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1.1 Historikk/bakgrunn for planarbeid 
 
Området er vist som byggeområde fritid i arealdelen i kommuneplanen for Oppdal og omfattes av 
en eldre reguleringsplan. Gjeldende regulering for hytteområdet er en bebyggelsesplan - 
Ørnkjellhaugen hyttegrend med ikrafttredelsesdato 23.11. 1995 og med plan-ID 1995006. På 
oppstartsmøte ble navn på ny detaljreguleringsplan diskutert, man kom fram til at Kåsbakken 
hyttegrend II var et dekkende navn. 
 
1.2 Hensikten med planen 
 
Formålet med planen er å oppgradere gjeldende reguleringsplan med helårs atkomst til den 
enkelte tomt. Gjeldende plan viser 5 godkjente tomter på eiendom gnr/bnr. 232/1 som ikke er 
bebygd.  Etter innspill fra nabo, hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 232/11 vil planen også vise 
4 godkjente tomter på eiendom gnr/bnr. 232/11 med justert beliggenhet.  Den ene tomten flyttes 
i forhold (litt høyere opp i terrenget) til bekk som etter det nye aktsomhetskartet er vist med 
aktsomhetssone flomfare.  2 tomter må flyttes i forhold til oppført fritidshytte, da denne ikke er 
oppført i tråd med plankartet. Tomtene vil bli vist med kjøreatkomst. 
Vurderingen er at tomtene blir mer salgbare ved opparbeiding av helårs kjøreatkomst fram til den 
enkelte tomt. Man vil i tillegg videreføre felles parkeringsplasser som er innregulert i gjeldende 
plan. Opparbeiding av kjøreatkomster i dette området vil medføre små terrenginngrep, da 
topografien etter Oppdals målestokk er gunstig. 
Man vil legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, annet  
uteopphold, vei, vann og avløp.  
I tillegg vil man på nytt plankart vise skiløype som kanaliserer trafikken opp mot Kåsenget.  

 

Planen er digitalisert ut ifra eksisterende veger og eiendomsgrenser. Det er ikke samsvar mellom 
analogt og digitalt kart. 
Nytt plankart vil vise de faktiske forholdene med fradelte tomter og annen opparbeidet 
infrastruktur. 
 
1.3 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstiller er Bent Inge Hoel 
Hoksengvegen 20, 7340 Oppdal. 
 
 
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene. 
 
 
1.4 Eiendoms - og eierforhold 
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Grunneiendommene som omfattes av reguleringen er del av del av gnr/bnr. 232/1 m.fl. 
Hjemmelshaver av grunneiendommen vist i tidligere plan med 5 godkjente fritidstomter gnr/bnr. 
232/1 er Bent Inge Hoel. 
 
1.5 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommuneplan og eldre reguleringsplan/bebyggelsesplan for 
Ørnkjellhaugen hyttegrend vedtatt 23.11. 1995- plan-ID 1995006. 
 
1.6 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
1.7 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/tiltakshaver 
Bent Inge Hoel. 
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend II holdt på kommunehuset 
27.08. 2019. 
Fra tiltakshavere stilte Bent Inge Hoel og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Ane Hoel, 
Arita Stene, Jenny Heggvoll og Arild Hoel. 
 
 
2.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 26.09. 2019 
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmeside 26.09. 2019. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 26.09. 2019 
 
Frist for innspill ble satt til 17.10. 2019. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
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2.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og er kommentert.  
 
Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag. 
Dato 10.10. 2019. 
 
Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Kåsbakken 
hyttegrend 

Landbruk 
Planforslaget vurderes ikke å medføre endringer i 
forhold til landbruksinteressene i området. 
Fylkesmannen som landbruksmyndighet har med 
bakgrunn i dette ingen merknad til varsel om oppstart. 

 

Reindrift 
Fritidsbebyggelse har stor betydning for 
næringslivet og kommunene i Trollheimen. 
Samtidig er reindriftsnæringa ei arealavhengig 
næring, og inngrep og ferdsel som følge av 
fritidsbebyggelse er en av de største 
utfordringene for reindrifta i Trollheimen. Det 
vises til Lov om reindrift i kommunene Meldal, 
Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, 
Sunndal og Surnadal (Trollheimenloven) som 
har som formål å sikre fortsatt samisk reindrift i 
Trollheimen. 

 

Formålet med planinitiativet er å legge til rette for 
helårs veiadkomst til hyttene, samt bygging av fem 
nye hytter. I planen fra 1995 ligger disse fem tomtene 

Kommentar til innspillet: 
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inne fra før. Planområdet ligger tett inntil 
gjerdeanlegget til Trollheimen sijte, som benyttes til 
merking, skilling og opplasting for transport til 
slakteri og vinterbeite. På våren blir gjerdet brukt til 
inngjerding av bukk. Drivingsleia som benyttes i fm. 
inndriving av rein til anlegget, er delvis innenfor 
planområdet. Store deler av planområdet er ellers 
markert som hensynssone reindrift i 
kommuneplanens arealdel. Trollheimen sijte er 
helt avhengig både av anlegget og flytteleia, da det 
ikke finnes noen alternativer i dag. Reindriftas 
flyttleier er gitt et særskilt vern i Reindriftsloven, og 
skal ikke stenges jf. Reindriftslovens § 22. 

 

Gjerdeanlegget på Nerskogen med tilhørende 
flyttleier, er omkranset av fritidsbebyggelse. Dette 
er utfordrende for reindrifta. Det er særlig aktivitet 
og ferdsel som har negativ påvirkning, men noen 
steder er det så tett bebygd at hyttene i seg selv 
også utgjør en barriere i fm. flytting av rein. 

Fylkesmannen mener at ytterligere bygging i 
området vil være negativt for inndrivingen av rein til 
anlegget, samt at reinen uroes når den er inne i trøa. 
Viser her til Områdestyrets innsigelse til planen i 
1995. 

I og med at det ikke foreligger noen helheltlig 
konsekvensutredning for reindrift på overordna 
plannivå, så må det foretas en grundig vurdering 
på reguleringsplan- nivå, og der et føre-var- 
perspektiv legges til grunn. Minner om at tre av 
kommunene i Trollheimen har sagt seg positive til å 
få på plass et omforent kunnskapsgrunnlag. Det er 
svært uheldig at man setter i gang planprosesser som 
vil ha negativ betydning for reindrifta før et godt nok 
kunnskapsgrunnlaget er på plass. Den store 
tomtereserven i Oppdal kommune bør kunne holde 
en god stund fremover. Ved ytterligere bygging i det 
berørte området, må man på nytt vurdere flytting av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne planendringen vil ikke føre til mer folk 
i området, da det ikke er planlagt nye tomter. 
Endringene innebærer nye interne kjøreveger 
og justert beliggenhet av tomter på eiendom 
gnr/gnr. 232/11. 
(Det foreligger jo en vedtatt plan for området 
som tiltakshavere kan bruke som grunnlag for 
søknad om tillatelse til tiltak. Hovedgrunnen 
til et forslag om endring av planen er 
tiltakshavers ønske om kjøreveg helt fram til 
hyttene). 
 
