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1. INNLEDNING
5.3 Historikk/bakgrunn for planarbeid
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Planområdet er vist i arealdelen – kommuneplan for Oppdal som utbyggingsområde for
fritidsbebyggelse.
Forslag til nytt planområde – Brandhaugan II hytteområde er en forlengelse (mot øst) av godkjent
planområde – Brandhaugan hytteområde vedtatt i 2011 som innbefatter både gnr/bnr. 190/1 og
191/1. Dette området er nå opparbeidet med infrastruktur vei, vann- og avløp. Planoppstart ble
varslet med delt atkomst både via Brandhaugvegen og Osvegen. Brandhaugvegen har bratt og
uoversiktlig avkjørsel fra Rv 70 og Statens vegvesen har signalisert at de ikke vil godta en utvidet
bruk av denne avkjørselen. De nye tomtene er foreslått på grunneiendommen gnr/bnr. 191/1.
Etter befaring i området 10. oktober 2020 med hytteeiere som sokner til Brandhaugvegen kom
det innspill fra Albu veilag om at de ønsket atkomst fra Osvegen. Forutsetningen for at trafikken
blir snudd mot Osvegen er at Brandhaugvegen må stenges fysisk slik at man ikke får
gjennomkjøring fra Rv 70 til Gjevilvassdalen. Trafikkavviklingen på Brandhaugvegen må avklares
gjennom privatrettslige avtaler.
Viltrapport – kartlegging av vilt i Oppdal kommune (rapport av 2014) og nylig utgitt rapport vedr.
hyttebygging i Oppdal kommune – samlet belastning for berørte naturtyper og arter i Skardalen
og Gjevilvassdalen viser trekkvei for hjortevilt igjennom området.
Det vil bli tatt hensyn til denne trekkveien og plassering av ny bebyggelse m. inngjerding vil bli
gjort på en slik måte at den ikke stenger ferdselssonen for hjortevilt.
Etter initiativ fra Oppdal kommune ble det holdt ny befaring i Brandhaugen hytteområde 21
september 2021 hvor tiltakshavere, planlegger sammen med administrasjonen – Oppdal
kommune og utvalget for bygg – arealplansaker deltok. Etter denne befaringen ble det besluttet å
omarbeide planforslaget. Dette i første rekke for å ivareta trekkvei for hjortevilt på en bedre måte.
Ved å trekke ut (flytte) noen tomter fra den mest sentrale delen av trekkveien ville man beholde
en sone (ca. 100 m bredde) som ikke blir bebygd.
4 av de foreslåtte tomtene i det nye planforslaget ble plassert i nærhet av etablert bebyggelse og
nytt varsel med kart ble sendt til de (naboliste mottatt fra Oppdal kommune) som ble mest berørt
av endringen (frist for innspill 25. oktober). Etter denne siste varslingen kom det innspill fra 7
hyttenaboer som mente at de ble veldig negativt berørt av det nye forslaget. Tiltakshavere gjorde
så en nøye vurdering av disse innspillene og nytt revidert plankart ble tegnet og ligger til grunn
for dette planforslaget.
Vurderingen er at kravet til informasjon og medvirkning i planprosessen (mht. berørte parter) er
oppfylt.

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 29.10. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde, del av gnr/bnr 190/1 og 191/1
______________________________________________________________________________
1.2 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for ca. 20 tomter – frittliggende fritidsbebyggelse med
tilhørende anlegg, annet uteopphold turdrag, vei vann og avløp. Vannforsyning og utslipp av
avløpsvann planlegges fra Vardammen VA.
I forbindelse med at atkomsten til planområdet er lagt fra Osvegen, foreslås en snuplass lagt langs
Brandhaugvegen. For å få til en hensiktsmessig plassering av denne foreslås planområdet utvidet
langs Brandhaugvegen mot øst. Etter innspill fra hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 191/49
planlegges en mindre tomt nord for denne eiendommen.
6

Man vil ved dette planforslaget prøve å oppfylle myndighetenes ønske om å opprettholde en
viltkorridor som ledd i å hensynta naturmangfoldloven, ta hensyn til naboer og i tillegg lage en
plan som er økonomisk forsvarlig å gjennomføre.
1.3 Forslagstiller, plankonsulent
Forslagsstiller er Solveig Sandblost Aalbu
og Bernt Sveås Aalbu.
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne,
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal.
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene.
1.4 Eiendoms – og eierforhold
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er del av Aalbu, gnr/bnr. 190/1 del av Aalbu
gnr/bnr. 191/1. Ålbusgrenda 28, 7340 Oppdal.
Hjemmelshavere av eiendommen gnr/bnr. 190/1 er Elin Berger Aalbu og Frode Aalbu.
Hjemmelshavere av eiendommen gnr/bnr. 191/1 er Solveig Sandblost Aalbu
og Bernt Sveås Aalbu.
1.5 Tidligere vedtak i saken
Planområdet omfattes av vedtatt arealdel kommuneplan (2019 – 2030) og detaljreguleringsplan
for Brandhaugen hytteområde – vedtatt i 2011.
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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
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Planforslaget er i hovedsak 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
Solveig Aalbu og Bernt Aalbu.
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan Brandhaugan II hytteområde ble holdt på
kommunehuset 03.09. 2020.
Fra grunneiere/tiltakshavere (Rindalhytter) stilte Solveig Aalbu, Bernt Aalbu/Kjell Eithun, Tore
Heggem og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Ane Hoel, Arita Stene og Gro Aalbu.
2.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 24.09. 2020
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmeside 24.09. 2020.
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 23.09. 2020
Frist for innspill ble satt til 20.01. 2020 med utsatt frist til 01.10. 2020 for de som deltok på
befaring og skulle ta stilling til bruk av Osvegen som atkomstveg.
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.
Naboer varslet på nytt etter befaring 21. september 2021 med frist for innspill 25. oktober 2021.
2.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og er kommentert.
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Innspill:

Kommentar til innspillet:

Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Dato 15.10. 2020.
Uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplan for Brandhaugan II
hytteområde – Oppdal kommune
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Landbruk
I det videre planarbeidet er det viktig at det
søkes løsninger som minimerer
landbruksmessige virkninger, herunder
virkninger for ev. beiteinteresser og
kulturlandskap. Det er videre viktig å sikre 10
meters byggegrense mot fulldyrka jord sørvest
for planområdet. I planforslaget må det gjøres
rede for hvordan dette er vurdert.

10 meter byggegrense tas til følge.

Klima og miljø
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil
ivaretakelse av klima, naturmangfold,
landskap og friluftsinteresser være sentrale
tema i arealforvaltningen. Problematikk
knyttet til forurensning i form av støv, støy og
forurensning i grunnen er også viktig for
Fylkesmannen som miljømyndighet.

Støyrisiko er vurdert.

Arealformålet innenfor den foreslåtte
planavgrensningen er i samsvar med overordna
plan.
Det er stor tomtereserve for fritidsformål i
nærområdet. Det er uheldig å regulere nye
områder, før de ledige, redigerte tomtene er
bebygd.
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Støy og støv
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Området er ikke spesielt utsatt for støy fra
biltrafikk eller andre kilder, men i anleggsfasen
vil både støv og støy være relevant. Det skal gå
fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er
vurdert, jf.

I planens bestemmelser blir det innført en
bestemmelse vedr. støy og støv, dette gjelder
særlig i bygge- og anleggsfasen.

Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2016), og
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T-1520 må legges til grunn for
planforslaget.

Dette tas til følge.

Naturmangfold
Det må undersøkes hvilket naturmangfold som kan
påvirkes av tiltaket, og effekten av påvirkningen må
vurderes, jf. Naturmangfoldloven (NML) § 7. Se Veileder
til naturmangfoldloven kapittel II (T- 1554).

I oppstartsvarselet er det beskrevet ei trekkrute
for elg og gaupe gjennom området. Det må settes
av en grønn korridor slik at viltet kan ferdes
uforstyrret og i skjul gjennom området. Ut ifra
vedlagte kart ser det ut til at trekket ikke er
sammenfallende med den foreslåtte turløypa som
skal koples sammen med turløyper utenfor
planområdet. Det er nok et riktig grep å ikke
blande turløype med korridor for vilt.

Klima og klimatilpasning
Planen må innarbeide tiltak eller virkemidler
for å redusere utslipp av klimagasser, ivareta
klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer
effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging, jf. Statlige
planretningslinjer for klima- og

Planforslaget er vurdert etter prinsippene i §§
8-12 i naturmangfoldloven
Forholdet til naturverdier er beskrevet
under pkt. 4.6 i denne planbeskrivelsen.

Klimavennlige løsninger vedr. energiforsyning
er beskrevet.
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energiplanlegging og klimatilpasning.
Naturlige løsninger vil bli foretrukket.
Vurderinger i forhold til økte nedbørsmengder
Håndtering av overvann må vurderes i
planarbeidet. Overvann bør løses på overflaten og ved endrete klimaforhold er gjort i planen.
ikke gjennom overvannsnettet, fortrinnsvis
gjennom naturlige løsninger som bekker, tjern og
myrdrag. Dersom det er lukkede bekkeløp i
planområdet, bør det vurderes om disse skal
gjenåpnes.
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Massebalanse
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og
steinmasser som ikke er forurenset skal vurderes
i planprosessen.
Friluftsliv
Planområdet ligger i nærheten av flere
friluftsområder. Gjevilvassdalen – kartlagt som
svært
viktig
er
nærmest.
Ifølge
oppstartsvarselet skal tilgang til nærliggende
friluftsområder sikres, noe som er viktig å følge
opp videre.
Vassdrag
Det er noen bekker i planområdet. Det må ikke
gjøres inngrep i vassdrag eller i kantvegetasjonen
langs vassdrag verken permanent eller i
anleggsfasen.

Friluftsliv og tilgang til skiløype er
beskrevet.

Hensynsone bevaring naturmiljø er foreslått langs
bekken – sør i planområdet.

Dette er vurdert

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

.

