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1. INNLEDNING
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid

5

Området som nå foreslås fortettet består av en eldre bebyggelsesplan vedtatt i 2003. I forbindelse
med et arveoppgjør ønsker tiltakshaver å fortette sin del av planområdet som er vist er vist med 2
veldig store tomter (ca. 3,9 da). I oppstartsmøte er det fra kommunes side også et ønske om en
oppgradering av hele planen. Vurderingen er at fradeling av tomter nord for Gamle Skarveg
samsvarer med gjeldende plankart og en oppgradering av denne delen av plankartet ikke er
nødvendig. Bakgrunnen for planarbeidet blir da å øke utnyttelsesgraden av et eksisterende
fritidsområde sør for Gamle Skarveg. Dette er et ønske også fra landbruks og miljømyndigheter.
Vurderingen er at eksisterende hytteområde gir åpning for en mindre fortetting. Grunnen til at
det har tatt så lang tid fra avholdt oppstartsmøte til innlevering av plan til 1. gangs behandling i
bygningsråd har vært å forhandle fram løsninger vedr. kommunens krav til vinterparkering –
minimum 1,5 plass/tomt.
Da Gamle Skarveg ikke er vinterbrøytet er det behov for vinterparkering.
Vinterparkering vil bli etablert ved utvidelse (etter avtale med hjemmelshavere og egen
byggesøknad) av eksisterende parkeringsplass (på gnr/bnr. 214/2 og 224/1) på vestsiden av
Nerskogvegen nord for fritidseiendom gnr/bnr. 224/13.
Det nye planforslaget omfatter del av en eldre bebyggelsesplan (Rånnåenget hyttegrend) vedtatt i
2003. Den nye detaljreguleringsplanen får navnet Rånnåenget Sør – hyttegrend.
2.1 Hensikten med planen
Formålet med planen er å fortette Rånnåenget hytteområde med i alt 5 fritidstomter (hver på ca.
750 m2) fordelt i planområdet. Arealmessig vil de erstatte deler av tomtene H5 og H6 i gjeldende
plan. De nye tomtene vil tilsammen vil legge beslag på et areal på ca. 3800 m2 som er mindre enn
arealet vedtatt plan legger beslag på. Det tas sikte på oppføring av frittliggende fritidsboliger med
garasje og anneks/uthus med tilhørende anlegg. Hensynssone kulturminner (fangstgroper) i
gjeldende plan vil bli videreført/utvidet i ny plan. Ny plan vil vise felles vann- og avløpsløsninger.
Internveger i planområdet vil bli tilpasset ny bebyggelse.
Planen følger opp myndighetenes (landbruk/reindrift og miljø) ønske om en god arealutnyttelse i
allerede etablerte fritidsområder.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent
Forslagsstiller er Anne Marit Frengstad,
Eketoppen 4,
1613 Fredrikstad.
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne,
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal.
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene og Arild Hoel
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2.3 Eiendoms - og eierforhold
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 253/7.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 253/7 er Tor Albert Toftaker .
2.4 Tidligere vedtak i saken
Planområdet omfattes av vedtatt kommune og bebyggelsesplan.
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2.5 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale
i oppstartsmøte med Oppdal kommune.
2.6 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).

3. PLANPROSESSEN
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram.
3.2 Deltakere i planprosessen
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver
Anne Marit Frengstad. Oppstartsmøte vedr. Rånnåenget hyttegrend ble holdt på kommunehuset.
09.11. 2017.
Fra tiltakshavere stilte Tor Toftaker og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Gro Aalbu, Ane
Hoel, Arild Hoel og Eli Grete Nisja.
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 13.06. 2019.
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 12.06. 2019.
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 12.06. 2019
Frist for innspill ble satt til 20.08. 2019.
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Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert fra
side 11 – 25.
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Innspill:

Kommentar til innspillet:

Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Dato 20.08. 2019.

Uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplan for Rånnåenget
hyttegrend - nordenden av Skarvatnet Oppdal 253/7

Landbruk
Planforslaget er i tråd med overordna plan.
Fortetting av eksisterende hytteområder er i
utgangspunktet positivt. Samtidig er det viktig at
eksisterende interesser i området ivaretas,
herunder kulturlandskap og beiteinteresser.
Planens virkninger i forhold til dette må belyses.
Generelt vil det i områder med sterke
beiteinteresser oppstå behov for inngjerding av
enhetene i hytteområdet. Det er derfor viktig at
planen tar stilling til dette. Dersom en ønsker å
tillate gjerder i et regulert område, bør det stilles
krav om type og omfang av inngjerdet areal for å
begrense konflikten i forhold til beiteinteressene.

Området er i dag i bruk som utmarks beiteområde for sau og rein. Inngjerding av
hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding
ved bebyggelsens inngangsparti begrenset til
20 m2. og alt areal mellom tomtene vil fortsatt
være beiteområde. Dersom bebyggelsen er lagt
i tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset
til maks 300 m2. Bruk av elektrisk gjerde er
ikke tillatt.

Formålet med planen er å fortette Rånnåenget
hytteområde med i alt 5 fritidstomter (hver på
Planområdet ligger innenfor områder ekspropriert til ca. 750 m2) fordelt i planområdet.
reindrift i Trollheimen. Reindrifta i Trollheimen
Arealmessig vil de erstatte deler av tomtene
H5 og H6 i gjeldende plan. De nye tomtene vil
drives med bakgrunn i egen særlov,
tilsammen vil legge beslag på et areal på ca.
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato 20.01. 2020

Reindrift

Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør - hyttegrend, del av gnr/bnr. 253/7.

______________________________________________________________________________
Trollheimenloven, der formålet er å sikre fortsatt
3750 m2 som er mindre enn arealet vedtatt plan
legger beslag på. Nytt planforslag vil vise en
samisk reindrift i sju kommuner i Trollheimen. En
forutsetning for å få til det, er bl.a. at reindrifta har alle økning i antall enheter med 3 som fører til noe
mer folk i området.
årstidsbeiter tilgjengelig og ikke blir forhindret til å
flytte med rein mellom dem.
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Områdene rundt Skarvatnet, og særlig på nord- og
sørsida, er spesielt viktig for reindrifta da det er
flyttleier og naturlige trekk for reinen her. I tillegg
så er områdene markert som vårbeite, høstbeite og
høstvinterbeite på reindriftas arealbrukskart.
Reindriftsforvaltningen/Fylkesmannen og tidligere
Områdestyret har gjennom mange år uttrykt
bekymring for omfanget at fritidsbebyggelse
i/nært flyttleier og naturlige trekk for reinen i
Trollheimen. Fylkesmannen som
reindriftsmyndighet mener at i noen områder er
tålegrensa for reindrifta utfordra og til dels
allerede nådd. Dette gjelder også ved Skarvatnet.
Fortettingen av Rånnåenget vil ikke komme i
direkte berøring med flyttlei, men vi ser at
omfanget av fritidsbebyggelsen i området
potensielt utgjør en stor risiko for at reinen skyr
området. Det er et naturlig trekk for reinen noen
hundre meter nord for planområdet, som kan bli
påvirket negativt ved at man får økt ferdsel som
følge av flere hytter. Det naturlige trekket er viktig
for at reinen fortsatt skal kunne trekke inn i
Grythattenområdet om høsten.
Med bakgrunn i omfanget av fritidsbebyggelse i
området, så er vår reindriftsfaglige vurdering at det
må foretas en helhetlig vurdering av inngrepenes
betydning for reindrifta i Trollheimen. Dette for å få
et godt nok kunnskapsgrunnlag til å vurdere
hvorvidt det er tilrådelig med ytterligere bygging av
hytter ut ifra hensynet til reindrifta. Nye
hytteplaner/fortettinger i viktige

Ny bebyggelse vil bli liggende ligger ca. 200
meter sør for hensynssone reindrift.
Vurderingen er at ny bebyggelse ikke vil ha
stor innvirkning på flytteleia/hensynssonen.