De nye hyttene blir oppført i god avstand fra 
drivingslei og de blir i tillegg skjermet fra 
innhegningene av et belte med bjørkeskog. 
 
Opparbeiding av veien i seg selv og videre 
med den trafikk dette medfører i anleggs og 
driftsperiode vurderes til å ha små negative 
virkninger for reindriftsnæringen. 
 
Man vil i planen legge til rette for en skitrase 
slik at trafikken kanaliseres mot innregulert 
skiløype i Kåsenget. Dette vil være med på å 
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slakteanlegget på Nerskogen. 

 

I den videre planprosessen må man også vurdere 
om tomtenes plassering kan endres for evt. å 
minimere ulempene for reindrifta, eksempelvis ved å 
flytte dem lenger opp mot Nerskogveien. Dette ble 
foreslått av Fylkesmannens representant under 
befaringen i juni i år. 

Klima og miljø 
Formålet med planarbeidet er å oppgradere vedtatt 
plan fra 1995 slik at veier og tomtegrenser er i tråd 
med virkeligheten. De fem godkjente tomtene i 
gjeldende plan videreføres med helårsadkomst til 
den enkelte tomt. Det er ikke foreslått nye tomter i 
dette planforslaget. 

 

Fylkesmannen viser til Miljøverndepartementets 
veileder T-1450 «Planlegging av fritidsbebyggelse» 
hvor det fremgår at det er et nasjonalt mål at 
fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med 
vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og 
estetikk. Det oppfordres til å benytte veilederen ved 
utformingen av reguleringsplanen. 

 

Planområdet grenser mot et myrområde i øst. Ut fra 
vedlagt forslag til planomriss vil ikke arbeidet med 
detaljreguleringen komme i konflikt med dette 
myrområdet, og situasjonen vil således ikke endres i 
forhold til dagens situasjon med eksisterende, 
godkjente tomter. Fylkesmannen er positiv til at 
planen oppdateres med hensyn til gjeldende 
situasjon. For øvrig forutsetter vi at en eventuell 
justering av tomteplassering ikke kommer i konflikt 
med myrområdet. 

 

Fylkesmannen påpeker at alle saker som berører 

avlaste trafikken mot reindrifsinteressene. 
 
Dette er vurdert, men ved flytting av tomtene 
mot øst slik at avstand har noen betydning vil 
ny tomteplassering fort komme i konflikt med 
aktsomhetssone flom og faresone høyspent 
(kraftlinje – luftspenn).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planendringen kommer ikke i konflikt med 
myrområdet. 
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natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes 
vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan 
prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende 
synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 

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 veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
(2017). Se også ny sjekkliste fra DSB for eksempler 
på uønskede hendelser og lenker til nyttige 
regelverk. Fylkesmannen vil påpeke at en ren 
sjekkliste uten videre beskrivelser og analyser 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. 

 

Vi gjør videre oppmerksom på at det for planområder 
under marin grense må vises aktsomhet for mulige 
forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder 
også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging 
av eventuelle fareområder viser vi til NVE, 
sektormyndighet på skred og flom. 

ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i 
forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal 
møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene 
eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter. 

 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderinger i forhold til økte nedbørsmengder 
ved endrete klimaforhold er gjort i planen. 
 
 
 
 
 
 
. 
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Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som 
planmyndighet som har ansvar for å godkjenne 
ROS-analysen i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-3. 

 

Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder 
ingen ytterligere merknader til saken. 
 

Innspill: 
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 21.10. 2019. 

Fylkeskommunens foreløpige uttalelse - 
oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Kåsbakken hyttegrend, del av 232/1, 232/5, 
232/11 og 241/1 I Oppdal kommune 

Vi viser til deres oversendelse av 23.09.2019. 
Gjeldende plan viser 5 godkjente tomter på 
232/1 som ikke er bebygd. Formålet med 
planarbeidet er å oppgradere gjeldende plan 
med helårs atkomst til tomtene. 

 

Det foreslås en tomt i tillegg til de som allerede er 
godkjent. 
 
Planen skal legge til rette for frittliggende 
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. I 
tillegg vil nytt plankart vise skiløype som 
kanaliserer trafikken opp mot Kåsenget. 

 

Før vi kan gi uttalelse må det foretas en 
arkeologisk registrering av planområdet for 
å avklare forholdet til automatisk fredete 
kulturminner. 

 

Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og 

Kommentarer: 
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etterarbeid bekostes av tiltakshaver med hjemmel i 
kulturminnelovens § 10, jfr. § 9. Vi viser til vedlagte 
registreringsvarsel og budsjett for gjennomføring og 
godkjenning av undersøkelsen. 
 

Trøndelag fylkeskommune kan ikke avgi 
endelig uttalelse før de arkeologiske forhold 
er avklart. Registreringen kan kun utføres på 
barmark, uten tele og med tilfredsstillende 
lysforhold. Kommunen kan ikke vedta 
reguleringsplanen før forholdet til automatisk 
fredete kulturminner er avklart og en endelig 
uttalelse foreligger. 

 

Når det gjelder forhold til fylkesveg 
6516 viser vi til egen uttalelse fra 
Statens vegvesen. 

 

Varsel om arkeologisk befaring i 
forbindelse med reguleringsplan for 
Kåsbakken hyttegrend 
 

Skrevet av: Ingvild Sjøbakk, 10.10.2019 
Saksnummer: 201954513 
201954513 
Trøndelag fylkeskommune har mottatt 
ovennevnte forhåndsvarsel om regulering til 
uttalelse. Før vi kan gi uttalelse må det foretas en 
arkeologisk feltregistrering innen planområdet for 
å avklare forholdet til automatisk fredete 
kulturminner (fornminner). 

 

Kulturminnelovens § 8.4 forutsetter at forholdet 
til automatisk fredete kulturminner avklares før 
endelig planvedtak kan fattes. Fylkeskommunen 
har plikt til å undersøke alt areal innen 
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plangrensen, og for planleggingen er det viktig 
at dette gjøres så tidlig som mulig i 
planprosessen. 

 

En arkeologisk feltregistrering innebærer at 
arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise alle 
kulturminner eldre enn 1537 innen planområdet. 
Slike kulturminner er fredet etter 
kulturminneloven og vil være premissgivende for 
regulering av arealet. 

