merknader eller kommentarer til planarbeidet.
Sametinget skriver i brev av 06.08. 2020: Sametinget ser det som lite sannsynlig at
det finnes ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Vi har
derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.
4.6 Naturverdier
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.
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Fig. 10: Artskart.

Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart og naturbase
finner man jerv og vipe (sterkt truet), samt hare og lirype (nær truet) ved planområdet. Det er
observert Rikmyr 500 m fra planområdet.

Søk i naturbasekart viser at området ligger i nærheten av viktige naturtypeområde – Stormyra,
dette er et kartlagt et hekkeområde for trane (livskraftig). Del av planområdet, like vest for
Gregosvegen er under Naturtyper/Vegetasjon (Naturbase) klassifisert som Hagemark.
Oppgradering av Gregosvegen berører ikke dette området.
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Fig. 11: Viser hagemark

Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner treff som har betydning for
tiltaket. Vurderingen er at en oppgradering av Gregosvegen, samt oppgradering av kjørespor mot
eiendommene gnr/bnr. 328/34 – 36 av dette omfanget ikke vil påvirke naturmangfoldet i
området på en negativ måte.
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Det er ikke behov nærmere utredning i forhold til naturmangfold, dette er referert i
oppstartsmøte under naturmiljø.
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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 databasene og etter
viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke
på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som
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kommer fram i denne planbeskrivelsen. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha
konsekvenser for naturmangfoldet.

§ 9 Føre-var-prinsippet
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet
kommer ikke til anvendelse.
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§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Den samlede belastning ved oppgradering av Gregosvegen i Gregosen hyttefelt, gnr/bnr. 328/1
vurderes til å være akseptabel.
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven.
§10-12 vurderes som hensyntatt
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver
bære kostnader.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging.
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4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge).
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Fig. 13: Oversikt over friluftsområder.

Planområdet lett atkomst til uteområder med stor variasjon i mulighet for aktiviteter. Detaljerte
beskrivelser finnes i databasen – naturbasekart.
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og sportsaktiviteter både sommer og
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge.

Man oppfordret i oppstartsmøte med kommunen å etablere et område for annet uteopphold som
kan opparbeides med gapahuk, bålplass m. benker etc.
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4.8 Landbruk/reindrift
Planforslaget tar sikte på oppgradering av allerede etablerte kjørespor og vurderingen er at
dette ikke har noen innvirkning på beiteområdet. Bonitetskart viser Gregosvegen i område
uproduktiv skog inkl. myr.
44

Fig. 14: Viser bonitetskart.

Planområdet grenser til samleplass for reindrift og ligger i hovedsak innenfor hensynssone
reindrift. Det er veldig viktig at drivingsleiene og samleplassen for reindrift ikke blir negativt
berørt av dette planforslaget og man vil søke løsninger som reindriftsnæringen kan godta. For å
minimalisere påvirkning på hensynssonen kanaliseres vintertrafikken mot innregulert skiløype.
Det er viktig i forhold til reindrift at det tilrettelegges for ferdsel i disse områdene med turstier og
skiløyper. Det er ikke planlagt ny fritidsbebyggelse og endringen legger ikke opp til å samle mer
folk i planområdet.
Totalvurderingen er at landbruk og reindrift ikke blir negativt påvirket av planforslaget.
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4.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst
• Vegsystem/parkering
• Trafikkmengde
• Ulykkessituasjon
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
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Som hovedatkomster er Nerskogvegen med avkjørsel til Sørlivegen Det legges opp til enkel
oppgradering av Gregosvegen med vegbredde på 3,0 meter. Dette innebærer planering, fjerning
av stein og etablering av 30 cm pukklag + 10 cm grus i de bløtere områdene, ellers 10 cm gruslag
på hele vegen. Tykkelse av pukklag og bruk av duk blir gjort etter en vurdering av
grunnforholdene. Ved å bygge opp vegen i de bløtere områdene vil man redusere behovet for
veggrøfter, dette minsker terrenginngrepet. Tykkelse av pukklaget økes i de bløtere områdene av
Vegen. Grunnen er vurdert til å ha middels infiltrasjonsegenskaper, vannet vil dermed synke
sakte ned i grunnen. Vurderingen er at dette er en enkel oppgradering i tilnærmet samme
kjørespor (Gregosvegen) + en utvidelse i sørøst som ikke endrer avrenningsforholdene i vesentlig
grad.
Oppgraderingen medfører at vegen kan vinterbrøytes da med mulighet (for de som ønsker det)
med parkering på hver enkelt tomt.
Sørlivegen med avkjørsel er oversiktlig, den strøs etter behov.
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten.
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på grunn av generell liten
trafikk og lav fart.
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Fig. 15: Viser del av Gregosvegen etter en periode med nedbør.
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4.10 Universell tilgjengelighet
Kreves ikke for fritidsbebyggelse.