ROS- analyse følger planen.
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Samfunnssikkerhet
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Det må gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd
med plan- og bygningsloven § 4-3.
Fylkesmannen påpeker at kommunen som
planmyndighet er ansvarlig for ROS- analysen.
Det er viktig at kommunen er bevisst sitt ansvar
for å kvalitetssikre og godkjenne analysen (jf.
Sivilbeskyttelsesloven § 14 2.ledd, forskrift om
kommunal beredskapsplikt § 3, og plan og
bygningsloven § 4-3).

Innspill:
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune
Dato: 21.10. 2020.

Kommentarer:

Fylkeskommunens uttalelse til varsel om
oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for
Brandhaugan II hytteområde – del av 191/1 –
Oppdal kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette
for ca. 20 fritidstomter med tilhørende
anlegg, annet uteopphold turdrag, vei, vann
og avløp.
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens
arealdel. Planområde er ca. 125 da.
Fylkeskommunen har mottatt referat fra
oppstartsmøtet med kommunen, datert
03.09.2020.

Kulturminner eldre tid – automatisk
fredete kulturminner:
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Vi vurderer at det er liten risiko for at planen
vil komme i konflikt automatisk fredete
kulturminner. I tidligere godkjent plan for
Reismile blir videreført i nytt plankart
Brandhaugen hytteområde, del av 190/1 og
191/1 er det registrert en reismile med
Askeladden ID 140221. Vi anmoder om videre
bevaring av denne i ny plan.
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Ut over dette minner vi om 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.

Kulturminner nyere tid:
Planområdet omfatter to sefrak-registrerte
bygninger fra først del av 1800-tall, og tett inn
mot planområdet i vest ligger eldre sefrakregistret gårdsbebyggelse. I henhold til
bestemmelser i kommuneplanens arealdel skal ny
bebyggelse som ligger i et bygningsmiljø med
historiske verdier ta hensyn til og tilpasses dette.
Planen bør sikre at ny bebyggelse utformes i tråd
med lokal byggeskikk og har gode visuelle
kvaliteter.

Nye bygninger blir lite eksponert i forhold til
disse Sefrak registrerte bygningene i
gårdsbebyggelse.

Vannforvaltning:
Trøndelag fylkeskommune er som
vannregionmyndighet opptatt av å sikre at alt
arbeid som berører vann skal ivareta hensynet til
opprettholdelse eller forbedring av
vannforekomstene. Tiltaket må vurderes i
henhold til Regional vannforvaltningsplan for
vannregion Trøndelag 2016-2021 og
vannforskriftens § 4.

Man har som miljømål at alle vannforekomster
i, eller i nærheten av planområdet ikke får
redusert kvalitet vedr. økologisk og kjemisk
tilstand.
Vannforsyning og avløpsledninger tilknyttes
Vardammen VA som er et godkjent vann- og
avløpsanlegg.

Byggeområdet grenser mot Driva-VognillLønset-bekkefelt nord, vann-nett ID 109-365R, som har god økologisk tilstand

Vurderingen er at det nye byggeområdet ikke
har innvirkning på Driva-Vognill-Lønsetbekkefelt nord.
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Vi forutsetter at bestemmelser og retningslinjer i
kommuneplanens arealdel 2019-2030 følges
med hensyn til vann og avløp. Ref.
Avstand til vannforekomster – Tiltak (her
boliger) skal iht. pbl. §20-1, bokstav a,
plasseres mer enn 20m fra bekk og 50m fra
elver og innsjøer.

Byggegrense 20 m fra denne bekken vurderes i
planen

Avløp – ved 5 eller flere
enheter er det krav om
felles avløp. Utover dette
har vi så langt i prosessen
ingen flere kommentarer.

Viltforvaltning
Trøndelag fylkeskommune ser det som
positivt at trekkområder for hjortevilt blir
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hensyntatt i planleggingen og har ingen
innspill utover det knyttet til vilt.
Egne vurderinger i denne planbeskrivelsen.
Trøndelag fylkeskommune anbefaler at
planforslaget sikrer at terrenginngrep blir
minimert og avstandsvirkning redusert. Dette
gjelder både for interne veger og hytter.
For avkjørselsforhold fra RV 70 viser vi til uttalelse
fra Statens vegvesen.
14
Innspill:
Kommentar til innspillet:
Innspill fra Statens Vegvesen.
Dato 10.04. 2020
.
Riksveg 70 i Oppdal kommune Tilbakemelding på varsel om oppstart av
detaljreguleringsplan- del av gnr. 191, bnr. 1 Brandhaugan II hytteområde
føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, vegnormalene og andre
Nasjonale og regionale areal/politiske føringer
blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss
Statens vegvesen har ansvar for å påse at
Statens vegvesen registrerer at forslag til
planområde inkl. formål er i tråd med
kommune-planens arealdel. Det er flere
adkomstmuligheter til området. Vi har i alle
fall registrert minst 2 alternativer. Den ene er
Festa-/Osvegen
som
synes
å
ha
tilfredsstillende tekniske løsninger ved krysset Hovedatkomst blir lagt fra Osvegen.
med riksveg 70. Mens den andre, Brandhaugvegen blir fysisk stengt og
Brandhaugvegen,
ikke
synes
å
ha avkjørselen fra Rv70 blir i mindre grad brukt
tilfredsstillende tekniske løsninger, j f. våre til atkomst i forbindelse med landbruksdrift.
håndbøker. Vi vil i utgangspunktet kreve
sistnevnte oppgradert før det blir gitt bygge
tillatelse/igangset tingstillatelse og at dette
fastsettes som en rekkefølge- bestemmelse i
planen. I motsatt fall vil vi vurdere innsigelse.
Innspill:
Kommentar til innspillet:
Innspill fra Sametinget
Dato: 23.10. 2020
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Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel
– Detaljreguleringsplan for
Brandhaugan II hytteområde, del av
gnr/bnr. 191/1 i Oppdal kommune
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Sametinget ser det som lite
sannsynlig at det finnes ukjente
automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. Vi
har derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige innvendinger
til planforslaget.
Vi minner om den generelle
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår
følgende tekst:


Kulturminner og
aktsomhetsplikten. Om
noen under arbeid skulle
mistenke funn av
kulturminner, må en
umiddelbart stanse arbeidet
og gi beskjed til
Sametinget og
fylkeskommunen. Pålegget
beskrives i lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner
(kml.) § 8 annet ledd. Dette
må videreformidles til alle
som skal delta i
gjennomføring av tiltaket.

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

Vi minner også om at alle samiske
kulturminner fra 1917 eller eldre er
automatisk freda ifølge kml. § 4 annet
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke
funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å
skade eller skjemme et freda
kulturminne, eller sikringssonen på 5
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 29.10. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde, del av gnr/bnr 190/1 og 191/1
______________________________________________________________________________
meter rundt kulturminnet, jf. Kml. §§
3 og 6.
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Innspill:
Fra Mattilsynet,
Dato: 16.04. 2020

Kommentar til innspillet:

UTTALELSE TIL MOTTATT VARSEL OM
OPPSTART – ARBEID MED
DETALJREGULERINGSPLAN FOR
BRANDHAUGAN II HYTTEOMRÅDE – OPPDAL
KOMMUNE

Gjelder
Hensikten med planen er å
legge til rette for ca. 20 tomter –
frittliggende fritidsbebyggelse
med tilhørende anlegg, annet
uteopphold turdrag, vei vann og
avløp. Planarbeidet er en
utvidelse av eksisterende plan,
plan-ID 2011002.

Fakta
Planforslaget er ifølge varsel
om oppstart i tråd med
kommuneplanens arealdel, og
det er derfor ikke behov for
planprogram eller
konsekvensutredning
Området ligger på Ålbu, ca. 11 km vest
for Oppdal sentrum. Området omfatter
del av eiendommen gnr./bnr. 191/1.
Det planlegges vannforsyning fra Vardammen,
samt tilkobling til etablert avløpsløsning.
Det ble avholdt oppstartsmøte 3.
september 2020, referat vedlagt. Krav
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knyttet til blant annet vann og avløp er
gjennomgått med planlegger og
forslagsstiller.

Vurdering
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Det er positivt at det tas sikte på å
utnytte eksisterende løsning for vann
og avløp. Det er også positivt at det
stilles krav om VA-plan før 1. gangs
behandling av planen. Det er også
positivt at kommunen stiller krav om
at tilfredsstillende vannforsyning skal
dokumenteres.
Det er viktig at trekkruter for vilt blir ivaretatt.

Mattilsynet har følgende innspill til
igangsatt planarbeid:
En godkjent VA-plan bør inneholde
notat med beskrivelser, nødvendige
beregninger og eventuelt geotekniske
vurderinger. I tillegg plantegning og
vurdering av høyder som viser fall på
VA- ledningene.
Konflikter mellom planlagt arealbruk
og eksisterende ledningsanlegg, både
kommunalt og privat, må avklares på
et så tidlig tidspunkt som mulig.
Planen må vise hvordan konfliktene
planlegges løst.
Videre en vurdering av om eksisterende
vann- og avløpssystem har tilstrekkelig
kapasitet. Dimensjoneringsgrunnlag og
planlagt belastning (pe) inkludert
slukkevann. Ledningsdimensjoner bør
vises i plantegning.

Vurderinger vedr. vannforsyning er gjort med
utgangspkt. i notat utført av Norconsult.
Norconsult har gjort en overordnet vurdering
vedr. vannforsyning fra Vardammen, dette
gjelder et større område, inkludert flere store
hyttefelt.
Ledningsnettet til Svorunda Vannverk som
leverer vann til den eksisterende bebyggelsen i
Brandhaugan hytteområde er dårlig kartlagt.
I forkant av anleggsstart må man kartlegge
eksisterende vannledninger så langt det er
mulig. Svorunda vannverk har pr. i dag ikke
kapasitet til å levere vann til flere hytter i
området

Uttak av slokkevann, jf. TEK
17´s anbefalinger. Det er viktig
med tanke på ledningsnettets
dimensjon og kapasitet, slik at
det ikke påvirker ledningsnettet
negativt.
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Før tillatelse til igangsetting gis bør det
sikres at det foreligger en teknisk VAplan (detaljert plan). Planene bør
utarbeides i henhold til plan- og
bygningsloven, kommunens VA-norm
og de VA- / Miljø-bladene det refereres
til i denne. Teknisk VA-plan bør
inneholde prosjektdokumentasjon med
detaljerte tegninger, inkludert eventuelle
dimensjonerings- og
kapasitetsberegninger.