 

Den arkeologiske registreringen samt 
nødvendig for- og etterarbeid bekostes av 
tiltakshaver med hjemmel i kulturminnelovens 
§ 10, jfr. § 9. 

Faglig vurdering 
Vi vurderer det som sannsynlig at 
planområdet inneholder hittil ukjente 
automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis fangstgroper og kullgroper. 
Under registreringen vil det bli foretatt 
observasjon av overflatestrukturer i marka. 

 

I nærheten til planområdet er det flere fangstanlegg 
i form av fangstgroper og det er også gjort funn av 
en flintdolk fra steinalder nordøst for planområdet. 
På laserdata ser vi i søndre del av planområdet 
noen anomalier som kan være fangstgroper eller 
kullgroper. 

Kulturminnefaglig uttalelse etter utført 
arkeologisk registrering iforbindelse med 
detaljregulering av Kåsbakken hyttegrend, 
Oppdal kommune 
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Trøndelag fylkeskommune har utført 
den varslede arkeologiske 
registreringen iforbindelse med 
reguleringsplanarbeidet 10.06.2020. 
 
Under registreringen ble det påvist 4 kullgroper, 
slik vedlagte kart viser. Kullgropene harfått 
idnummer 269832-269835. Id 269835 ligger rett 
utenfor plangrensen, men sikringssonen vil 
komme noe innenfor. Kullgropene er automatisk 
fredet med hjemmel i kulturminnelovens § 4. Det 
samme er tilfelle med en sikringssone i et fem 
meter bredt belte rundt ytterkanten av kullgropen, 
jf. § 6. Det er ikke tillatt med noen form for 
inngrep i gropen eller sikringssonen, heller ikke 
andre tiltak i omgivelsene som kan ha uheldig 
innvirkning på kulturminnet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 kullgroper, KG1 – KG4 og en reismile, RM1 
vil bli vist på nytt plankart. 

Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 30.09. 2019 

Fylkesveg 6516 i Oppdal 
kommune - Tilbakemelding på 
varsel om oppstart - 
Reguleringsplan - Kåsbakken 
hyttegrend - Del av gnr. 232 
bnr. 1 m.fl - 
Plan-ID 2019008 

Viser til deres brev av 23.09.2019. 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om 
oppstart. 
Planforvaltningsseksjonen Med hilsen 
Tor-Erik Jule Lian 
seksjonsleder
 

Kommentar til innspillet: 
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Jan-Kristian Janson 
 

Innspill: 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 23.09. 2019 
 

Sametingets uttalelse til 
oppstartsvarsel - 
Detaljreguleringsplan for Kåsbakken 
hyttegrend, del av gnr/bnr. 232/1, 
232/5, 232/11 og 241/1 i Oppdal 
kommune. 

Vi viser til deres brev av 23.09.2019. 
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 
planendringene. 
 
Vi minner om at alle samiske 
kulturminner fra 1917 eller eldre er 
automatisk freda ifølge kml. § 4 annet 

Kommentar til innspillet: 
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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: 14.10. 2019 
UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART - 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
KÅSBAKKEN HYTTEGREND – OPPDAL 
KOMMUNE 
 
Mattilsynet mottok 1. oktober 
2019 varsel om oppstart av 
arbeid med detaljeringsplan for 
Kåsbakken hyttegrend i 
Oppdal kommune til uttalelse. 
Frist for å komme med innspill 
til planarbeidet er av avsender 
satt til 17. oktober 2019. 

Gjelder 
Formålet med planen er å videreføre 
godkjente tomter i gjeldende 
reguleringsplan (fra 1995, plan- ID 
1995006) med helårs atkomst til den 
enkelte tomt og oppgradere plankartet 
slik at veier og tomtegrenser er i tråd 
med virkeligheten. Det er ikke foreslått 
nye tomter i dette planforslaget. 

Kommentar til innspillet: 
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Fakta 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
Detaljreguleringsplan for 
Kåsbakken hyttegrend del av 
gnr/bnr. 232/1, 232/5, 232/11 
og 241/1. 
 
Det skal legges til rette for 
frittliggende 
fritidsbebyggelse med 
tilhørende anlegg, annet 
uteopphold, vei, vann og 
avløp. 
De nye tomtene skal tilknyttes nye vann- og 
avløpsløsninger. 
 
Forhold knyttet til 
drikkevannsforsyning er vurdert i 
oppstartsmøtet. Tilgang til 
slukkevann skal avklares med 
Trøndelag brann- og 
redningstjeneste. Referat vedlagt. 
 
Referat fra oppstartsmøtet som angår 
vannforsyning (drikkevann): 
Vannforsyningen skal dokumenteres 
gjennom VA-plan. Utbyggings- og 
påkoblingsplikt skal ivaretas 
gjennom egen bestemmelse. 
Kommunens gjeldende VA-norm 
skal legges til grunn for utbyggingen. 

Vurdering 
En del krav i tilknytning til 
vannforsyning er gjort rede for i 
forbindelse med oppstartsmøtet. 
Nedenfor har vi satt opp noen punkter 
som også vil være førende for det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrives i egen vann- og avløpsplan utarbeidet 
av Hoel & Sønner AS. 
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videre arbeidet med å etablere 
forsyning av drikkevann. 

Innspill til planarbeidet 
Innspill til momenter som er viktig å ivareta eller 
vurdere i det videre VA-arbeidet: 
 
Det må det sikres at kvalitetskravene til 
drikkevann i drikkevannsforskriften § 5 
overholdes før bygning føres opp eller tas i 
bruk. 
 

Det må sikres at eventuell(e) ny(e) 
drikkevannskilde(r) oppnår 
tilstrekkelige hygieniske barrierer. 
 

Drikkevannsforsyningen må ha tilstrekkelig 
kapasitet, og leveringssikkerheten må 
ivaretas som beskrevet i 
drikkevannsforskriften § 9 – 
«Vannverkseieren skal sikre at 
vannforsyningssystemet er utstyrt og 
dimensjonert samt har driftsplaner og 
beredskapsplaner for å kunne levere 
tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver 
tid». For å få til det må korrekte tall for 
forventet maksimalforbruk ligge til grunn. 
Det er den uken i året hyttene har flest 
besøkende, vanligvis er det i påsken. I 
gjeldende drikkevannsforskrift § 3 f) benyttes 
nå 0.2 m3 pr. person per døgn som grunnlag 
for å beregne døgnforbruket. 
 
Nye vannledninger må ha 
tilstrekkelig dimensjon for 
å sikre tilfredsstillende 
leveringssikkerhet. 
 