47

4.11 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
• Trafo
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
• Renovasjon

Vannforsyning er fra private borebrønner, for de som har innlagt vann er det avløpsanlegg på
hver enkelt tomt.
Overvann blir infiltrert på hver enkelt tomt.

Planområdet dekkes av eksisterende strømforsyning – ingen endring.
Energiforsyningen er fra Tensio OEV. Alternativ energi kan produseres ved montering av
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt.

Når det gjelder renovasjon kommer planområdet inn under den kommunale ordningen for
levering av avfall i sentrumsområdet. Hver enkelt husstand har egne avfallsbeholdere. Man må
ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler Oppdal kommunen har for
avfallshåndtering.
Detaljreguleringsplanen medfører ingen endringer
4.12 Grunnforhold
• Grunnens sammensetning
• Stabilitetsforhold
• Ledninger
• Evt. Rasfare

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet
Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig
sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m
til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer
middels infiltrasjonsevne. Begrenset tykkelse av sand og grus over grunnvannsnivået, eller større
avsetninger med noe redusert infiltrasjonskapasitet. Omfatter hovedsakelig tykke sand- og
grusrike moreneavsetninger, tykt/sammenhengende dekke av forvitringsmateriale, sandige
strandavsetninger og bresjø-/innsjøavsetninger
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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.

Søk i atlas.nve.no viser aktsomhetsområder for flom i planområdet. Dette er nærmere beskrevet
under pkt. 4.16 – analyser/utredninger.
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4.13 Støyforhold

Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden.
4.14 Luftforurensing

Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra andre
kilder.
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden.
4.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes
• Rasfare
• Flomfare
• Vind
• Støy
• Luftforurensing og forurensing i grunnen
• Beredskap og ulykkesrisiko
• Andre relevante ROS tema
1. Naturgitte forhold
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no
Flom/flomskredhttp://www.nve.no
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred
Radon http://radon.nrpa.no
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær)
Fare i forhold til skogbrann
Regulerte vassdrag med fare for usikker is
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)
2. Infrastruktur

Kontroll
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Dato
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020

Sign.
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

Kontroll Dato

Sign.
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Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske
OK
29.10.2020 OF
felt) Klatrefare i master.
Planens innvirkning på kraftforsyning
Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg,
IA
29.10.2020 OF
luftfart/flyplass?)
Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig
OK
29.10.2020 OF
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,
Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter)
OK
29.10.2020 OF
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3. Prosjektgitte forhold
a) Utbyggingsrekkefølge
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer)
c) Adgang til kollektivtrafikk
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster)
e) Reguleringsbestemmelser
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring
av beredskapskart – veistandard.
g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare –
sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette)
h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern
og gjerder

Kontroll Dato
Sign.
OK
29.10.2020 OF
IA
29.10.2020 OF
OK
IA
OK
OK

29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020

OF
OF
OF
OF

OK

29.10.2020 OF

UN

29.10.2020 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.