Vurderingen her er at en fortetting av et
eksisterende hyttefelt av denne størrelsesorden
ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til
landbruk/reindriftsinteresser.

Planområdet omfattes av preparert skiløype.
For å lette presset på utmarka vil man må
tilrettelegge for trafikk fra hytteområdene slik
at den går langs merkede stier og preparerte
skiløyper.
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reindriftsområder bør avventes inntil en slik
vurderinger er på plass.

Klima og miljø
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Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til
fritidsbebyggelse. Fortetting er fordelaktig ut fra at
arealforbruket både til byggegrunn og infrastruktur
totalt sett blir mindre enn for et tilsvarende nytt
byggeområde. For øvrig påpeker vi at det er et stort
press på arealene ved, og omkring, Skarvatnet. Ved
økt aktivitet og ferdsel inn i området vil det føre til
større belastning på de naturverdiene som finnes her.
Fortettingspotensialet vil ikke være ubegrenset, sett
i lys av hensynet til dyreliv og områdets bærekraft.
Fylkesmannen ber kommunen gjøre en vurdering av
området og hvilke konsekvenser den samlede
belastningen av utbyggingen vil ha for miljøverdiene
i området.
Det må tas hensyn til landskap og
landskapstilpasning når hytteområdet skal
detaljreguleres. I den forbindelse viser vi til
Miljøverndepartementets veileder T-1450 om
planlegging av fritidsbebyggelse. Av denne
veilederen går det frem at det er et mål å ta vare på
mest mulig av landskapet i og rundt hytteområdene
fordi vi ønsker å opprettholde landskapets kvaliteter
med tanke på natur, kulturmiljø og estetikk, samt å
beholde landskapet som grunnlag for aktiviteter, og
som skjerming mot vind og mot innsyn.
Under planleggingen må det tas hensyn til eventuelle
miljøkvaliteter i området, herunder biologisk
mangfold. Planforslaget må også vurderes etter
Biologisk mangfold er vurdert i eget avsnitt i denne
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven (NML) av planbeskrivelsen.
2009, holdt opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i
NML.
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Ifølge kart finnes flere bekker innenfor planområdet.
På oversendelseskartet ser det ut som H1 vil komme
i konflikt med en av bekkene. Fylkesmannen
forventer at hensynet til bekkene blir ivaretatt i
planleggingen og at det legges inn en 20 m
byggegrense mot bekker i planområdet, jf.
bestemmelser i kommuneplanens arealdel. For
øvrig påpeker vi at det ved Skarvatnet er avsatt 50
meter byggegrense mot vassdrag, med bakgrunn i
hensynet til naturmangfold, friluftsliv og allmenn
ferdsel. Fylkesmannen forventer at dette blir
ivaretatt i planprosessen.

Dette tas til følge.

Helse og omsorg
I det videre planarbeidet er det viktig å ta hensyn til og Turdrag vil bli vist på plankartet.
sikre skiløyper, stier og turdrag slik at ny bebyggelse
ikke hindrer muligheten for det etablerte friluftslivet i
området.

Samfunnssikkerhet
Som nevnt i referat fra oppstartsmøte må det
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3,
og vi viser til DSBs Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (2017) for veiledning.
Se spesielt veilederens sjekkliste for eksempler på
uønskede hendelser og lenker til nyttige regelverk.
Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at en ren
sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke
er å anse som en ROS-analyse.

ROS- analyse følger planen.

ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som
kan oppstå ved endret arealbruk med dagens
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige
klimaendringer kan påvirke tiltaket. Analysen skal i
___________________________________________________________________________
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tillegg til å se på det spesifikke området, også vurdere
eventuell påvirkning på nærliggende områder.
ROS-analysen skal legges ved i saken og
synliggjøres i forslaget til reguleringsplan.
Avdekket risiko skal møtes med tiltak som
hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
gjeldende på andre måter.
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Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som
er planmyndighet, og dermed har ansvar for å
godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. Vi
oppfordrer kommunen til å informere utbyggere og
private konsulentfirma om oppdatert regelverk og
veiledere som skal benyttes, samt hvilke krav og
forventninger kommunen har til en ROS-analyse.

Innspill:
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune
Dato: 20.08. 2019.

Kommentarer:

Fylkeskommunens uttalelse oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for
Rånnåenget hyttegrend, del av
253/7 i Oppdal kommune
Vi viser til deres oversendelse av 05.06.2019.
Formålet med planarbeidet er fortetting innenfor
et eksisterende hyttefelt sør for Gamle Skarveg
med i alt 5 nye tomter for fritidsbebyggelse
(store tomter deles i flere mindre).

Hensynssone kulturminner (fangstgroper) i
gjeldende plan vil i flg oversendelsen bli
videreført i ny plan.

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en
arkeologisk registrering av planområdet i
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forbindelse med tidligere plan. Innenfor
planområdet er det registrert 6 fangstgroper,
som er automatisk fredete kulturminner.
Fangstgropene har idnummer 104187-6,
104187-7, 104187-8, 104187-9, 104187-10 og
240650 i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden. Vi gjør
oppmerksom på at lokalitetsgeometrien er blitt
endret etter oppstartsvarselet ble oversendt.
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Kulturminnene skal merkes i plankartet som
hensynssone d) H730 – båndlegging etter lov
om kulturminner, slik vedlagte kart viser. Det
skal tas inn en bestemmelse under
Hensynssoner under en egen §:
H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner –
Hensynssone d)
«Kulturminnene er automatisk fredet etter
kulturminnelovens § 4. Det samme er en
sikringssone i et 5 meters bredt belte fra
kulturminnenes ytterkant jfr.
kulturminnelovens § 6.

Kulturminner med båndleggingssone og
hensynssone vil bli vist på plankartet med egen
tekst i planbestemmelsene.

Inngrep i grunnen eller andre tiltak som
kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet innenfor hensynssone H730
er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra
kulturminneloven. Søknad skal sendes
regional kulturminneforvaltning i god tid
før arbeidet er planlagt igangsatt.»

I gjeldende plan ligger fangstgropene
innenfor en hensynssone, noe tiltakshaver
vil videreføre. Dette er svært positivt. Vi
foreslår en noe endret geometri på
hensynssonen, som tar hensyn til at det er
registrert ytterligere en fangstgrop i
etterkant av tidligere registrering. Vi foreslår
også å trekke hensynssonen inn til
tomtegrensene. Se vedlagt kart.
Innenfor hensynssonen er det markert en
adkomstvei til tomt H1 og en til eksisterende
hytte.
Fylkeskommunen
godkjenner
disse
adkomstveiene. Skulle det bli aktuelt å endre
plassering av veiene må vi ta stilling til dem på
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nytt.
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Hensynssonen skal merkes i plankartet som
hensynssone c) H570, slik vedlagte kart viser.
Det må tas inn en bestemmelse under
Hensynssoner under en egen §:
H570 - Bevaring kulturmiljø - Hensynssone
c)
«Innen område for hensynssone c) –
bevaring kulturmiljø - må det ikke foretas
noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet
som kan ha uheldig innvirkning på dette
arealet. Eventuelle nødvendige mindre
tiltak innen hensynssonen må gjøres rede
for særskilt og må godkjennes av regional
kulturminnemyndighet
(fylkeskommunen).»