Eventuell eksisterende vannforsyning i 
området må kartlegges. Det må foretas en 
vurdering om disse kan påvirkes negativt av 
tiltaket. 
 

et er spesielt viktig at løsning for avløp / 
gråvann etableres på en forsvarlig måte 
slik at drikkevann ikke påvirkes negativt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dette tas til følge. 
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Det bør etableres hensynssone 
drikkevann med bestemmelser for å sikre 
eventuelt nye drikkevannskilde(r) 
tilstrekkelig arealbeskyttelse. 
 

Nye vannforsyningssystemer som leverer 
drikkevann til minst 2 skal være registrert 
hos Mattilsynet før byggestart, jf. 
drikkevannsforskriften § 17. 
Registreringen kan utløse krav om en 
plangodkjenning i samsvar med 
drikkevannsforskriften § 18. 
 

Det må så tidlig som mulig avklares 
hvem som skal stå ansvarlig for 
vannforsyningen, i 
drikkevannsforskriften omtalt som 
vannverkseier. Dette i forhold til 
registrering av vannforsyningssystem 
hos Mattilsynet. 
Tilkobling til eksisterende privat 
vannforsyning i området bør 
prioriteres hvis mulig, jf. Nasjonale 
mål for vann og helse (2014) punkt 
c): 
 
Ved utlegging av nye bolig- (herunder 
fritidsboliger) eller industriområder eller 
ved fortetting innenfor eksisterende 
bebyggelsesområder, skal det vurderes 
muligheten for å knytte disse til 
eksisterende vannforsyningssystemer i 
nærheten eller om nødvendig til nytt 
fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk 
tilfredsstillende, hensiktsmessige og 
kostnads- og driftseffektive enheter». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 

Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS 
Dato: 10.01. 2019 
 
Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Kåsbakken 
hyttegrend - 

Kommentarer: 
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Høringsuttalelse 
 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
viser til ovennevnte sak. 
Hensikten med planen er å videreføre 
godkjente tomter i gjeldende 
reguleringsplan med helårsadkomst til den 
enkelte tomt og oppgradere plankartet slik at 
veier og tomtegrenser samsvarer med 
virkeligheten. Gjeldende plan viser 5 
godkjente tomter som ikke er bebygd. 
Adkomst vil være videreføring av 
eksisterende veinett med avkjøring fra 
Nerskogveien. 

 
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 15-7 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilgang til slokkevann er det som kan 
medbringes i tank i brannbil. 
Det legges opp til helårsbrøyting av veg fram til 
den enkelte tomt. Tilgjengelighet for 
innsatsmannskaper og materiell er god. 
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når bygget/byggene tas i bruk (blant annet skal 
eksisterende og nye brannkummer, 
vannkapasitet, adkomstveier og 
oppstillingsplasser for bygget/byggene være 
tilfredsstillende fra dette tidspunktet). 
 
Under og etter anleggsperioder skal også 
tilgjengelighet for innsatsmannskaper til 
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det 
må sikres at sprinkleranlegg og 
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. 
Oppdal kommune har heller ikke 
høyderedskap. Dette må hensyntas i 
planleggingen. 
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. 
Brannsikkerheten i bygningene skal være i henhold 
til forskriftskravene. 
 
Dersom det tilrettelegges for lading av 
fremkomstmidler (som sykler og el-biler) i 
innvendig parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. 
 
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller. 
Det vises til forskrift om håndtering av farlig 
stoff 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er et område med spredt bebyggelse (lite 
antall enheter) og avstanden mellom hyttene vil 
være større enn 8 meter. 
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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: 
 
NVE 
 
Fra: Finn Herje <fhe@nve.no>  
Sendt: tirsdag 12. januar 2021 08:52 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: SV: Kåsbakken hyttegrend 
 
  
Etter det jeg kan har vi henlagt saken da vi anser 
at denne ikke ser ut til å berøre våre interesser i 
vesentlig grad 
  
  
Mvh 
  
Finn Herje 
Senioringeniør  
mobil 916 725 89 
Tlf.sentralbord: 09575 
e-post Fhe@nve.no 
Abels gate 9, 7030 TRONDHEIM 
  
Web:www.nve.no 

 
  

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
Tensio. TS 
 
Fra: Leif Braa <Leif.Braa@tronderenergi.no>  
Sendt: mandag 18. januar 2021 13:05 
Til: Ola Fjøsne <post@olafjosne.no> 
Emne: 21/00104-1 - Detaljreguleringsplan for 
Kåsbakken hyttegrend - del av gnr/bnr. 232/1, 
232/5, 232/11 og 241/1 - Oppdal kommune 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Fhe@nve.no
mailto:Leif.Braa@tronderenergi.no
mailto:post@olafjosne.no
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Vi i Tensio TS viser til mottatt plan og har ingen 
innvendinger til den. Vi vil få orienter om at vi har  
en nettstasjon i mast i nærområdet, så forsyning til 
5 tomter bør la seg gjøre derfra. Løsningen er vel 
jordkabel fra nettstasjon til en fordelingsskap og 
derfra stikkledninger til hver hytte. 
 
Vi ber om å bli holdt orientert om videre utvikling 
i saken. 
 
Vedr. forespørsel fra Bård Tiller, 
hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 232/11 
Hei! 
Var i kontakt med Tensio angående mitt forslag 
vedrørende veien og det var ikke noe i veien for å 
legge den under kraftlinjen bare avstanden opp til 
ledningsnettet var minimum 6,5 meter. 
Legger ved dokumentasjon: 
 
Hei igjen! 
 
Som jeg sa på telefon i går så er det greit å 
anlegge en vei frem til 3 hyttetomter (sett ut fra 
mottatt kartskisse) når en overholder krav til 
høyde fra topp veidekke 
opp til faseledningene. For offentlig vei er 
kravet minimum 7,0m og for terreng minimum 
6,0m. Derfor for å være på den sikre siden vil 
jeg mene at vi må ha her ha  
en høyde på minimum 6,5m fra topp vei opp til 
faseledning. 
Vi vil få presisere at det er krav til varsling til 
oss når anleggsmaskiner kommer innenfor en 
avstand på 30 m fra linjen (se vedlegg). 
 
Vi håper med dette at du kan gå videre med 
dine planer. 
 
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 
 

 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 

http://www.tensio.no/
mailto:leif.braa@tronderenergi.no
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Innspill: 
 
Fra: Svein <svein.nassvik@hotmail.com> 
Sendt: torsdag 17. oktober 2019 23:15 
Til: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no> 
Kopi: Vegard Larsen <vegard.larsen@ntebb.no>; 
Jan Lysø <jan.lyso@bntv.no>; Hans Erik Johnsen 
<hans.erik.johnsen@hent.no>; Dag Magne Loe 
<Dagml@online.no> 
Emne: Tilbakemelding på igangsatt 
detaljregulering for Kåsbakkvegen hyttegrend  
  
Hei, viser samtale med deg vedr den planlagte nye 
reguleringsplan for området Kåsbakkvegen 
hyttegrend tidligere Ørnkjellhaugen hyttegrend.  
 