4.16 Analyser/utredninger

Klimaendring og framtidige flommer i Norge. NVE - rapport
81/2016
Følgende anbefalinger i denne rapporten:

For «klimapåslag» på framtidige flommer i Trøndelag: 0 % økning–nedbørfelt som er dominert av
snøsmelteflommer i dagens klima og som ikke har hatt store historiske flommer om høsten. 20%
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økning–alle større nedbørfelt i nærheten av kysten og områder der årlig maksimalvannføring
forekommer om høsten og vinteren i dagens klima, og nedbørfelt som er dominert av
snøsmelteflommer om våren i dagens klima men som også kan ha storflomvannføring om
høsten/vinteren (f.eks. Gaula-vassdraget). Minst 20% økning–alle nedbørfelt med areal < 100
km2 og andre mindre nedbørfelt som reagerer raskt på styrtregn.
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Fig. 16: Viser aktsomhetskart.
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•
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Fare for overvannsflom ved endret klima

Store deler av Gregosvegen ligger i tilnærmet flatt landskap. I østre del heller den ned mot Grøna
med gjennomsnittstigning på ca. 6%. Vegen er vist utenfor område skravert i aktsomhetskart
(utgitt av NVE). Ved flom på grunn av rask snøsmelting og styrtregn som overgår maksimal
vannstandstigning vist på aktsomhetskart fig. 10 er vurderingen at vannet vil fordele seg utover
store områder. Sannsynligheten for en evt. erosjon/skade på storparten av vegen vurderes til å
være liten, men med noe større sjanse for skader i østre del. I dette planforslaget foreslås
oppgradering av veg og ikke nye bygninger og i tilfelleoversvømmelse av området får evt. skader
på veg en mindre betydning i forhold til andre skader i planområdet.

For å motvirke evt. skader på bygninger, naturlandskap og annen infrastruktur er det lagt inn
hensynssone bevaring naturmiljø (først og fremst med tanke på å bevare vegetasjonen ved
bekkeløpet for å hindre erosjon) langs Storbekken og i tillegg innført en byggegrense på 20 meter
fra bekken.
20 meter byggegrense fra bekk mot aktuelle tomter som teoretisk kan bli berørt av flom,
samsvarer i store trekk med utbredelsen av aktsomhetssonen.
Etter gjennomgang av NGUs databaser vedr. løs masser finner man at grunnen i planområdet
består av tykk morene med middels gode infiltrasjonsegenskaper.
•

Brannsikkerhet

I utgangspunktet er tilgang til slokkevann medbrakt vann i tank i brannbil.
Ved oppgradering av Gregosvegen og derved tilgang til hyttene kan man øke brannsikkerheten
ved etterfylling av tank i brannbil ved broen hvor Sørlivegen krysser Grøna.
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Fig. 17 og 18: Viser mulig (ved bro over Grøna) område for
etterfylling av tank i brannbil.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
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Fig. 19: Plankart lagt på ortofoto.

Det nye planforslaget (endring) viser oppgradering av Gregosvegen, samt etablering av kjøreveg i
kjørespor/ sti fram eiendommene gnr/bnr. 328/34 – 36. I tillegg viser planen felles
parkeringsplasser, gå/sykkel atkomster, samt oppgradering av plankart slik at det viser de
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faktiske forhold. Flere av eiendommene har uklare grenser. Grenseoppgang bør vurderes, men er
ikke et krav fra kommunen.
Arealformålet AVT (annen veggrunn tekniske anlegg) gir atkomst til den enkelte eiendom.
Eksisterende stier under dette arealformålet kan opprettholdes.
Den enkelte tomteeier står fritt i om man vil at tomta skal tilknyttes kjøreveg.
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Det er lagt inn hensynssone bevaring naturmiljø langs Storbekken for å bevare vegetasjon rundt
bekkeløpet, dette vurderes til å være viktig med tanke på erosjon i en flomsituasjon.