Trøndelag fylkeskommune har så langt ikke andre
kommentarer til planarbeidet. Det vises til den
generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i
grunnen (mulig fredet kulturminne), må en
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. Sosifil med hensynssoner ligger vedlagt.

Innspill:
Innspill fra Statens Vegvesen.
Dato 14.06. 2019.

Kommentar til innspillet:

Tilbakemelding på varsel om
oppstart - Reguleringsplan Rånnåenget hyttegrend - Gnr.
253 bnr. 7 - Oppdal kommune
Viser til deres epost av 12.06.2019.
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om
oppstart av planarbeidet
Tor-Erik Jule Lian
seksjonsleder
Innspill:
Innspill fra Sametinget

Kommentar til innspillet:
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Dato: 27.06. 2019
Sametingets uttalelse - Varsel om
oppstart av
detaljreguleringsplan,
Rånnåenget hyttegrend, Gbnr.
253/7, Oppdal kommune
Vi viser til deres brev av 12.06.2019.
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Vi kjenner ikke til at det er
registrert automatisk freda samiske
kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor
ingen spesielle kulturminnefaglige
merknader til planforslaget på det
nåværende tidspunktet.
Vi minner imidlertid
om det generelle
aktsomhetsansvaret.
Dette bør komme frem
av
reguleringsbestemmel
sene og vi foreslår
følgende tekst når det
gjelder dette:

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

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.

Skulle det under bygge- og
anleggsarbeid i marken komme
fram gjenstander eller andre spor
som viser eldre aktivitet i området,
må arbeidet stanses og melding
sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kml.) § 8 annet ledd.
Kulturminnemyndighetene
forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre
arbeidet i marken.
Vi minner forøvrig om at alle
samiske kulturminner eldre enn år
1917 er automatisk freda i følge lov
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9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(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
5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3
og 6.
Vi gjør til sist oppmerksom på
at dette innspillet bare gjelder
Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Trøndelag
fylkeskommune.
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Innspill:

Kommentar til innspillet:

Fra Mattilsynet,
Dato: 21.08. 2019
•

UTTALELSE TIL VARSEL OM
OPPSTART AV ARBEID MED
DETALJREGULERINGSPLAN FOR
RÅNNÅENGET HYTTEGREND OPPDAL KOMMUNE
Mattilsynet mottok 13. juni 2019 varsel
om oppstart av arbeid med
detaljeringsplan for Rånnåenget
hyttegrend (gnr/bnr 253/7) i Oppdal
kommune til uttalelse. Frist for å komme
med eventuelle merknader til
planarbeidet er av avsender satt til 20.
august 2019. På grunn av mye feltarbeid i
august rakk ikke Mattilsynet å komme
med innspill før 21. august. Vi beklager
dette.

.

Gjelder
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Formålet med planen er å fortette et
eksisterende hyttefelt sør for Gamle
Skarveg med i alt 5 nye fritidstomter
fordelt i planområdet.

Fakta
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Ifølge mottatte varsel skal ny plan vil
vise felles vann- og avløpsløsninger.
Det opplyses om at byggegrense til
bekk skal ivaretas.
Forhold knyttet til
drikkevannsforsyning er vurdert i
oppstartsmøtet, referat vedlagt. Det er
vurdert at tilkobling til kommunalt nett
ikke er relevant. I følge referatet er det
mål om fellesanlegg, med
påkoblingsplikt. Tilgang til slukkevann
skal avklares med Trøndelag Brann og
Redningstjeneste.

Hyttene knyttes til nye vann- og avløpsanlegg.
Dette er beskrevet i rapport utgitt av ARC –
rådgivning.

Mattilsynet har ikke registrert
vannforsyningssystemer i området.
Det kan likevel finnes private
brønner som ikke er registrert hos
oss.

Vurdering
Det er positivt at det kreves VA-plan
samt at kommunens VA-norm skal legges
til grunn ved utbyggingen. Vi er usikre på
om det allerede eksisterer
vannforsyningssystem i området, og om
det er mulig å benytte dette for de nye
tomtene.

Innspill til planarbeidet
Det må kartlegges om det finnes privat
vannforsyning / ledningsnett i området
som kan påvirkes negativt av
utbyggingen.
Som det står i referatet fra
oppstartsmøtet er det
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viktig at kvalitetskravene i
drikkevannsforskriften
overholdes, jf.
drikkevannsforskriften § 5.
Det er viktig at leveringssikkerheten
ivaretas, og at kapasiteten er i samsvar med
forventet vannforbruk, jf.
drikkevannsforskriften § 9.
Nye vannforsyningssystem
skal registreres hos
Mattilsynet før byggestart,
jf. drikkevannsforskriften §
17.

Innspill:

Kommentarer:

Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS.
Dato: 07.08. 2019
Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
for Rånnåenget hyttegrend - gnr/bnr 253/7 ved
Skarvatnet i Oppdal kommune Høringsuttalelse
Brann- og redningstjenesten minner om
følgende:
• Det må legges til rette for at
brann- og redningstjenesten skal
kunne utføre effektiv redningsog 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

Utdrag av rapport ARC – rådgivning.
Vannforsyningen vil ikke bli dimensjonert for
brannvannsuttak:
 PBLs § 27-1 omtaler nå også slokkevann og
det forutsettes oppfylt via brannvesnets
tankbil med mulighet for tilleggsvann fra
elv/bekk. – se veileder til TEK side 147:
preaksepterte ytelser. § 27-1s veileder til
TEK omtaler bl.a at: «I boligstrøk og
lignende hvor spredningsfaren er liten er det
tilstrekkelig at kommunens brannvesen
disponerer tilstrekkelig tankbil». (Dette
mener en selvsagt kan overføres til
vurderinger i mindre hyttefelt også som
«lignende boligfelt»). Vest for øverste tomt,
går det en mindre bekk gjennom feltet og
denne kan antatt utvikles/tilrettelegges med
en enkel brannvannsdam for etterfylling til
brannvesenets tankbil mv. (Bekken er neppe
helårsbekk, men her skal det ikke brøytes).
En ev. mindre branndam på ca 70 m3
våtvolum, antas å være meldepliktig
konstruksjon og bør utvikles (om det
bekreftes behov) også som flerbruksdam
omfattende f.eks bading, fiske, annet
trivselstiltak. Å etablere dammer i det bratte
feltet, må vurderes nøye med tanke på
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gjennomføres. Det vises blant
kost/nytte da fare for utgraving/flomstøt fra
slik dam vil kunne være negativt. Grunne
annet til plan- og
dammer vil fryse på vinteren, men det er da
bygningsloven § 27-1 og
oftest snø som gjør spredningsfaren ved
byggteknisk forskrift (TEK 17)
brann minimale. Den nedre del av feltet kan
§§ 11-1, 11-17 og 15-7 med
også etablere mulighet for etterfylling fra
veiledning. I henhold til planSkarvatnet.
og bygningsloven skal det på
planstadiet, foreligge en risiko-  Området har ikke vinterbrøytet veg.
og sårbarhetsanalyse, jf
§ 4-3.
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•

•

•

Det påpekes at tilgjengelighet for
innsatsmannskapene skal være
tilfredsstillende 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. Det må tas
hensyn til dette i
planleggingen.