Jeg sender dette svaret på vegne av hytteeierne 
nede ved parkeringen disse er eiere av 
Kåsbakkvegen 38, 46, 48, 53, 58 og 59. 
 
Vi har følgende innspill i det videre arbeidet som 
vi ønsker hensynstatt: 
 
A.  Det er viktig for oss at vi ikke får dårligere 
reguleringsbestemmelser for de eksisterende 
solgte tomtene; altså våre eiendommer. Vi tenker 
da på utnyttelsesgrad, gjerde etc.  
B. At det reguleres med vei til alle tomter er OK at 
det kommer inn planen. 
  C.  Vedr vei og parkeringsplasser 2 stk. vil det 
være naturlig at nye hytter også betaler seg inn i 
hvis ikke dette ble gjort ved den første 
utbyggingen der vi alle har betalt for veien og 
parkeringsplassene. Alle nye eiere må også være 
med å ta sin andel i vedlikehold av veien og 
parkeringsplasser. De nye hyttebyggere må 
reparere evt slitasje på veien som følge av 
byggeprossessen. 

Ta gjerne kontakt hvis du finner noe uklart. 
 
Med vennlig hilsen 
Svein Nassvik 
Markaplassen 7 

Kommentarer: 
 
 
 
 
Fra: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no>  
Sendt: fredag 18. oktober 2019 08:58 
Til: 'Svein' <svein.nassvik@hotmail.com> 
Emne: SV: Nye Ørnkjellhaugen hytteområde 
 
Hei! 
 
Har ikke sett så mye på den ennå. 
 
Men jeg kan sende varsel, planinitiativ og ref. 
fra oppstartsmøte med kommunen. 
 
Mvh 
 
Ola Fjøsne 
 
Fra: Svein <svein.nassvik@hotmail.com>  
Sendt: torsdag 17. oktober 2019 23:20 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Nye Ørnkjellhaugen hytteområde 
 
 
 
 
 
Det anbefales at det inngås en privatrettslig 
avtale som regulerer betaling for veirett, bruk og 
vedlikehold. 
 
Dette er forhold som ikke tas inn som en 
bestemmelser i planen, da det ikke omhandles 
av plan- og bygningsloven 

mailto:svein.nassvik@hotmail.com
mailto:post@olafjosne.no
mailto:post@olafjosne.no
mailto:vegard.larsen@ntebb.no
mailto:jan.lyso@bntv.no
mailto:hans.erik.johnsen@hent.no
mailto:Dagml@online.no
mailto:svein.nassvik@hotmail.com
mailto:post@olafjosne.no
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
3.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 
 
Planområdet ligger i hovedsak innenfor område vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for 
Oppdal som viser dette som arealformål fritid. Planomrisset følger plangrensen i vedtatt plan fra 
1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1: Planomriss vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 

7054 Ranheim 
Tlf. 95205660 
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3.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 

 
Gjeldende regulering for hytteområdet er en bebyggelsesplan - Ørnkjellhaugen II med 
ikrafttredelsesdato 23.11. 1995 og med plan-ID 1995006. 
Denne plan viser 9 godkjente (hvorav en hytte på eiendom gnr/bnr. 232/11 ikke er oppført i 
henhold til plankart) tomter som ønskes videreført i dette nye planforslaget. 
 

 
Fig. 2: Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringsplan som innbefatter eiendommene gnr/bnr. 232/1, 5 og 11 og 
241/1. 
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3.3 Tilgrensende planer 
 

Fig. 3: Viser tilgrensende planer. 
 
Kåsbakken II hytteområde grenser mot Kåsenget hyttegrend og Gregosen hyttefelt. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
 
4.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet ligger øst for Nerskogvegen ved Gregosen på Nerskogen - like sørvest for 
kommunegrensa – Rennebu kommune. Planområdet er ca. 330 da. 
 
 
4.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Viser bebyggelse i planområdet og bebyggelse som grenser til planområdet.  
 
Gjeldende plan viser (Ørnkjellhaugen II) i alt 21 fritidstomter hvorav 12 er fradelt og en tomt ikke 
bebygd. Ellers inneholder planområdet atkomstveg og parkeringsplasser. Høyspentlinje – 
luftspenn til hørende Trønder Energi Nett AS krysser planområdet. 
Godkjente tomter vist i planen som ligger på gnr/bnr. 232/1 og 232/11 er ikke fradelt. 
Deler av planområdet ligger i hensynssone reindrift og grenser til oppsamlingsområde for rein. 
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Fig. 5.: Bonitetskart viser byggeområdene som uproduktiv skog inkl. myr 
 
 
4.3 Stedets karakter,  

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 
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Eksisterende bebyggelse består av frittliggende bygninger, hovedbygning med anneks/garasje/uthus. 
Hovedbygningene er for det meste 1etasjes 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. 
 
 
4.4 Landskap  

 Topografi og vegetasjon 
 Bekker og vassdrag  
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
 Estetisk og kulturell verdi 

 
Planområdet er svakt kupert ligger i dalbunnen med hovedfallretning mot nord. De tørre 
områdene er vegetert med kortvokst lauvskog med bunnvegetasjon av lyng, busker/kratt og gras. 
Ellers inneholder planområdet noen myrdrag. 
 
Bekk krysser planområdet og følger myrdrag i nordøstlig retning med utløp i Grøna.  
Søk i atlas.nve.no viser aktsomhetsområde -  flom i forbindelse med denne bekken. Maksimal 
vannstandstigning er 1,74 meter. Byggeområdet ligger utenfor aktsomhetsområdet. 
 
Planområdet har meget gode solforhold - med sol hele året. 
 
Lokal-klimaet i området avviker noe fra det generelle klimaet i Oppdal. Nerskogen/Skardalen  
ligger høyere, det medfører noe lavere gjennomsnittstemperatur som igjen medfører at snøen 
legger seg tidligere om høsten.  
 
Som man ser på bilde fig. 5 er området vegetert med glissen bjørkeskog med åpne myrdrag. Som 
en del av klimavernet og ut ifra et estetisk hensyn anbefales det å ta vare på all skog der det er 
mulig. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Fremherskende vindretninger er fra 
sør/sørvest. Storparten av nedbøren vil komme med vindretninger fra vest/nordvest. Området 
kan være utsatt for sterk vind, spesielt fra sørøst. 
 