Fig. 1: Skjematisk oversikt over vannforsyning.

Mulighet for uttak av slokkevann er beskrevet i
denne planbeskrivelsen.
Etter opplysninger tiltakshaver har innhentet fra
Vardammen VA (godkjent anlegg), har dette
anlegget kapasitet til både å levere vann og
motta avløpsvann fra 21 nye hytter i
Brandhaugan II hytteområde.

Det må sikres at VA – planen blir utarbeidet av
personer med tilstrekkelig fagkompetanse.

Når det gjelder dimensjoner på vann- og
avløpsrør tar man utgangspkt. i vann- og
avløpskart utarbeidet av Oppdal
Maskinkompani (Brandhaugan hytteområde) og
viser dette på eget vann- og avløpskart.
Detaljert VA- plan (med tekniske løsninger)
levers sammen med søknad om byggetiltak.
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Vi viser til dyrevelferdsloven §§ 1 – 3.
Formålet med loven er å fremme god
dyrevelferd. Loven omfatter forhold som
påvirker velferd hos eller respekt for
pattedyr, fugler mm. Uavhengig av
nytteverdien dyr måtte ha for mennesker
skal de blant annet beskyttes mot fare for
unødige påkjenninger og belastninger.
Endring av trekkruter mm. Kan påføre
dyrene unødige påkjenninger, særlig på
slutten av vinteren når de er høydrektige.

Fig. 2: Dimensjonering av rørgate gjort av
Oppdal Maskinkompani

Dette er vurdert under pkt. 4.6 – Naturverdier i
denne planbeskrivelsen
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Innspill:
Kommentarer:
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS.
Dato: 07.10. 2020
Oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for
Brandhaugan Il hytteområde, del av
gnr./bnr. 191/1 i Oppdal kommune –
Høringsuttalelse
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Brann- og redningstjenesten minner
om følgende:
Det må legges til rette for at brann- og
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv
rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i
anleggsperioden. Dette innbefatter også en
hensiktsmessig plassering av og nødvendig
antall brannkummer, samt ivaretakelse av

forskriftsmessig slokkevannskapasitet.
Dersom det skal benyttes automatisk
sprinkleranlegg i bygningene, må det også
tas hensyn til dette ved vurdering av
slokkevannskapasiteten.
Disse forutsetningene må være avklart og i
henhold til krav i lover og forskrifter, for at
prosjektet skal kunne gjennomføres. Det
vises blant annet til plan- og bygningsloven
§ 27-1 og byggteknisk forskrift (TEK 17) §§
11-1, 11-17 og 15-7 med veiledning. I
henhold til plan- og bygningsloven skal det
på planstadiet, foreligge en risiko- og
sårbarhetsanalyse, jf § 4-3.
Det påpekes at tilgjengelighet for
innsatsmannskapene skal være tilfredsstillende
når hvert bygg tas i bruk, blant annet
brannkummer, vannkapasitet, adkomstveier
og oppstillingsplasser.
Under og etter anleggsperioder skal også
tilgjengelighet for innsatsmannskaper til
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det

Tilgang på slokkevann fra Vardammen VA
vurderes som god.
Uttak for slokkevann plasseres sentralt i
planområdet og blir vist på VA – plankart. Dette
vil bli et uttak for etterfylling av vanntank i
brannbil.
Uttak med dokumentert tilstrekkelig mengde
vann ligger mindre enn 1 km fra planområdet.
Denne vannkummen har vannforsyning fra et
200 mm rør direkte fra vannkilden.
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må også 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.
Dette må hensyntas i planleggingen.

Tilgjengelighet for innsatsmannskaper og
materiell vil bli tilfredsstillende.

Øvrige forhold det må tas hensyn til:
21

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 el-sykler og elbiler) i innvendig parkering, må
brannsikkerheten ivaretas.Brannfarlig
gass skal ikke oppbevares i kjeller og på
loft.
Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må
det også tas hensyn til tilgjengeligheten for
innsatsmannskapene.
Dersom det er planer om å benytte stoff som
kommer inn under forskrift om håndtering av
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må
lagring, bruk og arealmessige begrensninger
rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn
av en risikovurdering.

Avstand mellom bygninger på min. 8 meter vil
bli innfridd.

Disse forholdene må vurderes og
prosjekteres av foretak med
tilstrekkelig kunnskap og
godkjenning.
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Innspill:
Kommentarer:
NVE
Dato 20.10. 2020

NVE er kontaktet og har ikke innspill
til planen.
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Innspill:
Fra Tensio Oppdal e-verk AS
Dato: 12.10. 2020

Kommentarer:

Detaljreguleringsplan Brandhaugan li
hytteområde – gnr/bnr 191/1 – Oppdal
kommune
Tensio har ingen innvendinger til planen. Vi
vil få komme med noen orienterende
opplysninger.
Ut fra mottatte dokumenter så har Tensio TS
både høyspent og lavspentnett innenfor
omregulert område. Vedlegger kartskisse som
viser høyspentnettet innenfor området, og vi
har her to høyspentlinjer. Når det gjelder
bestående lavspentnett så er ikke det
dimensjonert for videre utbygging.
For å forsyne den planlagte utvidelsen, må
det til en ny nettstasjon med tilhørende
høyspentkabel. Plassering av disse må
avklares med utbygger så tidlig som mulig.
Når det gjelder lavspent forsyning, ser vi for
oss traseer langs veier og om mulig
samkjøring med VA

Det reguleres inn et område for
høyspenningsanlegg like ved Parkering P1.

Den eller de som utløser tiltak i
strømforsyningsnettet, både flytting,
nyanlegg og forsterkning, må som
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hovedregel dekke kostnadene med
tiltaket. Inkludert eventuelle kostnader til
erverv av nye rettigheter. Nye traseer må
gis rettigheter med minst like gode vilkår
som det vi har til de eksisterende traseene.
Normalt er dette stedsvarige
(evigvarende) bruksrettigheter.
23

Dersom planen forutsetter at eksisterende
høyspenningsanlegg må flyttes eller
legges om, må det settes av plass til ny
trase og/eller nettstasjon(er).
Eksisterende 24kV høyspenningsnett etablert
etter områdekonsesjon. (distribusjonsnett)

Eksisterende høyspenningskabler

Høyspenningskablene
som
ligger
innenfor planområdet, må tas hensyn til.
Det må bestilles kabelpåvisning for å få
en nøyaktig kartfesting av kabelens
plassering i terrenget.
Andre forhold

Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før
utbygging, slik at vi kan planlegge nye
anlegg og angi hvor vi ønsker at utbyggere
skal grave kabelgrøfter inn til bygninger.
Før selve arbeidet i utbyggingsområdet
starter opp, ønsker vi også å avklare
fremdriftsplan med utbygger.

Dette tas til etterretning

Det er også viktig at nye
utbyggingsområder/teknisk infrastruktur
planlegges slik at spesielt våre
høyspenningsledninger ikke må flyttes.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være
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spørsmål eller uklarheter når det gjelder
tilpasning av våre anlegg i den nye
reguleringsplanen.
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Innspill:
Fra: Trine Barstad <barstadtrine@gmail.com>
Sendt: lørdag 31. oktober 2020 18:45
Til: post@olafjosne.no
Emne: Innspill til forslag til detaljreg.plan for
Brandhaugan II hytteområde

Kommentarer:

Til Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297
7340 Oppdal
Viser til oversendt varsel om oppstart av
arbeid med detaljreguleringsplan for
Brandhaugan II hytteområde, del av gnr/bnr.
191/1. Oppdal kommune
Vei:
Flertallet i veilaget stiller seg positiv til at vi
kobles kostnadsfritt på ny vei fra Vardammen.
Tas til etterretning.
Ifbm ny vei og endret adkomst forutsetter Aalbu
veilag at brøyteutgifter og vedlikehold fordeles på
nye hytter og eksisterende hytter.
Vi ønsker at tilknytning av ny vei må plasseres
slik at den er til minst mulig sjenanse for
eksisterende hytter, bl.a. må det unngås at hyttene
blir opplyst innvendig av billys.
Adkomst til Brandhaugvegen 30 må
opprettholdes, dvs. at vegen ikke må avsluttes /
sperres før denne. Se kommentar på vedlagt kart.
Parkeringsplass for Brandhaugvegen 50 må
opprettholdes. Det forutsettes derfor fortsatt
parkering for denne hytten på plassen sørøst for
avkjøring til Brandhaugvegen 52.

Etablert bebyggelse har atkomst via
Brandhaugvegen helt til ny atkomst fra
Osvegen er etablert og Brandhaugvegen blir
stengt ved rundkjøring vist på plankart.

Det må tilrettelegges slik at Brandhaugvegen
52 fremdeles kan benytte adkomst over 190/1 for
brøytekjøretøy, slamtømmingsbil og personbil
med henger. Derav foreslått etablering og
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plassering av snuplass. Se markert på vedlagte
kart.
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Plassering og høyder på nye hytter:
Det ønskes en mer konkret tilbakemelding på
hvordan hytter er tenkt plassert på tomtene. Det er
etterspurt i e-post til Fjøsne et mer detaljert kart
som viser plassering av hytter. I svar 27.10.2020
skrivers det at detaljkart blir utarbeidet i
forbindelse med planbeskrivelsen og skal sendes
ut på 6 ukers høring til alle berørte parter.
Eksisterende hyttefelt har derfor lite grunnlag å
kommentere etter akkurat nå når det gjelder
plassering av hytter på tomtene. Det forventes
derfor at eksisterende hytteeiere sin mening vil få
innflytelse når dette er mer klart.
Reguleringsbestemmelsene må ha krav til både
mønehøyde og gesimshøyde som tilsvarer hyttene
som er i hyttefeltet fra før.

Planen kommer ut på 6 ukers høring der alle
berørte parter gis anledning til uttalelse.

Mønehøyde, gesimshøyde vil bli vurdert i
forhold til etablert bebyggelse i de områder hvor
ny bebyggelse ligger i nærheten av den
etablerte.