Avstanden mellom bygningene
må ivaretas for å forebygge at en
eventuell brann i området ikke

I dette utbyggingsområdet vil krav til avstand

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato 20.01. 2020

Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør - hyttegrend, del av gnr/bnr. 253/7.

______________________________________________________________________________
mellom hyttene på 8 meter være lett å
får urimelig stor konsekvens.
etterkomme.
Avstanden skal være minst 8

meter med mindre det er
iverksatt andre tiltak som
hindrer brannspredning mellom
byggverkene, jf TEK 17 § 11-6.
•
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•

•
•

•

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. Det vises til utarbeidede
rapporter.
Brannfarlig gass skal ikke
oppbevares i kjeller.
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 farlig stoff, som for
eksempel boliggass, må lagring,
bruk og arealmessige
begrensninger rundt utstyr og
anlegg fastsettes på bakgrunn
av en risikovurdering.

Innspill fra NVE
Dato: 12.06. 2019

Kommentarer:

NVEs innspill til varsel om
oppstart - Detaljreguleringsplan GBnr 253/7, Rånnåenget
hyttegrend - Skarvatnet - Oppdal
kommune
NVE har følgende kommentarer til
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oppstartsvarselet:

Skredfare
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Skred AS har som kjent, på oppdrag fra NVE,
gjennomført en skredfarevurdering i Oppdal
kommune (14.11.2018). Skarvatnet, herunder
planområdet, inngår i ett av de 11 områdene som
har vært gjenstand for skredfarevurdering. Etter
det vi kan se av skredfarevurderingen ligger ikke
de 5 planlagte fritidsboligene innenfor
skredutsatt område. Vi anser derved skredfaren
som avklart.
Allmenne interesser i vassdrag
Ifølge oppstartsmøtet med kommunen renner det
et vassdrag gjennom planområdet og kommunen
forutsetter at det innreguleres byggegrense mot
dette. Vi slutter oss til denne vurderingen og
forutsetter at det innreguleres slik grense med
gode bestemmelser som ivaretar vassdraget i
tråd med avstandene i forslaget til ny
kommuneplan av 19.12.2018. Vi minner for
øvrig om kravene i vannressurslovens
bestemmelser om krav om kantvegetasjon (§11)
og anbefaler at det tas inn bestemmelser om at
det skal opprettholdes og/eller opparbeides et
slikt vegetasjonsbelte med en bredde på
minimum 10 meter.
Innspill fra Oppdal e-verk
Dato:

Byggegrense til vassdrag tas til følge.
Det går en liten bekk igjennom området,
vurderinger er at denne med kantvegetasjonen
blir lite berørt.

Kommentarer:

Fra: Ketil Kojen <kk@oppdal-everk.no>
Sendt: onsdag 3. juli 2019 13:15
Til: 'post@olafjosne.no' <post@olafjosne.no>
Emne: Rånnåenget hyttegrend

Hei!
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Jeg viser til varsel om oppstart av
detaljreguleringsplan for Rånnåenget Hyttegrend.
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Dette området er langt fra bestående trafokiosk og
lavspentnettet dit er ikke godt nok til å forsyne
flere hytter enn det er i dag. Derfor må vi få plass
til en ny trafokiosk i området. Vi har en
Utvider planområdet slik at ny trafokiosk blir
høyspentkabel i Gamle Skarvegen som kan kappes vist med arealformål energianlegg.
og ny trafokiosk sløyfes inn. Vedlagt ligger
forslag til plassering. Plasseringen er utenfor det
området som skal detaljreguleres, men jeg håper
det kan godtas. Alternativ plassering kan være ved
innkjøringen til tomt H2, mellom tomta og Gamle
Skarvegen. Det blir da på andre siden av Gamle
Skarvegen i forhold til tegningen min.
Du kan se på innspillet mitt og vurdere hva som er
best.
Jeg tar ferie fra fredag 5. juli og 4 uker. Jeg er
tilbake på jobb 5. august.
God sommer!
Med vennlig hilsen
Oppdal Everk AS
Ketil Kojen
Driftsing.
Mob. 480 16 971
Epost: kk@oppdal-everk.no
Hjemmeside: www.oevnett.no
Sentralbord: 72 40 01 75
Fra: scanning@oppdal-everk.no
[mailto:scanning@oppdal-everk.no]
Sendt: 3. juli 2019 12:02
Til: Ketil Kojen <kk@oppdal-everk.no>
Emne: Message from KM_C258
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Oversikt kabelnett – Oppdal e-verk.

Innspill
Dato:
Fra: Tor Toftaker <tor.toftaker@oppdal.com>
Sendt: fredag 9. august 2019 19:48
Til: post@olafjosne.no
Emne: Re: Varsling oppstart av arbeid md
Rånnåenget hyttegrend
Hei Ola
Areal for annet uteopphold, sosial møteplass må
flyttes til utenfor mitt område,
d.v.s. øst for "delelinjen".

Dette tas til følge.

Innspill:
Dato:

Kommentarer:
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Helge Toftaker
Hesteskoen 13 b
7340Oppdal
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Til
Ola Fjøsne, Dovrevegen 297
Tor Toftaker, Vorhaugen
Henrik Hjort- Hansen, Schøllers gt. 13 7068
Trondheim
Oppdal kommune, 7340 Oppdal

Detaljreguleringsplan for Rånnåenget
hyttegrend gnr./bnr. 253/7 i nordenden av
Skarvatnet
Det vises til varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan i ovennevnte område.
Undertegnede har følgende kommentarer/innspill i
sakens anledning:

Felles uteområde ved vannet vil være felles for
ny bebyggelse i Rånnåenget hyttegrend og
Rånnåenget hyttegrend er beskrevet og avgrenset
eksiterende bebyggelse i Rånnåenget
til en del av eiendommen Rånnåenget uten at
hytteområde, ellers er det ikke foreslått
eksisterende hytter som ligger innenfor hovedbølet
endringer vedr. beite eller areal for friluftsliv.
er beskrevet som en del av hyttegrenda med
unntak av to naust som tilhører nåværende
Nytt planforslag legger mindre beslag på
hytteeiere. I realiteten vil alle nåværende og
beiteområder (arealmessig) enn gjeldende plan,
fremtidige hytter som ligger innenfor hovedbølet
dette kommer fram av oppsettet under.
Rånnåenget bli betraktet som en felles hyttegrend
med felles strandlinje og fremtidige fellestiltak.
Det er derfor rimelig at det ved etablering av nye
Formålet med planen er å fortette Rånnåenget
hytter blir tatt hensyn til nåværende
hytteområde med i alt 5 fritidstomter (hver på
hyttebebyggelse og fremtidig bruk av utmarka
ca. 750 m2) fordelt i planområdet. Arealmessig
både som beite og som areal for friluftsliv.
vil de erstatte deler av tomtene H5 og H6 i
gjeldende plan. De nye tomtene vil tilsammen
Ved etablering av de nye hyttetomtene og
vil legge beslag på et areal på ca. 3750 m2 som
plassering av hyttene må en forvente at det skjer
er mindre enn arealet vedtatt plan legger beslag
på en måte som ikke forringer trivselen for
på. Dette er forholdsvis små tomter (i tråd med
nåværende hytteeiere, det være seg utsikt, adkomst
anbefaling i arealdel - kommuneplan 2019til vatnet og støyplager. Når det gjelder plassering
2030) og bebyggelse på disse vil ikke stenge for
av tomt H1, vil det etter mitt skjønn være bedre
hverken utsikt eller atkomst til Skarvatnet eller
for alle berørte parter om tomta blir etablert lenger
atkomst til friluftsområder generelt.
ned mot vannet og lenger øst på grunn av følgende
___________________________________________________________________________
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forhold:
Etter tiltakshaver ønske er foreslått plassering
Det er et generelt problem at hyttene langsmed
av H1 slik som bilde under viser.
Gamle Skarvei ligger for nær veien. Om
Terrenget har en jevn fin helning og ny
bebyggelse vil ikke stenge utsikten for den
sommeren gir dette støv- og støyplager og om
vinteren skaper det problemer for etablering av
eksisterende.
gode skitraseer. Arnt Erik Dahle, som har ansvaret
for oppkjøring av skiløypa langs Skarvatnet, kan Når det gjelder snøforhold er vel plassering av
inngangsparti noe man bør ta hensyn til i
bekrefte at det danner seg store snøfonner i
Rånnåenget der skiløypa går. Spesielt er det hver forhold til oppbygging av snøfonn.
vinter et problem med en flere meter høy snøfonn Bebyggelse på denne tomta vil få større avstand
der H1 er plassert. Han forteller at det trengs god fra Gamle Skarveg enn mange av de
eksisterende hyttene.
plass til å skyve snøen nedover fra veien for å
jevne til traseen og få til en god skiløype. Med
Det er av fylkeskommunen gitt tillatelse til bruk
tanke på snøforholdene er det utelukket med
av hensynsonen til bygging av atkomstveg.
inngangsparti på nordsida til ei hytte i dette
området. Det fremgår for øvrig av vegetasjonen nå
sommers tid at området er et typisk snøleie.
Ved plassering av hyttetomta lenger ned mot
vannet og lenger øst kan det vurderes adkomst via
etablert vei til hytta på Rånnåhaugen uten at det
berører fangstgropene. Der H1 er plassert nå, er
det på eldre kart angitt en fangstgrop i dette
området. Stien ned til vannet for nåværende og
framtidige hytteeiere/besøkende kan lett legges
lenger vest enn nåværende sti.
I varslet om oppstart av detaljreguleringsplanen
står det at det tas sikte på felles vann- og
avløpsløsing for de fem nye tomtene. Skal H1
knyttes til dette systemet, kan dette skje langsmed Oversikt over tomteplassering i forhold til hensynssoner.
vei knyttet til etablert vei til Rånnåhaugen.
Dette er beskrevet i rapport utgitt av ARC –
Graving av grøft for vann og avløp rett gjennom
rådgivning.
dyregropområdet er neppe et godt alternativ.

Til slutt nevner jeg at eieren av hytta på
Rånnåhaugen, Henrik Hjorth- Hansen, har tinglyst
rett til å sette opp naust ved Skarvatnet og at det er
praktisk og rimelig at godkjent plassering av dette
skjer samtidig med godkjenning av
reguleringsplanen.

Det er ikke avsatt areal til naust i arealdel –
kommuneplan 2019 – 2030, vurderingen blir
derfor at søknad vedr. oppføring av naust skjer i
byggesak.

Oppdal 13.08. 2019
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Helge Toftaker

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
(med vekt på avvik fra overordnet plan)
4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel)
25

Planområdet ligger i vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for Oppdal som byggeområde
fritid. Nye tomter planlegges i byggeområde fritid.

Fig.1: Forslag til planomriss vist på kommuneplanens arealdel 2019 – 2030.

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato 20.01. 2020

Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør - hyttegrend, del av gnr/bnr. 253/7.

______________________________________________________________________________
4.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold
Området som planlegges fortettet med i alt 5 tomter ligger innenfor plangrensen til
bebyggeleseplan for Rånnåenget hyttegrend, plan-ID 2003004 og ikrafttredelsesdato 18.08.
2003. Ny plan vil erstatte deler av denne planen.
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Fig.2: Viser gjeldende reguleringsplan med plan-ID 2003004.
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4.3 Tilgrensende planer
Rånnåenget hyttegrend grenser mot en reguleringsplan som er bebyggelsesplan for Hindsetenga,
gnr/bnr. 215/1 vedtatt i 2001.
Vurderingen er at denne planen har avgjørende betydning for hverken atkomst eller plassering av
ny bebyggelse i det nye planforslaget.
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Fig. 3: Tilgrensende plan - Hindsetenga.
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
5.1 Beliggenhet og størrelse
Planområdet er ca. 40 da og ligger i nordenden av Skarvatnet på vestsiden av Nerskogvegen, ca.
17 km nordvest for Oppdal sentrum.
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Fig. 4: Oversikt – Rånnåenget hyttegrend.

5.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk
Rånnåenget hyttegrend er et etablert hytteområde med 9 hyttetomter hvorav 4 er bebygd.
Området som er forslått til ny bebyggelse (vist på bonitetskart fig. 5) består av uproduktiv
lauvskog, og åpen jorddekt fastmark.
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Fig. 5: Viser bonitetskart.

Rånnåenget Sør - hyttegrend grenser mot etablerte hytteområde i øst og mot LNFR - områder i
nord og i vest og mot Skarvatnet i sør.
5.3 Stedets karakter,
 bebyggelsens struktur.
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse.
Bebyggelsen består av frittliggende bygninger, hovedbygning med anneks/garasje/uthus.
Hovedbygningene er for det meste 1 etasjes bygninger med saltak.
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Fig. 6: Viser eksisterende bebyggelse i planområdet.

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.
5.4 Landskap
 Topografi og vegetasjon
 Solforhold
 lokalklima, klimavern
 Estetisk og kulturell verdi
Hoved-fallretningen i planområdet er mot sør, det er noe bratt og kupert i midtre del.
Planområdet har et flatere parti mot den østre grense hvor 4 av tomtene er tenkt plassert og er
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ellers vegetert med glissen lauvskog, busker og kratt. Undervegetasjonen består for det av gras og
lyng.

31

Fig. 7: Bilde viser del av planområde med sti ned mot Skarvatnet.

Planområdet har meget gode solforhold.
Planområdet strekker seg fra høydekote 865 ved Skarvatnet i nedre del og opp til høydekote 890
ved Gamle Skarveg
Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med
vindretninger fra nord/nordvest.
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Fig. 8: Bilde - del av planområde i øvre del.

Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Området er ikke
spesielt vindutsatt. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig.
7 og 8 er området vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut ifra et estetisk
hensyn til å ta vare på all skog der det er mulig.
Området ligger i verneskogområde, og det tas derfor inn et pkt. i planbestemmelsene vedr. dette.
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 20.08. 2019:
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Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet i
forbindelse med tidligere plan. Innenfor planområdet er det registrert 6 fangstgroper, som er
automatisk fredete kulturminner. Fangstgropene har idnummer 104187-6, 104187-7, 104187-8,
104187-9, 104187-10 og 240650 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Vi gjør
oppmerksom på at lokalitetsgeometrien er blitt endret etter oppstartsvarselet ble oversendt.
Fylkeskommunen har tidligere utført en arkeologisk registrering av planområdet i forbindelse
med tidligere plan. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige
kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
Kulturminnene vil bli merket i plankartet som hensynssone c) H570- bevaring kulturminner og
hensynssone d) H730 – båndlegging etter lov om kulturminner. Hensynssone c) og
båndleggingssone d) får egne bestemmelser.
Det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Sametinget skriver: Vi viser til deres brev av 27.06. 2019.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det
omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige
merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet.
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5.6 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. 9: 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 treff i nærheten av byggeområdet. Det er flere sopparter og karplanter som er definert
som nær truet (NT).
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Fig. 10: Naturbasekart.