Etter arkeologisk registrering 10.06. 2020 er det funnet 4 kullgroper og 1 reismile i planområdet. 
Disse vil bli vist på det nye plankartet. 
Ellers er det ikke registrert bebyggelse eller andre objekter som har spesielle estetiske verdier i 
planområdet. 
   

 
      
 
 



 Forslag til detaljreguleringsplan Kåsbakken hyttegrend , del av gnr/bnr. 232/1 m.fl. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 20.05. 2021 

 

323232

 
 4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Trøndelag fylkeskommunene (Ingvild Sjøbakk, 10.10.2019) Saksnummer: 201954513 
skriver i brev av 10.10. 2019:  
 

Varsel om arkeologisk befaring i forbindelse med reguleringsplan for 
Kåsbakken hyttegrend 
 

Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte forhåndsvarsel om regulering til uttalelse. Før vi kan 
gi uttalelse må det foretas en arkeologisk feltregistrering innen planområdet for å avklare forholdet til 
automatisk fredete kulturminner (fornminner). 
 
Kulturminnelovens § 8.4 forutsetter at forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares før endelig 
planvedtak kan fattes. Fylkeskommunen har plikt til å undersøke alt areal innen plangrensen, og for 
planleggingen er det viktig at dette gjøres så tidlig som mulig i planprosessen. 
 
En arkeologisk feltregistrering innebærer at arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise alle kulturminner 
eldre enn 1537 innen planområdet. Slike kulturminner er fredet etter kulturminneloven og vil være 
premissgivende for regulering av arealet. 
 
Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og etterarbeid bekostes av tiltakshaver med 
hjemmel i kulturminnelovens § 10, jfr. § 9. 
 
Faglig vurdering 
 
Vi vurderer det som sannsynlig at planområdet inneholder hittil ukjente automatisk fredete 
kulturminner, eksempelvis fangstgroper og kullgroper. Under registreringen vil det bli foretatt 
observasjon av overflatestrukturer i marka. 
 
I nærheten til planområdet er det flere fangstanlegg i form av fangstgroper og det er også gjort funn av 
en flintdolk fra steinalder nordøst for planområdet. På laserdata ser vi i søndre del av planområdet noen 
anomalier som kan være fangstgroper eller kullgroper. 
 
Sametinget skriver i brev av 07.10. 2019:  
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 planendringene. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: 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 finner man 
flere treff i planområdet. Det er Sennegras, Fjellringevinge og Trane, de er alle definert som 
livskraftige – LC. Død jerv som er definert som sterkt truet (EN) er funnet i nærheten av 
planområdet.  
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Etter søk i naturbase finner man at deler av området er definert som Hagemark. Noen av de 
godkjente tomtene på eiendom gnr/bnr. 232/11 vil komme i berøring med dette området. 
Sør for planområdet ligger Stormyra som er et viktig naturtype område. Foreslått ny bebyggelse 
vil ikke ha innvirkning på dette området. 
 
Etter søk i naturbase og artskart er totalvurderingen at man ikke finner treff som har større 
betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Sjekkliste naturmangfold. 
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§ 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 
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. 
 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved etablering av 8 nye fritidsboliger i Kåsbakken II hyttegrend, 
gnr/bnr. 232/1 m.fl. 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). 
 

 Fig. 8: Oversikt over friluftsområder, uteområde og skiløype 
 
Planområdet har trafikksikker 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. 
Man vil tilrettelegge for skiløype som kanaliserer trafikken inn i det etablerte skiløypenettet. 
 
 
4.8 Landbruk/reindrift  
5 av de 9 godkjente tomtene (i gjeldende reguleringsplan) som er planlagt (hvorav 8 planlegges 
bebygd) ligger i hensynssone reindrift og grenser til oppsamlingsplasser for reindrift. Det er som  
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før nevnt veldig viktig at drivingsleiene og samleplassen for reindrift ikke blir negativt berørt av 
dette  
 
I planforslaget vil man søke løsninger som reindriftsnæringen kan godta. For å minimalisere 
påvirkning på hensynssonen kanaliseres vintertrafikken mot innregulert skiløype (mot 
Kåsenget). Det er viktig i forhold til reindrift at det tilrettelegges for ferdsel bort fra samleplassen 
og drivingsleia. 

Fig. 9: Viser beliggenhet av byggeområde i forhold til reindrifta. 
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Byggeområdet er i gårdskart klassifisert som uproduktiv skog og myr. 
Beiteområde vil bli berørt. For å redusere negative virkninger i forhold til beiting foreslås 
følgende bestemmelse: Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved  
bebyggelsens inngangsparti begrenset til 20 m2

. 
  
Byggeområdet er forholdvis begrenset av størrelse. Ved begrenset mulighet for inngjerding kan 
storparten av beiteområdet opprettholdes.     
 
 
4.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av innregulerte avkjørsler fra Nerskogvegen med 
bruk av Kåsbakkvegen og Sørlivegen som er en etablerte atkomster til flere eksisterende 
fritidsboliger og landbrukseiendom i området. 
 
Det planlegges nye interne kjøreveger til hyttene (på gnr/bnr. 232/1) fra eksisterende 
parkeringsplass like sør for byggeområdet og til hyttene (på gnr/bnr. 232/11) fra Sørlivegen.  
Kjørevegen planlegges med bredde 3,5 m - av enkel standard. Terrenget i området er relativt flatt 
og veibyggingen medfører små terrenginngrep.  
Opparbeidede parkeringsplasser i planområdet vil bli videreført i planen. 
Eksisterende plan viser gå-atkomst til tomtene. 
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Avkjørselen fra Nerskogvegen er oversiktlig og vil bli vist med frisiktsoner. Kåsbakkvegen og 
Sørlivegen er av en standard som innbyr til fart og er oversiktlig med moderate stigningsforhold. 
Vurderingen er at vegen er trafikksikker for fotgjengere og syklister. 
 
Den største enkeltfaktoren for å øke trafikksikkerheten er strøing ved isete og glatte forhold. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på grunn av generell liten 
trafikk og lav fart. 
 
4.10 Universell tilgjengelighet 
 
Ikke relevant i forhold til fritidsbebyggelse. 
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4.11 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 
 Trafo 
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
 Renovasjon 

 
Vann fra felles privat borebrønn og felles avløpsanlegg. 
Vann og avløpsplan utarbeides av Runar Hoel i Hoel & Sønner AS og levers sammen med planen 
inn til 1.gangs behandling i Oppdal kommune. 
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen. 
 
Planområdet dekkes av eksisterende strømforsyning. Det er ikke behov for nytt areal til 
energianlegg. 
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. Man må innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler Oppdal kommune 
har for avfallshåndtering. 
 