VA:
Eksisterende beboere vil få tilbud om tilkobling
Kapasiteten for dagens vannforsyning er begrenset til Vardammen VA. Det vil ikke bli
av dimensjon på vannledning fra riksvegen og opp påkoblingsplikt.
til hyttefeltet. De interne ledningene skal være
godt nok dimensjonert. Aalbu veilag ønsker tilbud
på felles tilkobling av eksisterende vannledning i
hyttefeltet til ny vannforsyning fra
Vardammen. Eventuelt tilkobling til avløp
bestemmes av hver enkelt hytte
Med hilsen Aalbu veilag
v/ Trine Barstad
Fig. 3:
Skisse
som
viser ny
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bebyggelse i forhold til den etablerte

Innspill:
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Kommentarer:

Fra: Harald Krogstad <harald@krogstad.no>
Sendt: onsdag 30. september 2020 11:16
Til: post@olafjosne.no
Kopi: ‘olaf@jerniaeggen.no’
<olaf@jerniaeggen.no>
Emne: SV: Attached Image
Takk for positivt svar og bedre kart som viser
hvordan dette er tenkt.
Olaf Eggen har vært eier av 191/12 siden 1993 og
har vært fornøyd med den atkomsten han har hatt,
dvs. lite behov for å kjøre helt fra til hyggeveggen.
Jeg antar at det her kan være aktuelt å lage en
avtale som medfører at de rettigheter som Eggen
har i henhold skylddelingsforretningen faller bort.
Med vennlig hilsen
Harald Krogstad
Advokat
ADVOKAT HARALD KROGSTAD
Fjordgata 62, PB 746
7407 Trondheim
Telefon:
73 84 19 00
Mobil:
922 80 401
Telefaks:
73 52 67 30
E-post: harald@krogstad.no
Web: www.krogstad.no
posten og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av den.

Fra: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no>
Sendt: 29. september 2020 20:18
Til: Harald Krogstad <harald@krogstad.no>
Emne: SV: Attached Image
Hei!
Snakket med grunneier Bernt Aalbu i dag – han er Ny atkomst til denne eiendommen vil bli vist på
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i hvert fall interessert i å finne en god løsning for nytt plankart.
begge parter.
Får bedre kart etter hvert som jeg får arbeidet mer
med forslaget. Det ser ut til å være løsbart slik
som foreslått på kartet jeg sendte
Mvh
Ola Fjøsne
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Fra: Harald Krogstad <harald@krogstad.no>
Sendt: tirsdag 29. september 2020 15:04
Til: post@olafjosne.no
Kopi: ‘olaf@jerniaeggen.no’
<olaf@jerniaeggen.no>
Emne: VS: Attached Image
Takker for mottatt kart. Jeg synes dette kartet også
var vanskelig å lese.
Vedlegger skylddelingsforretning. Se siste
avsnitt. Her må vi prøve å komme fra til en god
løsning for begge parter. Jeg legger da til grunn at
det kanskje ikke vil være ønskelig at min klient
opparbeider vei slik beskrevet i
skylddelingsforretningen.
Med vennlig hilsen
Harald Krogstad
Advokat
ADVOKAT HARALD KROGSTAD
Fjordgata 62, PB 746
7407 Trondheim
Telefon:
73 84 19 00
Mobil:
922 80 401
Telefaks:
73 52 67 30
E-post: harald@krogstad.no
Web: www.krogstad.no

Fra: Olav Kuvås <olav@krogstad.no>
Sendt: 29. september 2020 14:58
Til: Harald Krogstad <harald@krogstad.no>
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Emne: Attached Image
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Innspill:

Kommentarer:

Fra: Erik Friden <Erik.Friden@fjeldseth.no>
Sendt: mandag 5. oktober 2020 08:13
Til: ‘post@olafjosne.no’ <post@olafjosne.no>;
Bernt Sveås Aalbu (bernt.aalbu@gmail.com)
<bernt.aalbu@gmail.com>
Kopi: arilys@online.no; Bente Stendahl
(benstend@online.no) <benstend@online.no>;
Catrine Lossius Sagli (clsagli@online.no)
<clsagli@online.no>;
‘erik.friden.tr3b@gmail.com’
<erik.friden.tr3b@gmail.com>; Frode Jenssen
(frodepalle@gmail.com)
<frodepalle@gmail.com>; Heglund, Gunnar
(gunhegl@online.no) <gunhegl@online.no>;
Mona Parow <mona@parow.no>; Morten Aalbu
(aalbu@hotmail.com) <aalbu@hotmail.com>;
sas@ossnor.no; Trine Barstad
(barstadtrine@gmail.com)
<barstadtrine@gmail.com>; Sverre Nypan
(sverre@nypangaard.no)
<sverre@nypangaard.no>
Emne: SV: Detaljeringsplan for Brandhaugan II

Fra: post@olafjosne.no
[mailto:post@olafjosne.no]
Sendt: 30. september 2020 12:02
Til: Erik Friden <Erik.Friden@fjeldseth.no>
Kopi: ‘Bernt Sveås Aalbu’
<bernt.aalbu@gmail.com>;
solveig.aalbu@gmail.com
Emne: VS: Detaljeringsplan for Brandhaugan II

Hei.
Vi har vært på hytta i helga og snakket med
naboer om hyttefortettinga. Ikke så mye jubel
akkurat. Det var stort sett negative kommentarer
om dette. Noen spurte om vi kan hindre dette?
Et spørsmål som gikk igjen var om dette vil føre
til økonomiske konsekvenser for oss.
Veien fra RV70 og opp har så langt vært vår
kostnad. Alt vedlikehold som oppgrusing,
snøbrøyting og strøing har vi bekostet. Hvordan
blir det når det blir 6 hytter ekstra på vegen? De
må vel også bli med i veglaget vårt. Det vil også
føre til økt slitasje på vegen.

Hei!

Man er vel avhengig av et fysisk stengsel for
ikke å slippe trafikk til Osvegen via
Brandhaugvegen, Dersom alle hytteeiere langs
øvre del av Brandhaugvegen (skille mellom
bolig og fritid) hadde vært enige om å bruke
Osvegen kunne man f.eks satt opp en bom i
område ved grinda. Eksempelvis de med
rettigheter vedr. grunneiendommer i området
fremdeles kan passere bommen. Men det må vel
i alle fall tas en grundig diskusjon i
hytteforeninga og med alle som har rettigheter i
Brandhaugvegen. Det er vel enighet om at
avkjørsel fra RV-70 og stigningsgraden I
Brandhaugvegen ikke er optimal – i hvert fall
ikke om vinteren.
Mvh
Ola Fjøsne

Fra: Bernt Sveås Aalbu
<bernt.aalbu@gmail.com>
Sendt: tirsdag 29. september 2020 12:18
Det samme spørsmålet gjelder hvis vi skal kjøre
Til: post@olafjosne.no
inn fra Osvegen. Må vi kjøpe oss inn, eller blir de Kopi: solveig.aalbu@gmail.com
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 29.10. 2021
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kostnadene fordelt på de nye tomtene?
Emne: Re: Detaljeringsplan for Brandhaugan II
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Før vi kan bestemme oss om vi ønsker å kjøre inn
fra Osveien eller RV70 så må vi ha svar på
spørsmålet om det økonomiske.
I all verden enig. Men trenger å tenke helhet på
dette i tilfelle. Tror det blir et tema for den
I feltet er det også en privat vannledning som er
eksisterende hytteforeninga til drøfting. Fordi
bekostet av oss. Det finnes ikke noe kart som
det blir vel utfordrende å koble en og en hytte til
forteller hvor ledningen ligger. Så det må utvises ny veien, i og med at det blir slik enten eller –
forsiktighet så den ikke blir skadet. Det er
Adkomst pga At vi må forhindre sniking i
hyttelaget som bekostet alt vedrørende denne
bommen på Gjevilvassveien.
ledningen. Denne vannledning er maks belastet.
Det tåles heller ikke flere tilkoblinger.
Hvilket kart er rett? Det er nå tre forskjellige kart
som viser hytter og veier. Fikk høre om et tredje
kart hvor det blir lagt en ny veg ved enden av
eiendom nr. 60 og oppover. Vennligst fortell hva
som er rett kart.
Ved salg av tomtene må det også orienteres om
veglaget vårt.
Vi har også kaldt inn til et utvendig møte
førstkommende lørdag, for å se på hvor tomtene
blir.
Med vennlig hilsen
Erik Fridèn
Prosjektleder

Fra: Erik Friden < >
Sendt: tirsdag 29. september 2020 08:01
Til: ‘post@olafjosne.no’ <post@olafjosne.no>
Emne: Detaljeringsplan for Brandhaugan II
Hei, viser til mottatte plan.
Ser at eksisterende veg Brannhaugvegen fra
riksveg 70 og oppover skal beholdes. Hadde det
ikke vært mulig å koble eksisterende veg sammen
med nyvegen fra Osvegen? De ligger nesten ved
siden av hverandre inne på feltet. Bakken oppover
fra veg 70 fyker veldig ofte igjen på vinteren. Det
er mange som kjører seg fast når det er snøvær og
vind. Ved mildvær så blir det is oppover bakken.
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
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Det problemet ville vi sluppet hvis vi kunne kjørt
inn fra Vardammen.
Vennlig hilsen
Erik Fridèn
Prosjektleder

Kommentarer:
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Fra: Stein Arne Schnell (Oss-nor)
<stein.arne.schnell@ossnor.no>
Sendt: søndag 25. oktober 2020 13:46
Til: post@olafjosne.no; Bernt Sveås Aalbu
<bernt.aalbu@gmail.com>
Kopi: Randi Schnell (Oss-nor)
<Randi.Schnell@ossnor.no>
Emne: VS: Brandhaugan – Regulering – vei
Hei,
Vi har ingen klar mening vedr. veiens
tilkomstretning.
Skulle det bli adkomst fra Vardammen, må det
anordnes slik at vi fortsatt kan benytte adkomst
over 190/1 for brøytekjøretøy, slamtømmingsbil
og personbil med henger. Fortrinnsvis ikke
«snuhammer» da det fordrer rygging.

Det er nå avklart etter møte i hytteierforeninga
at hovedatkomsten til Brandhaugan II
hytteområde vil bli via Osvegen.