Etter søk i naturbase finner man at det nye planområdet grenser til Skardalen Rånnåenget som er
en svært viktig naturbeitemark med mange registreringer. Lokaliteten får verdi A (svært viktig)
fordi det er en velutviklet, kalkrik beitemarkslokalitet med mange ulike kvaliteter knyttet til god
hevd, artsforekomster og vegetasjon.
Den nærmeste tomta vil bli foreslått plassert i god avstand fra dette området.
Det går en trekkrute for elg nord for planområdet. Et belte med bredde på ca. 1 km er registrert
som trekkvei for Gaupe langs vestsida av Skarvatnet.
Vurderingen er at etter søk i naturbase, viltkart og artskart ikke kan finne treff som har betydning
for oppføring av ny bebyggelse i planområdet.
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Fig. 11: 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

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato 20.01. 2020

Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør - hyttegrend, del av gnr/bnr. 253/7.

______________________________________________________________________________
§ 9 Føre-var-prinsippet
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet
kommer ikke til anvendelse.
Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. derfor ikke
foretatt ytterligere undersøkelser utover det som kommer fram i denne planbeskrivelsen.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
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Den samlede belastning ved etablering av 5 hytter i Rånnåenget Sør - hyttegrend vurderes til å
være akseptabel.
§ 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.

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder
Planområdet ligger i og i nærheten av svært viktig kartlagt friluftsområder: Rauhovden Nonshøa – Gjevilvasshytta, Fjellområdet Brattskarven – Finnpiggan og Skarvatnet.
Rauhovden - Nonshøa – Gjevilvasshytta er et stort fjellområde som sammenfaller med deler av
Trollheimen landskapsvernområde. Gjevilvassdalen er en seterdal med store
landskapsopplevelser sommer som vinter, og er en av de viktigste innfallsportene til Trollheimen.
Vinterstid er det oppkjørte skiløyper, og området funger som både lokalt og regionalt
utfartsområde, samt som nærturområde for store hytteområder. Parkeringplasser vinterstid ved
Osen, Grøtsetra og Skarvatnet. Sommerstid er vegnettet godt egent for sykling - merka
sykkelruter. Gjevilvasshytta har åpent vinterferie, påske og sommertid, og drives av Trondhjems
Turistforening.
Fjellområdet Brattskarven – Finnpiggan er et høgfjellsområde uten merka stier og skiløyper med
fiskemuligheter. Skarvatnet er et utfartsområde vinterstid med oppstart for skiløyper og
parkeringsplasser. Muligheter for fiske i vatnet. Vinterstid gode muligheter. Planområdet grenser
til Gamle Skarveg som fungerer som en preparert skiløype om vinteren, denne er en del av
det eksisterende skiløypenettet.
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt
for folkehelsen, barn og unge.
5.8 Landbruk/reindrift
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Planområdet er en del et utmarksbeite fortrinnsvis bruk til sau. Planområdet ligger også i
nærheten av hensynssone reindrift. Selv om området er et utmarksbeite og klassifisert som
dyrkbart er vurderingen her (ut ifra beliggenhet, bonitet og arrondering) at en fortetting av
hyttefeltet av dette omfanget ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til
landbruk/reindriftsinteresser.
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5.9 Trafikkforhold
 Kjøreatkomst
 Vegsystem/parkering
 Trafikkmengde
 Ulykkessituasjon
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av Gamle Skarveg, dette vil bli sommeratkomst, da
denne fungerer som skiløype om vinteren.
Man må bygge nye/tilpasse eksisterende stikkveier til de nye tomtene.
Vinterparkeringsplasser (utvidelse av eksisterende plass ved Nerskogvegen) 1,5 bil/tomt må
opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bebyggelsen i planområdet
Trafikkmengden langs Gamle Skarveg og i planområdet vurderes til å være liten.
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten.
Trafikksikkerhet for myke trafikanter er akseptabel på grunn av generell liten trafikk, samt at
veienes beskaffenhet innbyr til liten fart. Avkjørsel fra Gamle Skarveg vil bli vist med frisiktsoner.
5.10 Universell tilgjengelighet
Det er ikke krav om universell utforming/tilgjengelighet for fritidsbebyggelse.
5.11 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
 Trafo
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
 Renovasjon
Det vil bli utarbeidet egen plan for Vann- og avløp (ARC – rådgivning).
Avløpsanlegg skal oppfylle kravene til utslipp etter PBLs § 27-2 avløp i forurensingsforskriften.
Forhold vedr. slokkevann og overflatevann er omtalt i denne rapporten.
VA- plan/plankart leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for
området.
Energianlegg EA1 (trafo) i nordre del planområdet er vist på plankartet.
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Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Tomtekjøpere oppfordres til å tenke på klimavennlige
løsninger. Alternativ energi kan produseres ved montering av solcelleanlegg, evt. ved etablering av
energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt.
Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til
kommunale samleplasser. Man må ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering.
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5.12 Grunnforhold
 Grunnens sammensetning
 Stabilitetsforhold
 Ledninger
 Evt. rasfare
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen Materiale plukket opp,
transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan
inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte moreneavsetninger/hyppige
fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt
være noe mer.
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.
Ingen luftspenn eller
ledninger i grunnen.
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Fig. 12: Kart som viser aktsomhetsområder ras- og skred.
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Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred eller andre naturfarer som
kommer i konflikt med ny planlagt bebyggelse.
5.13 Støyforhold
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden.
5.14 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.

5.15 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

Kontroll
OK
OK
OK

Dato
29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019

Sign.
OF
OF
OF
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Radon http://radon.nrpa.no
OK
29.10.2019 OF
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær)
OK
29.10.2019 OF
Fare i forhold til skogbrann
OK
29.10.2019 OF
Regulerte vassdrag med fare for usikker is
OK
29.10.2019 OF
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK
29.10.2019 OF
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2. Infrastruktur
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske
felt) Klatrefare i master.
Planens innvirkning på kraftforsyning
Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg,
luftfart/flyplass?)
Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,
Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter)

Kontroll Dato
Sign.
IA
29.10.2019 OF
IA

29.10.2019 OF

OK

29.10.2018 OF

OK

29.10.2019 OF

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
29.10.2019 OF
OK
29.10.2018 OF
OK
IA
OK
OK

29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019

OK

29.10.2019 OF

UN

29.10.2019 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.
5.16 Analyser/utredninger



Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold
Brannsikkerhet

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato 20.01. 2020

OF
OF
OF
OF

Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør - hyttegrend, del av gnr/bnr. 253/7.

______________________________________________________________________________
 Klimafaglig vurdering
Endrete klimaforhold:
Ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting er vurderingen at overvannet vil komme fra
fjellområder i nord. Vannet vil finne eksisterende bekkeløp og i tillegg fordele seg utover i
terrenget. Tiltak for å skjerme ny bebyggelse mot overvann kan være å etablere veggrøft med
stikkrenner på oversiden av Gamle Skarveg.