5.1 Planlagt arealbruk (arealoppgave)
Hovedformål
Bebyggelse og
anlegg:

Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur:

Landbruks-,
natur-, frilufts og
reindriftsområde:
Sum
Hensynssoner:
§ 11-8, jf. § 12-6
(Inngår i andre
arealformål)

Underformål

Eksisterende
bebyggelse m. egne
gårds og bruks nr.
Annet uteopphold

Veg – offentlig/privat
Parkering
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn,
tekniske anlegg
Beiteområde

Betegnelse

Sosi- Areal m2
kode
1110

50488,0

AU

1600

150,0

OV/PV

2010

5160,0

AVT

2018

7026,0

P1, P2, P3
GA

LNFR

2080
2015

5100

§ 11-8 a1.
Sikringssone frisikt
H140
140
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§ 11-8 a3). Faresone
høyspenningsanlegg
(inkl.
høyspentkabler)
H370
370
§ 11-8 c
Sone med angitte særlige
hensyn – reindrift og
bevaring naturmiljø
H520,
520
H560
560
5.1.1 Reguleringsformål

Detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt - endring, del av gnr/bnr. 328/1.
gir følgende formål:
Bebyggelse og anlegg:
• Eksisterende fritidsfritidsbebyggelse.
• Annet uteopphold.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
• Veg – Offentlig/privat
• Gang/sykkelveg
• Annen veggrunn, tekniske anlegg.
• Felles parkeringsplasser

Landbruks-, natur-, frilufts og reindriftsområde:
• Beiteområde fortrinnsvis for sau og rein.

Hensynssoner
• Sikringssone – frisikt a.1).
• Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler a.3).
• Sone med angitte særlige hensyn – reindrift, bevaring naturmiljø c).
5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Fritidsbebyggelse og anlegg:

Eksisterende fritidsbebyggelse består av frittstående bygninger med tilhørende anlegg på den
enkelte tomt. Tomtene har private avløpsløsninger.
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 25.03. 2021

Detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt - endring, del av gnr/bnr. 328/1.
______________________________________________________________________________
Parkeringsplass kan plasseres utenfor byggegrense på egen tomt. Ingen endringer vedr. bruk av
eksisterende felles parkeringsplasser.

Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold.
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Tomteeier er forpliktet til enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

Hovedatkomst til planområdet er ved utvidet bruk av innregulert avkjørsel Nerskogvegen (Fv
6516) og videre via Sørlivegen og Gregosvegen. Det kan opparbeides avkjørsler fra Gregosvegen
til de tomtene, der hjemmelshavere ønsker dette
Rettigheter vedr. Eksisterende vegnett videreføres i ny plan.
Felles parkeringsplasser, gang/sykkelveger videreføres fra eksisterende plan.
Hensynssoner:

Faresone a.3) I faresoner, høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler tillates ikke utført andre
byggetiltak enn det som hører til under strømforsyning.
Hensynssonene får egne bestemmelser.

5.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder
5.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.

5.4 Planens
Eksponering, forhold til nærmiljø
virkninger på
miljø og samfunn Mye av planområdet ligger i flatt lende og oppgradering av
Gregosvegen til kjøreveg vil ikke føre til stor eksponering overfor
omgivelsene. Vurderingen er at denne oppgraderingen av vegen ikke
endrer landskapsbildet. Man må veie lett atkomst til eiendommene
med de fordeler dette har mot negative sider ved økt motorisert
ferdsel. Tiltakshavere har vurdert fordelen som større enn ulempene.
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog

Beiteområde vil ikke bli vesentlig berørt. Selve arealet veien legger
beslag på er ca. 2,5 da.
Planområdet grenser til samleplass for reindrift og ligger i hovedsak
innenfor hensynssone reindrift. Det er veldig viktig at drivingsleiene