Plankartet vil vise snuplass for større kjøretøyer.
Vi ønsker fortsatt tilleggsareal ved vår tomt hvis
det er mulig å få til.

Areal på nordsiden av tomta vil bli vist som
egen tomt.

Med vennlig hilsen
Randi og Stein Arne Schnell
Brandhaugveien 52
Innspill:

Kommentarer:

-----Opprinnelig melding----Fra: Øystein Torp Christensen <oysteintc@gmail.com>
Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 10:39
Til: post@olafjosne.no
Kopi: Torolf Lund Christensen <toc@equinor.com>;
June <junepersen@gmail.com>
Emne: Kommentar til Forslag Reguleringsplan
Brandhaugan 2

-----Opprinnelig melding----Fra: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no>
Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 12:08
Til: ‘Øystein Torp Christensen’
<oysteintc@gmail.com>
Emne: SV: Kommentar til Forslag Reguleringsplan
Brandhaugan 2

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
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Hei!
Hei!
Kartet der tomtene er inntegnet i varslingen er
overordnet plan, det er gjeldende plankart du må
Som diskutert på telefon så vil vi påpeke at det er
forholde deg til dersom du skal søke om tiltak.
forskjell mellom kartet tilsendt per post fra deg og den Oversender gjeldende plankart – endring av
detaljerte reguleringsplanen som man kan finne på
gjeldende plankart forgår ved ordinær planprosess
f.eks på Kommunekart.com (se vedlegg).
som er omfattende med politisk 1. gang og 2. gangs
behandling og høring.
Som du sier så er det detaljreguleringsplanen som
Håper du ble noe klokere
gjelder slik at dette området (merket rødt i kart
vedlagt) er landbruksareal (husker ikke forkortelsen
Mvh
for dette). Fint om du kan bekrefte dette skriftlig på
Mail til oss.
Ola Fjøsne

Nytt varsel etter befaring 21. september 2021.
Nytt varsel etter befaring i Brandhaugan II hytteområde.
Etter befaring hvor tiltakshavere, planlegger sammen med administrasjonen – Oppdal kommune
og utvalget for bygg – arealplansaker (tirsdag 21.09. 2021) deltok, ble det besluttet å omarbeide
planforslaget. Dette i første rekke for å ivareta trekkvei for hjortevilt på en bedre måte. Ved å
trekke ut (flytte) noen tomter fra den mest sentrale delen av trekkveien vil man beholde en sone
(ca. 100 m bredde) som ikke blir bebygd. Som erstatning for disse tomtene og som grunnlag for
gjennomføring av planen er det i det nye forslaget vist 23 tomter.
4 av de foreslåtte tomtene i det nye planforslaget er plassert i nærhet av etablert bebyggelse og
nytt varsel blir sendt til de (naboliste mottatt fra Oppdal kommune) som blir mest berørt av
endringen. Varselet viser også kjøreatkomst til gnr/bnr. 189/10 og gnr/bnr. 189/15.
Det nye planforslaget viser fremdeles atkomst fra Osvegen, og har i hovedsak samme veg føring
og samme tomteplassering som vist i det opprinnelige varselet.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
E-post: post@olafjosne.no
Tlf. mob – 93639487
Postadresse: Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Frist for innspill settes 25. oktober
Mvh
Ola Fjøsne
___________________________________________________________________________
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Forslag til plankart utarbeidet etter befaring.
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
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Innspill etter nytt varsel:

Innspill:
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Kommentarer:

Fra: Odd Henning Groven
<oddh.groven@googlemail.com>
Sendt: søndag 10. oktober 2021 13:21
Til: post@olafjosne.no
Kopi: Anita Groven <anita.groven@rir.no>
Emne: Brandhaugen 2
Hei
Viser til mottatt brev angående planforslag for
Brandhaugen 2. Vi har hytte på Sunndalveien
1158 som er den eneste hytten på nedsiden av
Brandhaugvegen. Vi hørte fra hyttenabo tidligere i
sommer at det var planlagt hyttefelt i området og
fikk se de tegningene med ham. Vi synes dette så
greit ut og det hadde ikke noe påvirkning på oss i
og med at hyttefeltet lå lenger vestover mot
Gjevillvassvegen. Vi traff også på grunneier i
sommer som sa han så på vegløsninger for
området og sa veldig tydelig at det nye hyttefeltet
skulle bære preg av å ta hensyn til det etablerte
feltet, det skulle legges vekt på store tomter som
skulle passe fint i det etablerte området, og det
skulle ikke fortettes slik som enkelte andre
hyttefelt under etablering i området. Det vi får
presentert her nå er ikke i tråd med det som her ble
sagt.
Vi kjøpte denne eiendommen i 2008, med en hytte
som var rimelig nedslitt og utdatert. Det var
tomten og beliggenheten som var viktig for oss,
der den ligger for seg selv og skjermet fra andre.
Vi har lagt ned veldig mye ressurser og skjel i
denne eiendommen som har blitt et samlingspunkt
for hele familien. Med den planen som Dere
presenterer nå med de 2 tomtene H6 og H7 helt
inn til vår eiendommen så vil dette endre seg
drastisk. Tomtene er små og det vil med stor
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 29.10. 2021
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______________________________________________________________________________
sannsynlighet bygges hytter med 2 etasjer. De vil
da få direkte innsyn på var eiendom og vil bli
veldig sjenerende for oss. Vi er sjokkerte at Dere i Tiltakshavere har vurdert deres innspill og funnet
hele tatt kan presse 2 tomter inn på dette området, det riktig å trekke forslaget som vist i forslag til
plankart utarbeidet etter befaring, dvs. man tar bort
og vi synes ikke de 2 tomtene har noe naturlig
tomtene H6 og H7.
sammenheng med resten av det nye hyttefeltet.
For oss vil nok dette bli et være eller ikke være
hvis området blir ødelagt på denne måten. Vi
motsetter oss på det sterkeste disse planene og vil
virkelig be Dere om å revurdere og finne andre
løsninger.
Vi ser frem til svar fra Dere på denne innsigelsen
Mvh
Anita og Odd Henning Groven
Innspill:

Kommentarer:

Fra: Bernt Sveås Aalbu
<bernt.aalbu@gmail.com>
Sendt: lørdag 23. oktober 2021 18:56
Til: Arild Lysheim <arilys@online.no>
Kopi: Bente Stendahl
<bente.stendahl@gmail.com>; Birte M Aalbu
<birtemaa@gmail.com>; Cathrine Lossius Sagli
<clsagli@online.no>; Erik Friden
<erik.friden.tr3b@gmail.com>; Frode Jenssen
<frodepalle@gmail.com>; Gunnar Heglund
<gunhegl@online.no>; Ketil Parow
<ketil.parow@gmail.com>; Laila Tømmervold
<laila.tommervold@gmail.com>; Lars Barstad
<larsbar@online.no>; Mari Barstad
<mari.barstad@wsp.com>; Mona Parow
<mona@parow.no>; Morten Aalbu
<m_aalbu@hotmail.com>; Nypan Sverre
<sverre@nypangaard.no>; Stein Arne Schnell
<stein.arne.schnell@ossnor.no>; Sverre Barstad
<sverre.barstad@formed.no>; Trine Barstad
<barstadtrine@gmail.com>; Trym Rogne
<Trrogne@gmail.com>; anne lysheim
<anne_lysheim@hotmail.com>;
post@olafjosne.no; randi@ossnor.no; Øyvind
Barstad <oyvind.barstad@online.no>
Emne: Re: Vedr. nytt forslag Brandhaugan 2
___________________________________________________________________________
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Takk for tydelig tilbakemelding. Vi trenger det for
å synliggjøre hvordan trøkket blir på dere
hytteeiere pga hjortetrekket 200m brett belte midt
i hjerte av hyttefeltet, var ikke det jeg ønsket
meg!
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Håper vi kan finne en løsning som er til å leve
med.
Vi tar i mot innsigelsene og skal se på d i et møte i
slutten av måneden forhåpentlig vis.
Dere hører fra oss.

Lør. 23. okt. 2021 kl. 16:43 skrev Arild Lysheim
<arilys@online.no>:
Hei.
Viser til mottatt nytt forslag til
detaljreguleringsplan, og tillater oss herved å
komme med noen synspunkter på dette.
Det kommer vel ikke som noen overraskelse at vi
syntes vi kom særdeles dårlig ut ved det første
forslaget som ble presentert i fjor, det er bare å
telle opp antall nye hytter i nokså umiddelbar
nærhet av vår hytte. Det var ikke dette vi så for oss
da vi kjøpte hytta i 2007. Ny vei til hyttefeltet
Tiltakshavere har vurdert mottatte innspill og
syntes vi derimot var positivt for alle, her måtte
funnet det riktig å trekke forslaget som vist i forslag
det kanskje svelges noen kameler..
til plankart utarbeidet etter befaring, dvs. man tar
Med det nye forslaget presentert så syns vi
ulempene nå er større enn fordelene.
Det er foreslått ytterligere to tomter rett nedenfor
oss (H13 og H15). En ytterligere fortetting vil
medføre enda mere støy, og enda mere trafikk.
Vi har etterspurt byggehøyder tidligere. I forslag
til detaljreguleringsplanen så kan mønehøyden på
nye hytter være inntil 7 m over gjennomsnittlig
planert terreng. Dette sier oss egentlig ingenting
om hvor høyt disse hyttene kommer over
eksisterende hyttevei. Det gjelder i all verden alle
nye hytter som er tenkt på nedsiden av
eksisterende hyttevei, fra H6 til og med H19.
Dette er vesentlige opplysninger som vi trenger å

bort tomtene H6 og H7.

Tiltakshavere ønsker å opprettholde antallet tomter
(H1 – H21) som vist i det opprinnelige forslaget som
ble sendt inn til kommunen 24.08. 2021. I dette
reviderte forslaget har man beholdt trekkvei for
hjortevilt fri for ny bebyggelse – ca. 100 m bredde.
Etter en totalvurdering der både hensyn til naboer
og terrenginngrep er tatt med har man kommet
fram til at alternativ beste plassering ved flytting av
tomter bort fra trekkvei hjortevilt er på flata
nedenfor dere (høydeforskjell 5-6 m).
Tomtene blir da liggende like ved ny veg, i
akseptabel avstand fra eksisterende bebyggelse og
medfører i tillegg små terrenginngrep på grunn av
topografien.