42

Vurderingen som er gjort av ARC - rådgivning er at de nye tomtene er godt skjermet mot
flom/overvann når veigrøfter langs gammel og nye vei er velfungerende.
Totalvurderingen i forhold til ødeleggende overvannsflom er at nedslagsfeltet er begrenset,
topografien er slik at vannet vil fordele seg utover i terrenget og i tillegg finne eksisterende
bekkeløp. Eksisterende bekkeløp er ikke preget av erosjon og ifølge gårdkarts database består
området av erosjonssikre masser.
Tiltak vedr. overvann (klimapåslag 20%) er etablering av veggrøfter langs eksisterende/nye
veger m. nødvendig antall stikkrenner.
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Fig.13: Viser dreneringsveier for overflatevann

Brannsikkerhet:
Utdrag av forprosjekt/rammeplan ARC - rådgivning
Vannforsyningen vil ikke bli dimensjonert for brannvannuttak:
PBLs § 27-1 omtaler nå også slokkevann og det forutsettes oppfylt via brannvesenets tankbil med
mulighet for tilleggsvann fra elv/bekk. – se veileder til TEK side 147: preaksepterte ytelser. § 271s veileder til TEK omtaler bl.a at: «I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten er det
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tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer tilstrekkelig tankbil». (Dette mener en
selvsagt kan overføres til vurderinger i mindre hyttefelt også som «lignende boligfelt»). Vest for
øverste tomt, går det en mindre bekk gjennom feltet og denne kan antatt utvikles/tilrettelegges
med en enkel brannvanndam for etterfylling til brannvesenets tankbil mv. (Bekken er neppe
helårsbekk, men her skal det ikke brøytes). En ev. mindre branndam på ca. 70 m3 våtvolum, antas
å være meldepliktig konstruksjon og bør utvikles (om det bekreftes behov) også som
flerbruksdam omfattende f.eks bading, fiske, annet trivselstiltak. Å etablere dammer i det bratte
feltet, må vurderes nøye med tanke på kost/nytte da fare for utgraving/flomstøt fra slik dam vil
kunne være negativt. Grunne dammer vil fryse på vinteren, men det er da oftest snø som gjør
spredningsfaren ved brann minimale. Den nedre del av feltet kan også etablere mulighet for
etterfylling fra Skarvatnet.
Klimafaglig vurdering:
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med
45 % innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og
energiplanen forpliktet oss på å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
Det er ikke i denne planbeskrivelsen gjort noen utredninger vedr. utslipp og opptak av
klimagasser. En utregning av dette ved bruk av de modeller som foreligger vil sannsynligvis vise
et netto utslipp av klimagasser.
Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i vekst tar opp og lagrer
karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen forbrennes, brytes ned
naturlig, eller ved endret arealbruk. Konklusjonen av dette ut ifra et klimaregnskap er at man ved
en utbygging må ta vare på så mye av vegetasjonen som mulig, og om mulig plante trær og busker.
Areal som brukes til bygninger, parkering, veier og andre anlegg virker negativt i et
klimaregnskap.
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Fig. 14: Plankart lagt på ortofoto.

Eksisterende planområde som omfattes av det nye planforslaget har en bebyggelse bestående av
en fritidsbolig m. tilhørende anlegg og 2 naust. I den nye detaljreguleringsplanen forslår man i
tillegg 5 tomter H1 – H5, 2 borebrønner VA1 og VA2, avløpsanlegg (RA – infiltrasjon) AVL1,
energianlegg (trafo) EA1 og i tillegg annet uteoppholdsområde (AU1) som kan opparbeides med
benker, bord og bålpass etc. Eksisterende sti ned til vannet vises som turdrag (T1).
Ellers vil planforslaget videreføre kulturminner, fangstgroper (FA1). Ny interne atkomster
opparbeides til den nye bebyggelsen og atkomst til gnr/gnr. 270/11 må legges om. Byggegrenser
henholdsvis på 20 meter fra bekk og foreslås til 15 meter fra Gamle Skarveg.
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Vurderingen er at med tanke på topologi – atkomst/terrenginngrep vil det være uheldig å
plassere bebyggelse spesielt på tomt H1 lavt i terrenget.
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Fig.15: Viser beliggenhet av vinterparkering i forhold til planområde.

Vinterparkering (min 1,5 biloppstillingsplass/tomt, H1 – H5) løses ved inngåelse av privatrettslig
avtale mellom tiltakshaver og hjemmelshavere av eiendommene gnr/bnr. 214/2 og 224/1 om
utvidelse av eksisterende parkeringsplass ved Nerskogvegen – se fig. 15.
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6.1 Planlagt arealbruk
Hovedformål

Underformål

Betegnelse

Sosi- Areal
kode m2

Ny fritidsbebyggelse
Eksisterende
fritidsbebyggelse

1120

3816

1120

734

Energianlegg
Vannforsyningsanlegg
Avløpsanlegg
Annet uteopphold

H1 – H5
Eget gårdsog
bruksnummer/bygningsnummer
EA1
VA1, VA2
AVL1
AU1

1510
1541
1542
1690

9
32
120
246

Veg – privat

V1

2010

2399

Annen veggrunn,
tekniske anlegg

AVT1

2018

460

Turdrag

T1

3030

173

Beite/skogsmark
Vern av kulturminner,
kulturmiljø,
fangstgrop

LNFR

5110

31000

FA1

5600

184
38989

Bebyggelse og
anlegg:

47

Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur:

Grønnstruktur:
Landbruks-,
natur- og
friluftsformål,
samt reindrift:

Sum
Hensynssoner:
§ 11-8, jf. § 12-6
(Inngår i andre
arealformål)
§ 11-8 a3). Faresone
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høyspenningsanlegg
(inkl.
høyspentkabler)
H370
370
§ 11-8 a1).
Sikringssone.
Frisikt
H140
140
§ 11-8 c.
Hensynssone med
angitte
særlige hensynbevaring kulturmiljø
H570
570
§ 11-8 d.
Båndleggingssonebåndlegging etter lov
om kulturminner
H730
730
6.1.1 Reguleringsformål
Detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør - hyttegrend, gnr/bnr. 253/7 gir følgende formål:
Bebyggelse og anlegg:
 Ny fritidsbebyggelse.
 Eksisterende fritidsbebyggelse.
 Energianlegg.
 Vannforsyningsanlegg.
 Avløpsanlegg.
 Annet uteopphold.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
 Veg – privat.
 Annen veggrunn, tekniske anlegg.
Grønnstruktur:
 Turdrag.
Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift
 Beite/skogsmark.
 Vern av kulturminner, kulturmiljø.
Hensynssoner
 Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler a.3).
 Sikringssone frisikt a.1).
 Hensynssone med angitte særlige hensyn – bevaring kulturmiljø c).
 Båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminner d).
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Fritidsbebyggelse og anlegg:
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Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med
tilhørende anlegg.
Sommerparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H5. Parkeringsplass kan plasseres utenfor
byggegrense på egen tomt. Vinterparkering på min. 1,5 biloppstillingsplass/tomt skal
opparbeides ved utvidelse av eksisterende parkeringsplass ved Nerskogvegen.
Det er innregulert område for energianlegg EA1(transformatorkiosk) med atkomst fra internt
vegnett. og annet uteoppholdsareal vist som AU1.
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 også vist på eget VA - plankart. Det er ikke avsatt eget areal til
renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser. Tomteeier er forpliktet til
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen via Gamle Skarveg. Gamle Skarveg er ikke
vinterbrøytet og om vinteren er denne brukt til skiløype. Det skal opparbeides nye
internveger/stikkveger til de nye tomtene.
Rettigheter vedr. eksisterende vegnett videreføres i ny plan.
Vinterparkering løses ved utvidelse av eksisterende parkeringsplass (på gnr/bnr. 214/2 og
224/1) på vestsiden av Nerskogvegen nord for fritidseiendom gnr/bnr. 224/13.
Grønnstruktur:
Eksisterende sti ned til Skarvatnet er vist som turdrag T1.
Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift:
LNFR arealet er beitemark/skogsmark.
Innenfor landbruksområde tillates bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er
ledd i opprettholdelse og videreføring av landbruksvirksomheten.
Vern av kulturminner, kulturmiljø – fangstgrop.
Fangstgroper er vist med båndleggingssone. Naturinngrep i denne sonen tillates ikke.
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Hensynssoner:
Hensynssonene får egne bestemmelser.
6.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder
6.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.
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6.4 Planens
Estetisk utforming og byggeskikk.
virkninger på
miljø og samfunn Det vil i planen bli gitt muligheter for takløsningene – saltak eller to
motstående takflater. Taktekking av tre, skifer, torv eller andre ikke
reflekterende materialer.
Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med
omgivelsene. Store glassflater skal ha deling. Solceller kan integreres i
takflatene
Eksponering, forhold til nærmiljø
Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og eksisterende bygninger.
Ved utgraving av tomt skal man tilstrebe massebalanse vedr.
skjæring/fylling. I forhold til innsyn vil det være viktig at man tar vare
på så mye av vegetasjonen som mulig.
Vurderingen er at etablering av 5 tomter i dette området ikke endrer
landskapsbildet.
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog
Området er i dag i bruk som utmarks - beiteområde for sau og rein.
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved
bebyggelsens inngangsparti begrenset til 20m2 og alt areal mellom
tomtene vil fortsatt være beiteområde. Dersom bebyggelsen er lagt i
tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 300 m2. Bruk
av elektrisk gjerde er ikke tillatt. Selv om området er et utmarksbeite
og klassifisert som dyrkbart er vurderingen her (ut ifra beliggenhet,
bonitet og arrondering) at en fortetting av hyttefeltet av dette
omfanget ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til
landbruk/reindriftsinteresser.
Man vil tilrettelegge for trafikk fra hytteområdene slik at den går langs
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merkede stier og preparerte skiløyper.
Det er også et overordnet ønske fra reindrift, landbruk og miljø om å
fortette eksisterende hytteområder for å redusere ytterligere press på
å legge ut hytteområder i utmark.
Vurderingen her er at en fortetting av Rånnåenget hyttegrend med i
alt 5 tomter ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til
landbruk/reindriftsinteresser.
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Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.
Planområdet ligger i og i nærheten av svært viktig kartlagt
friluftsområder: Rauhovden - Nonshøa – Gjevilvasshytta,
Fjellområdet Brattskarven – Finnpiggan og Skarvatnet.
Rauhovden - Nonshøa – Gjevilvasshytta er et stort fjellområde som
sammenfaller med deler av Trollheimen landskapsvernområde.
Gjevilvassdalen er en seterdal med store landskapsopplevelser
sommer som vinter, og er en av de viktigste innfallsportene til
Trollheimen. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper, og området funger
som både lokalt og regionalt utfartsområde, samt som nærturområde
for store hytteområder. Parkeringplasser vinterstid ved Osen,
Grøtsetra og Skarvatnet. Sommerstid er vegnettet godt egent for
sykling - merka sykkelruter. Gjevilvasshytta har åpent vinterferie,
påske og sommertid, og drives av Trondhjems Turistforening.

Fig. 16: Kart over viktig friluftsområde

Fjellområdet Brattskarven – Finnpiggan er et høgfjellsområde uten
merka stier og skiløyper med fiskemuligheter. Skarvatnet er et
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utfartsområde vinterstid med oppstart for skiløyper og
parkeringsplasser. Muligheter for fiske i vatnet. Vinterstid gode
muligheter. Planområdet grenser til Gamle Skarveg som fungerer som
en preparert skiløype om vinteren, denne er en del av
eksisterende/preparerte skiløypenettet.
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge.
Veger/trafikksikkerhet
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Avkjørsel fra Gamle Skarveg vises med frisiktsoner.
Brattere deler av internvegen i Rånnåenget hyttegrend strøs ved
behov (overgang høst – vinter), dette i kombinasjon med lav fart gjør
trafikksikkerheten langs internvegene tilfredsstillende.
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 kan det være aktuelt å
innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider.
Luftkvalitet er ikke noe tema.
Naturfare
Søk i atlas.nve.no viser ingen faresoner for ras- og skred eller andre
naturfarer.
Vurderingen er at det er ingen kjente naturfarer i planområdet
Naturmiljø og biologisk mangfold
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 treff i nærheten av byggeområdet. Det er
flere sopparter og karplanter som er definert som nær truet (NT).
Etter søk i naturbase finner man at det nye planområdet grenser til
Skardalen Rånnåenget som er en svært viktig naturbeitemark med
mange registreringer. Lokaliteten får verdi A (svært viktig) fordi det
er en velutviklet, kalkrik beitemarkslokalitet med mange ulike
kvaliteter knyttet til god hevd, artsforekomster og vegetasjon.
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Den nærmeste tomta vil bli foreslått plassert i god avstand fra dette
området.
Det går en trekkrute for elg nord for planområdet. Et belte med
bredde på ca. 1 km er registrert som trekkvei for Gaupe langs vestsida
av Skarvatnet.
Vurderingen er at etter søk i naturbase, viltkart og artskart ikke kan
finne treff som har betydning for oppføring av ny bebyggelse i
planområdet.
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Den samlede belastning ved etablering av 5 hytter i Rånnåenget
hyttegrend vurderes til å være akseptabel.
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i
Naturmangfoldloven.
Kulturminner i utmark.
Som nevnt under pkt. 5.5 i denne planbeskrivelsen har
Fylkeskommunen tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av
planområdet i forbindelse med tidligere plan. Innenfor planområdet
er det registrert 6 fangstgroper, som er automatisk fredete
kulturminner. Fangstgropene har idnummer 104187-6, 104187-7,
104187-8, 104187-9, 104187-10 og 240650 i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden. Vi gjør oppmerksom på at
lokalitetsgeometrien er blitt endret etter oppstartsvarselet ble
oversendt.

Fig. 17: Viser fangstlokaliteter m hensynsone/båndleggingssoner
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7. 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.
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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.
7.1 Forhold som er vurdert
7.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen via Gamle Skarveg. Veinettet er relativt smalt og
svingete.
7.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder.
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert fritidsbebyggelse. 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.
7.2 Avbøtende tiltak.
7.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Veinettet er relativt bratt og svingete som innbyr til liten fart. Dette er i seg et moment som kan
være med å forbygge ulykker
Avkjørsel fra Gamle Skarveg vil bli vist med frisiktsoner.
7.2.2 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.
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8. PLANKART
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