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 
 
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. Høyspentledning - luftspenn som eies av Trønder Energi Nett 

AS krysser planområdet, denne blir vist med faresone høyspenningsanlegg. 
     

Søk i atlas.nve.no viser søk ingen aktsomhetsområder for ras- og skred. 
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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 Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.02.2021 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.02.2021 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.02.2021 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.02.2021 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.02.2021 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.02.2021 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.02.2021 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.02.2021 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

OK 29.02.21 OF 

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

IA 29.02.2021 OF 

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

OK 29.02.2021 OF 
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Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.02.2021 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.02.2021 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.02.2021 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.02.2021 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.02.2021 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.02.2021 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.02.2021 OF 

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

OK 29.02.2021 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 
og gjerder 

UN 29.02.2021 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 (Deborah Lawrence). 
 
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% 
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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Etter gjennomgang av NGUs databaser vedr. løs masser finner man at grunnen i planområdet 
består av tykk morene med middels gode infiltrasjonsegenskaper og med liten til middels 
erosjonsrisiko. Planområdet ligger i et område med begrenset tilsig fra nedslagsfelt. 
 

Fig. 10: Viser deler av nedslagsfelt og hvordan ny aktsomhetssone vedr. flomfare innvirker på planområdet 
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Vurderingen er at store vannmengder på grunn av rask snøsmelting og styrtregn ikke vil påvirke 
planområdet i større grad, dette på grunn av at vannet blir fordrøyd utover større tilnærmete 
flate områder med god infiltrasjonsegenskaper. 
 

Fig. 11: Kart utarbeidet av NVE viser aktsomhetsområder vedr. flomfare. 
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Planområdet er gjennomskåret av to bekkedrag, blant annet forlengelsen av Kåsbekken som 
renner ut i Storbekken og videre ut i Grøna.  Begge bekkene har sitt utspring i dalsidene 
(begrenset nedslagsfelt) vest for Nerskogvegen. Planområdet er relativt flatt og ligger i 
dalbunnen, og bekkene renner igjennom myrdrag. Vurderingen er at selv ved en større flom vil 
vannet ha lav hastighet og erosjonsfaren vurderes til å være lav. De nye aktsomhetskartene er 
grove i sine anslag og er ikke korrigert i forhold til terrengformasjoner. I dette området blir en av 
de godkjente tomtene fra eldre reguleringsplan fra 1995 liggende i aktsomhetssonen. I dette nye 
planforslaget vil denne tomten bli flyttet noe høyere opp i terrenget slik at byggeområdet (på 
eiendom gnr/bnr. 232/11) blir liggende ca. 3 meter over vanlig bekkenivå. Maksimal 
vannstandsstigning på bekk ifølge nytt aktsomhetskart er 1,55 meter i dette området (se fig. 10 og 
11). Vurderingen her er at plassering av tomt med oppføring av hytte vil være på trygg grunn i 
forhold til flomfare. Ellers er det ingen av tomtene som blir liggende i aktsomhetssone flomfare og 
vurderingen videre er man ikke trenger faglig utredning vedr. fare for overflateflom. 
 

Fig. 12: Viser tenkt plassering av hytte i forhold til bekk med aktsomhetssone – flomfare. 
 
Det satses på naturlige dreneringsløsninger for overflatevann, vann fra tak og gårdsplasser 
infiltreres i eksisterende masser. 
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 Brannsikkerhet 

 
I dette området er det spredt bebyggelse. Tilgang til slokkevann er medbragt vann i tank i 
Brannbil. Vurderinger vedr. slokkevann er gjort i vann- og avløpsplan utarbeidet av Runar Hoel 
(Hoel & Sønner AS). Vann – og avløpsplan for tomtene H1 – H5 levers sammen med planforslaget 
inn til 1. gangs behandling i Oppdal kommune. For tomtene H6 – H9 henvises det til vann- og 
avløpsplan fra 1995. 
 
5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 Fig. 13: Plankart lagt på ortofoto. 
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Det nye planforslaget viser 12 Fradelte tomter med egne gnr/bnr. I tillegg viderefører planen 9 
godkjente tomter (H1 – H9, hvorav tomt H8 tilpasses eksisterende bebyggelse) fra gjeldende 
reguleringsplan vedtatt i 1995.  
Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt. Det skal 
opparbeides kjøreatkomster til de nye tomtene eksisterende vegnett som er henholdsvis 
Sørlivegen og Kåsbakkvegen.  
Man vil i planforslaget regulere inn skiløypetrase som knyttes opp imot innregulert skiløype i 
Kåsenget som igjen fører til det preparerte skiløypenettet på Nerskogen. 
 
Planen vil vise eksisterende parkeringsplasser P1 – P3, område for annet uteopphold AU1 og 
kullgroper KG1 – KG4, samt en reismile RM1. 
Planen vil også vise hensynssone - reindrift, båndleggingssone - kulturminner (kullgrop) og 
reismile, hensynssone – frisikt og hensynssone - støy. 
 
5.1 Planlagt arealbruk (arealoppgave) 
 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 12 Fradelte tomter 
med egne gnr/bnr. 
 
 
Godkjente tomter i 
gjeldende 
reguleringsplan som 
er revidert og 
videreført i ny plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
H1 – H9 

 
1110 
 
 
 
 
 
 
1110 

 
13095,0 
 
 
 
 
 
    
  9101,0 

 Annet uteopphold AU1 1600      225,0 
 Skiløype SL1 1420    1742,0 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat PV1 2010     7421,0                 
 Annen veggrunn, 

Tekniske- 
anlegg 

 
 
AVT1 

 
 
2018 

   
   
        3293 

 Parkering P, P2, P3 2080      1535,0 
Landbruks-, natur- 
og friluft, 
samt reindrifts 
formål 
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 Landbruksformål, 
beite 

 
LNFR 

 
5100 

 
 297900,0 

 Kulturminne- 
Kullgrop,  
Reismile  

 
KG1, KG2, KG3, KG4  
RM1 

 
5600 

 
       120,0    

Sum    333580,0 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1.  
Sikringssone frisikt   

 
H140 

 
140 

 

 § 11-8 a2. 
 Støysone – gul sone  

ht. T-1442. 