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 25.03. 2021

Detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt - endring, del av gnr/bnr. 328/1.
______________________________________________________________________________
og samleplassen for reindrift ikke blir negativt berørt av dette
planforslaget og man vil søke løsninger som reindriftsnæringen kan
godta. For å minimalisere påvirkning på hensynssonen kanaliseres
vintertrafikken mot innregulert skiløype. Det er viktig i forhold til
reindrift at det tilrettelegges for ferdsel i disse områdene med turstier
og skiløyper. Det er ikke planlagt ny fritidsbebyggelse og endringen
legger ikke opp til å samle mer folk i planområdet.
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Samlet sett er vurderingen at landbruks/reindriftsinteresser ikke vil
bli vesentlig berørt.
Forhold til natur og friluftsliv, uteoppholdsareal,
folkehelse, barn og unge

Søk i naturbasekart viser at området ligger i nærheten av viktige
naturtypeområder – Stormyra, Granasjøen: Uvsætra SV og i nærheten
av kartlagte friluftslivsområder. Oppgradering av
kjørespor/Gregosvegen kommer ikke i konflikt med natur og
friluftsliv, uteoppholdsareal, folkehelse, barn og unge eller
naturtypeområdene.
Veger/trafikksikkerhet

Avkjørsel fra Nerskogvegen vil bli vist med frisiktsoner og vurderes
som oversiktlig. Sørlivegen og den nye oppgraderingen av
Gregosvegen er oversiktlige. Vegene er og vil bli av en standard som
innbyr til lav fart.
Den beste enkeltfaktoren for å øke trafikksikkerheten er god strøing
ved isete, glatte forhold.
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten.
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten.

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt.
Støy, støv og luftkvalitet

Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema

Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet vil det være aktuelt å
innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider,
dette inkluderer anleggstrafikk.
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Luftkvalitet er ikke noe tema.
Naturfare
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Søk i atlas.nve.no viser aktsomhetsområde for flom i planområdet,
men dette berører ikke i det nye tiltaket. Det er Storbekken og Grøna
som kan få økt vannstand.
I dette planforslaget foreslås oppgradering av veg og ikke nye
bygninger, og i tilfelle økt vannstand (som følge av endret klima) ut
over maksimal vannstand vist i aktsomhetskart får evt. skader på veg
en mindre betydning i forhold til andre skader på bygninger og anlegg
i planområdet.
Ellers finner man ingen aktsomhetsområder for ras- og skred eller
andre naturfarer i planområdet.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå
sjekkliste i naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til
naturmangfoldet er vurdert.
disse artene. Dette beskrevet i denne planbeskrivelsen under pkt. 4.6 naturverdier.
Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner
treff som har betydning for en oppgradering av Gregosvegen.
Kulturminner i utmark.
Som før nevnt under punkt 5.5 kulturminner og kulturmiljø
er det ikke registrert automatisk fredete eller andre verneverdige
kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
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6. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.
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Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste pkt. (5.15
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon) og utarbeiding av ROS- analyse. Punktene er fulgt
opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive
myndigheter.
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.
6.1 Forhold som er vurdert

6.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen via Sørlivegen og Gregosvegen. Avkjørselen er
oversiktlig ellers er vegene i planområdet av en enkel standard.

6.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder.
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert boligbebyggelse I anleggsperioden er vurderingen at
støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det vil derfor være aktuelt å innføre
bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider.
6.2 Avbøtende tiltak.

6.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Det er tilfredsstillende siktforhold og ved avkjørslene.
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de interne
vegene.
Om vinteren strøs vegen i planområdet etter behov. Den skal i tillegg ha nedsatt fartsgrense.

6.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder.
Når det gjelder trafikkstøy er vurderingen at støysituasjonen forblir som før planen og det er
biltrafikken som forårsaker støyen. Ingen tiltak påkrevd.
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i
døgnet og tillates ikke på helligdager.
For å redusere støvplage må Sørlivegen og Gregosvegen i anleggsperioden saltes/vannes ved
behov.
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7. PLANKART
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