___________________________________________________________________________
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Området er vist i arealdel kommuneplan som
få nærmere info om, og det tror jeg de fleste i
byggeområde fritid og som følge av den ønskede
feltet også er opptatt av.
Når det gjelder nye H6 og H7, så syns vi det er,
unnskyld uttrykket, et håpløst forslag. I det
området er det flatt, og vil bli til stort hinder for
utsikten. Ikke bare for de berørte hytter som mister
utsikt, men vi blir jo nærmest innestengt.
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arealbruken i Oppdal kommune som må man regne
med en viss fortetting.

Vi registrerer også at antall nye tomter nå har økt
fra 21 til 23 i det nye forslaget, noe som fører til
ytterligere fortetting.
Vi ser fram til å få noen svar på det vi etterspør
om byggehøyder, slik at Oppdal kommune blir, fra
vår side, besvart og kommentert på riktig grunnlag
når den tid kommer.

Vennlig hilsen
Anne og Arild Lysheim
Brannhaugveien 86
-Sendt fra Gmail for mobil

Viser plassering av nye tomter langs den nye vegen.
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Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 29.10. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde, del av gnr/bnr 190/1 og 191/1
______________________________________________________________________________

37

Viser høydekoter mellom eksisterende og mulig ny
bebyggelse.

Innspill:

Kommentarer:

Fra: Erik Friden <Erik.Friden@fjeldseth.no>
Sendt: mandag 11. oktober 2021 07:38
Til: ‘post@olafjosne.no’ <post@olafjosne.no>;
Bernt Sveås Aalbu (bernt.aalbu@gmail.com)
<bernt.aalbu@gmail.com>
Kopi: arilys@online.no; Ketil Parow
<ketil.parow@gmail.com>; Odd Henning Groven
(oddh.groven@gmail.com)
<oddh.groven@gmail.com>
Emne: Vedrørende utsendelse av kart og brev til
en del av oss her oppe på Brandhaugen.
Hei, viser til mottatte mail med brev og et nytt kart
med tomteplasering. Hvorfor i all verden har ikke
alle i hytteforeninga vår fått denne mailen? Alle i
feltet vårt er jo berørt på en eller annen måte. Vi
___________________________________________________________________________
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har nå videresendt ut denne mailen til alle i
hyttefeltet.
Jeg har brukt helga på å snakke med hytteeiere
Nabovarsel ble sendt til de naboer som
som har ringt og lurer på hva som skjer her.
Mange spørsmål om hvorfor ikke alle mottar dette tiltakshavere og kommune mente ble mest berørt
brevet.. Ingen positive tilbakemeldinger. Da vi er av endringen
Anmodningen tas til følge.
ei felles hytteforening så bør dere sende ut slike
mailer til alle.
Så slipper vi spørsmål om dette gjøres for å få
færre kommentarer på prosjektet.
38

Med vennlig hilsen
Erik Fridèn
Prosjektleder

erik,friden@fjeldseth.no +47 92 22 62 20
Sentralbord: 73 84 84 00
Post- og besøksadresse: Haakon VIIsgt. 21, 7041 Trondheim
Org.nr. 939 351 191
www.fjeldseth.no
___________________________________________
________________________________________

 Tenk på miljøet før du skriver ut.

Fra: Erik Friden <Erik.Friden@fjeldseth.no>
Sendt: mandag 11. oktober 2021 07:51
Til: ‘post@olafjosne.no’ <post@olafjosne.no>;
Bernt Sveås Aalbu (bernt.aalbu@gmail.com)
<bernt.aalbu@gmail.com>
Kopi: Ketil Parow <ketil.parow@gmail.com>;
arilys@online.no
Emne: Nye hyttetomter opp i feltet vårt.
Hei igjen.
Viser til tilsendte kart. Vi vil gjerne ha et kart med
påførte kotehøyder på veien samt kotehøydene på Tomtene H6 og H7 som vist på plankartet
mønetoppene på de planlagte hyttene som er tenkt. utarbeidet etter befaring tas nå ut.
Når det gjelder hytte H6 og H7 som er foran oss så
vil de sperre mye for oss samt redusere verdien på
hytta vår ifølge megler.
Med vennlig hilsen
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Erik Fridèn
Prosjektleder

erik,friden@fjeldseth.no +47 92 22 62 20
Sentralbord: 73 84 84 00
Post- og besøksadresse: Haakon VIIsgt. 21, 7041 Trondheim
Org.nr. 939 351 191
www.fjeldseth.no
___________________________________________
________________________________________
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 Tenk på miljøet før du skriver ut.

Innspill:

Kommentarer:

Fra: Ketil Parow <ketil.parow@gmail.com>
Sendt: mandag 11. oktober 2021 08:31
Til: post@olafjosne.no
Kopi: arilys@online.no;
oddh.groven@googlemail.com; Erik Friden
<Erik.Friden@fjeldseth.no>; Nypan Sverre
<sverre@nypangaard.no>
Emne: Re: Brandhaugen 2
Hei Ola,
For vår del har vi (Mona og Ketil,
Brandhaugveien 98) et synspunkt som ønsker
kommentarer til.
Plasseringen av H19 i det siste utkastet ser ved
første øyekast lite hensiktsmessig ut.
Det er en rekke hytter ved den nedre nye veien,
H18, H14,H15,H10, og det ser ut som en bedre
løsning for «alle» (tror jeg) å plassere H19 mellom
H18 og H15.
Dette er ikke minst på grunn av påkobling av
gammel veitrasé. Slik det må er tegnet, går den
nye traséen opp en kneik som ender med en
hårnålssving. For oss fremstår det som en
unødvendig kronglete og potensielt farlig
veiløsning.

Ditt innspill tas til følge.
Den nye veien blir flyttet noen meter mot sør der
det er en naturlig trase. Dette medfører mindre
terrenginngrep og en bedre kurvatur for atkomst til
din hytte,

Så vårt forslag er å flytte H19 noen meter mot
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sørvest, slik at den ligger på linje mellom H18 og
H15.Da kan innslaget komme noe lenger ned på
veien, oppoverbakken blir mindre bratt, krysset
mer oversiktlig, og vi som skal til venstre i krysset
slipper å ta fart opp bakken for å ende opp med en
180 graders sving på toppen av bakken.
Det vil da også gi en mulighet for å utvide, utjevne
og rette ut det allerede eksisterende krysset, noe
som vil gjøre det enklere å passere både for
møtende trafikk, brøyteutstyr, strøbiler, lastebiler
og annet. Absolutt alle som har hytte i feltet fra før
må gjennom dette krysset, så jeg vil tro at dette er
et godt grep både for trafikksikkerhet og
drift/vedlikehold av veien.
Alternativt kunne H19 ha vært flyttet noen meter
rett sør for å få til omtrent den samme løsningen i
krysset.
Se vedlagt illustrasjon.
Jeg prøvde å ringe deg i dag, men fikk ikke tak i
deg, så sender deg dette isteden. .

Innspill:

Kommentarer:
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Fra: Stein Arne Schnell (Oss-nor)
<stein.arne.schnell@ossnor.no>
Sendt: torsdag 7. oktober 2021 14:55
Til: post@olafjosne.no
Emne: SV: Regulering Brandhaugan II
Hei,
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Vi ser at det er en utvikling i
reguleringplanarbeidet for Brandhaugan II.
Er det mulig å få oversendt planforslaget i DWGformat?
Med vennlig hilsen
Stein Arne Schnell
Fra: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no>
Sendt: tirsdag 29. september 2020 14.14
Til: Stein Arne Schnell (Oss-nor)
<stein.arne.schnell@ossnor.no>
Emne: SV: Regulering Brandhaugan II
Hei!
Oversender et kart som viser muligheter vedr.
tomteplassering og tilleggsareal for din del.
Når det gjelder tillegg blir det areal med eget
gnr/bnr., kommunen begrenser areal på
fritidstomter.
Mvh
Ola Fjøsne
Fra: Stein Arne Schnell (Oss-nor)
<stein.arne.schnell@ossnor.no>
Sendt: tirsdag 29. september 2020 10:39
Til: post@olafjosne.no
Emne: Regulering Brandhaugan II
Hei,
Viser til hyggelig telefonsamtale i dag vedr.
regulering av Brandhaugan II.
Som avtalt så oversender du et kart med koter på,
slik at det er lettere å orientere seg. For
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nærområdet til vår hytte i Brandhaugveien 52.
Gjerne også i et format som kan leses i CADprogram. (dwg eller dxf).
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Stein Arne Schnell
Mob. 99230468
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Innspill:

Kommentarer:

Fra: Sverre Nypan <sverre@nypangaard.no>
Sendt: mandag 11. oktober 2021 10:22
Til: Ketil Parow <ketil.parow@gmail.com>
Kopi: post@olafjosne.no; arilys@online.no;
oddh.groven@googlemail.com; Erik Friden
<Erik.Friden@fjeldseth.no>
Emne: Re: Brandhaugen 2
Hei, synes dette høres og ser fornuftig ut! Mvh
Sverre Nypan
Sendt fra min iPhone
11. okt. 2021 kl. 08:31 skrev Ketil Parow
<ketil.parow@gmail.com>:
Hei Ola,
For vår del har vi (Mona og Ketil,
Brandhaugveien 98) et synspunkt som ønsker
kommentarer til.
Plasseringen av H19 i det siste utkastet ser ved
første øyekast lite hensiktsmessig ut.
Det er en rekke hytter ved den nedre nye veien,
H18, H14,H15,H10, og det ser ut som en bedre
løsning for «alle» (tror jeg) å plassere H19 mellom
H18 og H15.
Dette er ikke minst på grunn av påkobling av
gammel veitrasé. Slik det må er tegnet, går den
nye traséen opp en kneik som ender med en
hårnålssving. For oss fremstår det som en
unødvendig kronglete og potensielt farlig
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veiløsning.
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Så vårt forslag er å flytte H19 noen meter mot
sørvest, slik at den ligger på linje mellom H18 og
H15.Da kan innslaget komme noe lenger ned på
veien, oppoverbakken blir mindre bratt, krysset
mer oversiktlig, og vi som skal til venstre i krysset
slipper å ta fart opp bakken for å ende opp med en
180 graders sving på toppen av bakken.
Det vil da også gi en mulighet for å utvide, utjevne
og rette ut det allerede eksisterende krysset, noe
som vil gjøre det enklere å passere både for
møtende trafikk, brøyteutstyr, strøbiler, lastebiler
og annet. Absolutt alle som har hytte i feltet fra før
må gjennom dette krysset, så jeg vil tro at dette er
et godt grep både for trafikksikkerhet og
drift/vedlikehold av veien.