 
 
H220 

 
220 

 

 § 11-8 a3.  
Faresone  
høyspenningsanlegg 

(inkl.  
 høyspentkabler) 

 
 
 
 
H370 

 
 
 
 
370 

 

 § 11-8 c. 
Hensynssone med  
angitte  
særlige hensyn-  
Reindrift 

 
 
 
 
H520 

 
 
 
 
520 

 

 § 11-8 d.  
Båndleggingssone-  
båndlegging etter lov  
om kulturminner 

 
 
 
H730 

 
 
 
730 

 

 
 
5.1.1 Reguleringsformål 
 
Detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend, gnr/bnr. 232/1 m fl. 
gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Fritidsbebyggelse. 
 Annet uteopphold 
 Skiløype 

  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg – privat 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
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 Parkering 
 

Landbruks-, natur- og friluft, samt reindrifts formål: 
 Beiteområder 
 Vern av kulturminner- kullgrop og reismile. 

 
Hensynssoner: 

 Sikringssone – frisikt 
 Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler. 
 Støysone – gul sone  ht. T-1442. 
 Hensynsone C - angitt hensynsone – Reindrift. 
 Hensynsone D - båndlegging etter lov om kulturminner.  

 
5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

 
Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt. 
Avløpsvann fra ny bebyggelse skal kobles til godkjent avløpsanlegg, vannforsyning fra 
borebrønner. 
Tiltakshaver (Hoel & Sønner) har utarbeidet ny vann- og avløpsplan for tomtene H1 – H5 som 
levers sammen med planen inn til 1. gangs behandling i Oppdal kommune. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
Ledningsnett for vann og avløp blir vist på eget VA - plankart. Tomteeier er forpliktet til 
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
Trase for skiløype kan ryddes i en bredde av 6 meter 
I område for annet uteopphold kan tillates oppsett av gapahuk, etablering av bålplass m. 
tilhørende benker og bord etc.  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Hovedatkomst til planområdet er ved utvidet bruk av innregulerte avkjørsler fra Nerskogvegen og 
videre via Sørlivegen og Kåsbakkvegen. Det skal opparbeides kjøreatkomst til alle tomter vist på 
plankartet. Parkering for min. 1bil /tomt. 
Arealformål annen veggrunn – tekniske anlegg gir atkomst til den enkelte tomt. 
Parkering P1, P2 og P3 er felles for hytter i del av planområdet der det er naturlig å parkere. 
Rettigheter vedr. Eksisterende vegnett videreføres i ny plan.  
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Hensynssoner:  
 
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 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
På tomtene H1- H9 kan det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse med 
en boenhet med tilhørende garasje/uthus. Det vil i planen bli gitt 
muligheter for flere typer takløsninger.  Det kan nyttes flate tak, saltak, 
pulttak og to takflater. Saltak, pulttak, to takflater skal ha en takvinkel 
mellom18 og 38 grader. 
 
Eksponering, forhold til nærmiljø 
I forhold til innsyn vil det være viktig at man tar vare på stedegen 
vegetasjon. 
Planområdet ligger i dalbunnen i tilnærmet flatt lende og er ikke 
veldig mye eksponert overfor omgivelsene. Vurderingen er at ny 
bebyggelse på 8 tomter i dette området ikke endrer landskapsbildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Forslag til detaljreguleringsplan Kåsbakken hyttegrend , del av gnr/bnr. 232/1 m.fl. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 20.05. 2021 

 

505050

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
 
Området er i dag i hovedsak brukt som beiteområde for rein og sau. 

Fig. 14: Viser beliggenhet av nye hytter i forhold til samle plass for rein. 
 
Vurderingen er at innregulering av kjøreveg til den enkelte tomt ikke 
vil påvirke reindrifta. Disse vegene vil ikke komme i konflikt med 
drivingslei eller påvirke hensynssonen i større grad, da det er bra med 
vegetasjon mellom byggeområdene og samleplassen. Det blir ikke 
regulert inn nye tomter i denne planen- så det legges ikke opp til at 
det skal bli mer folk i området. En tomt på område gnr/bnr. 232/11 
blir flyttet slik at det blir to tomter vest for høgspentlinja, dette 
vurders også til å ha liten innvirkning på reindrifta. 
Ved å regulere inn skiløype som vist på plankart vil man kanalisere 
trafikk vekk frå hensynssone reindrift. 
 
Samlet vurdering fra planlegger/tiltakshaver er at en videreføring av 
intensjonene i vedtatt plan og i tillegg etablering av kjøreveger til den 
enkelte tomt, samt en revisjon av tomtebeliggenhet på eiendom  
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gnr/bnr. 232/11 ikke fører til større negative virkninger for landbruk 
og reindrift.  
 
Forhold til natur og friluftsliv, uteoppholdsareal,  
folkehelse, barn og unge 
 

Fig. 15: Naturbasekart 
 
Som før nevnt under pkt. 4.7 i denne planbeskrivelsen  
har planområdet trafikksikker 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. Man vil tilrettelegge for skiløype som kanaliserer trafikken 
inn i det etablerte skiløypenettet. 
 
 
Universell utforming 
 
Ikke krav om dette i forhold til fritidsbebyggelse. 



 Forslag til detaljreguleringsplan Kåsbakken hyttegrend , del av gnr/bnr. 232/1 m.fl. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 20.05. 2021 

 

525252

 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Hovedatkomst er Nerskogvegen og videre ved bruk av innregulerte 
avkjørsler til Sørlivegen og til Kåsbakkvegen. Det skal bygges nye 
kjøreveger til tomtene H1 – H5 og til tomtene H6, H7 og H9. Terrenget 
er uten store topografiske utfordringer og man vil få små skjæringer 
og fyllinger - små terrenginngrep 
De nye veiene er forholdsvis korte internveger med liten trafikk og 
skal bygges i en enkel standard med vegbredde på 3,5 meter  
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Planområdet er relativt flatt og oversiktlig. Vegstandard innbyr til lav  
fart og vurderingen at vegen er trafikksikker for fotgjengere og 
syklister.  
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
Det viktigste trafikksikringstiltaket er strøing ved glatte og isete 
forhold 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på 
grunn av generell liten trafikk og fartsgrense satt til 30 km/t. 
 

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. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 

Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser aktsomhetsområde vedr. flomfare, ellers ingen 
aktsomhetsområder for ras- og skred eller andre naturfarer. 
 

 
 
 
 

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  
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naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man flere treff i 
nærheten av planområdet.  
Funn i planområdet som er definert som livskraftige (LC). Utenom 
planområdet er det funnet en død jerv, jerv er definert som strekt 
truet - EN 
 
Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner 
treff som har betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet. 
 
 
Kulturminner i utmark. 
 
Etter uttalelsene (arkeologisk registrering) fra Seksjon Kulturminner - 
Trøndelag fylkeskommune vil kullgroper med båndleggingssone og 
reismile bli vist på plankartet. 
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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.  
 
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. Avkjørslene og vegen er flate og oversiktlige.  

 
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 Kåsbakkvegen og Sørlivegen i anleggsperioden saltes/vannes ved 
behov. 
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7. PLANKART 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