Atkomstvegen er i dette forslaget flyttet noen
meter mot sør, dette medfører mindre
terrenginngrep og en bedre kurvatur for innkjøring
til gnr/bnr. 191/52

Alternativt kunne H19 ha vært flyttet noen meter
rett sør for å få til omtrent den samme løsningen i
krysset.
Se vedlagt illustrasjon.
Jeg prøvde å ringe deg i dag, men fikk ikke tak i
deg, så sender deg dette isteden. .
<image.png>
On Mon, Oct 11, 2021 at 7:48 AM Erik Friden
<Erik.Friden@fjeldseth.no> wrote:
Hei, her er brevet som naboen vår sendte til Fjøsne
og Bernt. Det er smart hvis vi legger til Odd
Henning på eventuelle utsendelser vedrørende
denne saken.

Med vennlig hilsen
Erik Fridèn

Innspill:

Kommentarer
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Fra: Bernt Sveås Aalbu
<bernt.aalbu@gmail.com>
Sendt: onsdag 6. oktober 2021 14:29
Til: post@olafjosne.no
Emne: Fwd: hyttefelt og hjortetrekk
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---------- Videresendt e-post --------Fra: Bernt Sveås Aalbu
<bernt.aalbu@gmail.com>
Dato: ons. 6. okt. 2021 kl. 00:24
Emne: Re: hyttefelt og hjortetrekk
Til: <torben.jenssen@coperio.no>

Hei mottatt. Er det i orden for dere at jeg deler
mailen med Ola og Rindalshytter? Vi jobber m
kommunen for å i det heletatt få godkjent
hytteplanen, hjortetrekket vektlegges såpas
dessverre, at det førte til et nytt forslag for i håp
om å få godkjent planen.
Å snu adkomsten er et viktigere argument mener
jeg og hensyntar folk mer enn dyr, men er usikker
på om formannskapet deler samme oppfatning.
Hører på innspillet ditt, og tarvdet med i prosessen
videre.
Tir. 5. okt. 2021 kl. 18:31 skrev
<torben.jenssen@coperio.no>:
Hei,
Det vises til møte i sommer vedrørende utbygging
i Brandhaugveien. Du og arkitekt Fjøsne
presenteret en plan for nye tomtegrenser og
hvordan disse ville komme i forhold til
eksisterende hyttetomter. Du presiserte samtidig
at det skulle tilstrebes en harmoni mellom ny og
etablert bebyggelse.
Vi har nå fått tilgang til plantegninger for
utbyggingen. Denne avviker vesentlig fra den
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planen dere presenterte i møtet i sommer, og flere Det er i første rekke ny bebyggelse på tomtene H8,
12 og 13 (ved bygging med 7 m mønehøyde) som
av de etablerte hyttene vil nå få bebyggelse lang
kan redusere utsikten til eiendommen gnr/bnr.
nærmere enn hva som ble opplyst om tidligere. I
191/70.
tillegg har vi fått innsikt i at mønehyden på flere
av hyttene vil bli opp mot 7 meter. Det er
vanskelig for meg å se hvordan dette harmonerer
med mønehyden og byggeskikken til etablert
bebyggelse. Jeg kan derfor ikke se at argmentet
om harmoni mellom gammel og ny bebyggelse er
intakt.
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Med bakgrunn i det overnevnte vil jeg utrrykke
skuffelse over de endringene som har blitt gjort.
Jeg føler meg ført bak lyset i denne sammenheng.
Jeg er kjent med klagefristen for utbyggingen og i
forkant av denne hadde det vært fint om vi an få til
et fellesmøte. Kom gjerne med forslag til dato og
klokkeslett.

Det er i utgangspunktet utfordrende å
oppfylle myndighetenes ønske om å
opprettholde en viltkorridor, ta hensyn til
naboer og i tillegg lage en plan som er
økonomisk forsvarlig å gjennomføre.

Med vennlig hilsen
Torben Jenssen
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Svar fra tiltakshavere (etter mottatt innspill), sendt til naboer i
Brandhaugan hytteområde.
Vurdering gjort av tiltakshavere etter å ha mottatt innspill – etter utsendt nytt varsel med
frist for innspill 25.10. 2021.
Revidert forslag:
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Etter å ha mottatt i alt 8 innspill innen fristenes utløp 25 oktober har tiltakshavere besluttet å ta
bort tomtene H6 og H7 og i tillegg flytte tomt H19 ned mot stikkvegen ved siden av tomt H15. I
forbindelse med denne flyttinga vil man justere atkomst/innkjøring til det opprinnelige vegnettet
noen meter mot sør, der terrenget
(små terrenginngrep) vil gjøre det enkelt å komme inn på vegen.
Man vil ved dette forslaget prøve å oppfylle myndighetenes ønske om å opprettholde en
viltkorridor, ta hensyn til naboer og i tillegg lage en plan som er økonomisk forsvarlig å
gjennomføre.
Håper at dette reviderte forslaget blir godt mottatt av berørte parter.
Med vennlig hilsen (på vegne av tiltakshavere)
Ola Fjøsne
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Viser tomteplassering med inntegnet trekkveg for hjortevilt – revidert etter nye innspill
(frist for innspill 25.10. 2021).
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
(med vekt på avvik fra overordnet plan)
3.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel)
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Fig.1: Planomriss vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030
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Planområdet ligger i hovedsak innenfor område vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for
Oppdal som viser dette som arealformål fritid.
Plangrensen utvides i sør langs Brandhaugvegen, dette for å lage en hensiktsmessig snuplass.
3.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold.
Ny plan vil erstatte gjeldende reguleringsplan for del av det nye planområdet som er
detaljreguleringsplan for Brandhaugen hytteområde plan-ID 5021_2011002, ikrafttredelsesdato
20.06.2011.
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Fig.2: Viser gjeldende detaljreguleringsplan for del av det planområdet som foreslås innlemmet i den nye.
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3.3 Tilgrensende planer
Det nye planforslaget Brandhaugan II hytteområde grenser mot bebyggelsesplan – parsell ved
Vardammen – endring med plan-ID 2007011 og ikrafttredelsesdato 05.11.2007.
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Fig.3: viser tilgrensende plan.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
4.1 Beliggenhet og størrelse
Planområdet ligger på Aalbu, nord for Rv 70, ca.11,0 km vest for Oppdal Sentrum, og er ca. 125 da
stort.
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Fig. 4: Oversiktskart Brandhaugen II hytteområde.
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4.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk
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Fig. 5: Ortofoto viser det nye bygge/planområdets innhold og tilstøtende arealbruk.

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 29.10. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde, del av gnr/bnr 190/1 og 191/1
______________________________________________________________________________
Planområdet består av i alt 30 fradelte fritidstomter hvorav 23 er bebygd.
Ellers inneholder planområdet teknisk infrastruktur, høyspentlinje (luftspenn) vei, vann- og
avløp.
Planområdet grenser til vassdrag, veg, gårds/fritids/boligbebyggelse, dyrkamark og
skog/skogsbeiteområder.
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4.3 Stedets karakter,
 bebyggelsens struktur.
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse.
Bebyggelsen i og nær planområdet består av frittliggende bygninger m. tilhørende anlegg.
Bygningene i området er av tradisjonell utførelse, for det meste av 1 etasjes bygninger med saltak.
Ved utarbeidelse av nye planbestemmelser, spesielt vedr. takform vil man vurdere dette opp imot
eksisterende bebyggelse i området.
Vurderinger er 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
Hovedfallretningen i planområdet er mot sør. Nordre og midtre del av planområdet som skal
bebygges er relativt flatt og er lite eksponert ovenfor omgivelsene. Terreng (bebygd område) i
sørøstlig del er kupert med innslag av skrenter/fjellformasjoner. Planområdet er vegetert med
furu/lauvskog med undervegetasjon av gras, kratt og lyng.
Bekk med helårsvannføring renner langs liten del av planområdets sør- vestlige grense. Bekk ved
Vardammen er vist med aktsomhetssone flomfare (NVE).
Planområdet har meget gode solforhold – med sol hele året.
Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med
vindretninger fra vest/nordvest.
Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Egen klimavernsone
er ikke aktuell i dette området. Området vil fremstå som mer attraktivt ved tynning av
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furuskogen. Man anbefaler ut ifra et hensyn til fuglearter og et estetisk hensyn til å ta vare på
markante furutrær og en del lauvskog. Området har veldig god utsikt fra (fjellformasjon) i øvre
del mot nordøst.
Planområdet omfatter to sefrak-registrerte bygninger, ellers er det ikke i planområdet registrert
spesielle estetiske eller kulturelle verdier.
4.5 Kulturminner og kulturmiljø
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Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 21.10. 2020:

Kulturminner eldre tid – automatisk fredete kulturminner:
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete
kulturminner. I tidligere godkjent plan for Brandhaugen hytteområde, del av 190/1 og 191/1 er
det registrert en reismile med Askeladden ID 140221. Vi anmoder om videre bevaring av denne i
ny plan.

Kulturminner nyere tid:
Planområdet omfatter to sefrak-registrerte bygninger fra først del av 1800-tall, og tett inn mot
planområdet i vest ligger eldre sefrak-registret gårdsbebyggelse. I henhold til bestemmelser i
kommuneplanens arealdel skal ny bebyggelse som ligger i et bygningsmiljø med historiske
verdier ta hensyn til og tilpasses dette. Planen bør sikre at ny bebyggelse utformes i tråd med
lokal byggeskikk og har gode visuelle kvaliteter.
Sametinget skriver i brev av 23.10. 2020:
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige
innvendinger til planforslaget.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår følgende tekst:


Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke
funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til
Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal
delta i gjennomføring av tiltaket.

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 29.10. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde, del av gnr/bnr 190/1 og 191/1
______________________________________________________________________________
4.6 Naturverdier
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller
utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i
naturmangfoldloven som er sentrale.
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Fig. 6: Artskart.
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I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 812 legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir
vurdert ved alle saker som kan berøre natur.
Kunnskapsgrunnlaget her er hentet fra viltkartlegging, miljøfaglig utredning i forbindelse
med hyttebygging, artsobservasjoner, Naturbase og Artsdatabanken.
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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 som influerer på planområdet. Det er i første rekke Rankfrøstjerne – nær truet, NC og
Sothøne – sårbar, VU. Ellers er det gjort flere funn av Svartkurle – sterkt truet, EN i nærheten av
planområdet. Men ut ifra artskart er vurderingene at disse funnene ikke influerer på planområdet.
Mange funn som er definert som livskraftige, LC er funnet i og like ved planområdet.

Fig. 7: Naturbasekart

Etter søk i naturbase finner man en svært viktig naturbeitemark (Ålbu: Løkkja) like nordøst for
Brandhaugvegen. Mang av rødlisteartene som er beskrevet i artskart (fig. 4) finnes i dette
området. Vurderingen er at dette området ligger såpass langt unna byggeområdet at det ikke har
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noen betydning for oppførelse av ny bebyggelse. Man vil ikke få direkte påvirkning av
rødlisteartene i dette området.
Planområdet ligger midt i trekkvei for gaupe og elg, og like sørvest
for raste-/beiteområde for elg.
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Det foreligger i alt 3 rapporter vedr. vilt i området.
Det er:
 KARTLEGGING AV VILT I OPPDAL KOMMUNE 2014
Del-rapport fra området Ålbu-Fagerhaug


VILTKARTLEGGING I OPPDAL KOMMUNE 2014- 2016.
Avslutningsrapport.



HYTTEBYGGING I OPPDAL KOMMUNE (Miljøfaglig Utredning, MU – Rapport 2020-22
Samlet belastning for berørte naturtyper og arter i Skardalen og Gjevilvassdalen

Man har sett på konklusjonene i alle 3 rapportene og vurdert disse opp imot en utvidelse av
Brandhaugen hytteområde.
Den sørøstlige delen av planområdet som er et kupert med innslag bergskrenter er bebygd av i alt
11 fritidshytter. Vurderingen er at denne delen av området ikke er en naturlig trekkveg for
hjortevilt.
I MU – rapport 2020-22 er den midtre delen av planområdet avmerket som viltkorridor i en
bredde av Ca. 100 meter. Også i Viltrapport- kartlegging av vilt i Oppdal kommune av 2014 er
dette området avmerket som viktig trekkrute for elg (fig. 8, Ålbu 1).
MU – Rapporten konkluderer med at det er topografi og vegetasjon som i utgangspunktet
bestemmer trekkveiene og at tiltak i form av ny bebyggelse og generell ferdsel ikke påvirker
adferden til dyra i større grad.
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Fig. 8: Bilde som viser trekkveier for hjortevilt (kartlegging av vilt i Oppdal kommune 2014)
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Den midtre delen av planområdet (Brandhaugan II) som er avmerket med viltkorridor
i MU – rapport har man gps registreringer av hjortedyr på trekk. Kjentfolk i området
har også sett en god del rådyr i området og man antar at dette er i utkanten av et
habitat/beitområde med hovedområde avmerket på kart (fig.4) i artskart.
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Fig. 9: Kart med inntegnet (MU – Rapport) korridor (ca,100 m bredde) for vilttrekk.

Utdrag av MU – rapport: Konsekvensen for hjorteviltet (elg, hjort, rådyr) er middels stor.
Lokalt vil området ha lite verdi som leveområde for hjortedyra. Som trekkområde vil en
fortetting av området redusere muligheten for å bruke området som trekkrute. Siden
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området også strekker seg over såpass stort areal er det ikke gitt at dyra kan finne nye
områder å bruke som trekkruter.
I det nye planforslaget vil man i midtre del av planområdet beholde en korridor som er ubebygd,
slik at det er mulig for dyra å ferdes gjennom planområdet uten å møte fysiske stengsler som
bebyggelse og inngjerding. På eiendommer som grenser inntil denne sonen kan det være aktuelt å
innføre en bestemmelse som begrenser inngjerding av tomtene f.eks. inngjerding av
inngangsparti eller tun.
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Å beholde en korridor med bredde på ca. 100 meter i denne sentrale delen av
byggeområdet ubebygd, vil medføre en vesentlig lavere lønnsomhet for utbygger.
Infrastruktur må i alle tilfeller omfatte planområdet på begge sider av denne sonen.
Man har i dette planforslaget søkt å utnytte arealet på begge sider av den foreslåtte
viltkorridoren på en god måte.
Anbefalinger i pkt. 7.7.3 i MU – Rapporten – sitat: Av hensyn til hjorteviltet er det særlig
viktig at det ikke fortettes i de gjenværende, grønne korridorene innenfor og mellom
hytteområdene. Skal kommunen følge dette rådet må dette vurderes opp imot
forutsigbarhet kommuneplanen. Arealdelen i kommuneplanen skal være forutsigbar for
grunneiere/tiltakshavere og utbyggere.
Dette bør være et overordnet spørsmål som hører inn under langsiktig arealplanlegging i
kommunen.
Vurderingen av kjentfolk er at området er mer et habitat/beiteområde og ikke så utpreget
trekksone. Trekksonene ligger lenger mot øst. Vurderingen er også at hjortedyr tilpasser seg
natur/kulturlandskap, dette inkluderer bebyggelse.
Når det gjelder Fugl konkluderer rapporten med -Sitat:
For å ivareta hensyn til hekkende fuglearter i nærområdet til eksisterende og planlagte
hyttefelt, er det viktig å ta inn bestemmelser i reguleringsplanene som sikrer at reirtrær,
gamle trær og hule trær ikke hogges innenfor eller inntil hytteområdene. Slike trær er
viktige også for det øvrige natur- mangfoldet.
Videre bør det ikke tilrettelegges for ferdsel nær reirlokaliteter for rovfugl og hekkeplasser for våtmarksfugl. Når det gjelder arter som hekker i kulturlandskapet er det vanskeligere å gi konkrete
råd. For sentrale og truete arter som vipe og storspove, er det viktig at ikke alle våte arealer på
dyrket mark blir drenerte. Det er også av betydning at grasarealene hvor disse hekker, slås på en
«fugle- vennlig» måte, dvs. at det slås striper og ikke i sirkler inn mot midten.
For å ivareta hensyn til hekkende fugl i området forslås følgende bestemmelse: All hogst i
vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov eller hogst av bjørk, krever forhåndsgodkjenning av
kommunen. Det vises til retningslinjer for meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskog.
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Fig. 10: 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.
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MU- Rapport konkluderer med at fortetting i planområdet kan ha innvirkning på trekkvei for
hjortevilt. For å redusere negative påvirkninger på trekkveg er vurderingen at tiltakshaver kan
tilrettelegge mulighet for å opprettholde korridor for hjortevilt ved å redusere antall tomter i et
område som samsvarer med korridor skissert i kart fig.11, og i tillegg tillate begrenset inngjerding
av tomter i planområdet.
Lokalitet for rødlisteplanter er beskrevet og kommer ikke i konflikt med ny bebyggelse. For å
ivareta fuglelivet må man igjennom bestemmelser sikre reirlokaliteter slik som gamle og hule
trær. Ved en utbygging av planområdet som ivaretar foreslåtte tiltak som fremkommer av MURapporten så langt det er mulig er vurderingen at det er lite sannsynlig at tiltaket vil ha større
negative 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 21 nye fritidsboliger i Brandhaugan II hytteområde
gnr/bnr. 190/1 og 191/2 vurderes til å være akseptabel.
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven.
§10-12 vurderes som hensyntatt
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver
bære kostnader.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging.
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4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge).
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Fig. 11: Oversikt over friluftsområder.

Planområdet har trafikksikker atkomst til ute/friluftsområder 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.
Tiltakshaver tar sikte på oppkjøring av tilkomstløype fra planområdet til det preparerte
skiløypenettet i Oppdal.
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Fig. 12: Viser turdrag/tilkomst til preparert skiløype.

Tilkomstløype fra planområdet til det preparerte skiløypenettet legges i samme trase som etablert
turdrag, dette mht. vilttrekk/vilthabitat.
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4.8 Landbruk/reindrift
Store deler av byggeområdet er i bonitetskart vist som lavbonitets furuskog med innslag
av områder med uproduktiv skog.
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Fig. 13: Bonitetskart.

Området er en del av et skogsbeite som består av mye lyng, busker og kratt og vurderingen er at
dette området ikke har stor betydning i forhold til landbruksdrift – men større betydning i forhold
til skogsdrift.
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Man vil i planen vise 10 meter byggegrense mot dyrkamark.
Hensynssone reindrift (drivingslei) ligger ca. 2,5 km nord for planlagt ny bebyggelse. Vurderingen
er at ny bebyggelse ikke vil ha innvirkning på denne sonen. For generelt å minimalisere
påvirkning på hensynssonen kanaliseres vintertrafikken mot innregulert skiløype. Det er viktig i
forhold til reindrift at det tilrettelegges for ferdsel i disse områdene med turstier og skiløyper.
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4.9 Trafikkforhold
 Kjøreatkomst
 Vegsystem/parkering
 Trafikkmengde
 Ulykkessituasjon
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Som hovedatkomster var det i oppstartvarsel av planarbeid skissert atkomst fra Rv70 ved bruk av
Brandhaugvegen. På grunn av avkjøringsforholdene ved denne avkjørselen
signaliserte statens vegvesen innsigelse ved utvidet bruk av denne. Etter befaring (10. oktober
2020) sammen med hytteeiere som sokner til Brandhaugvegen besluttet Aalbu veilag å foreslå
hovedatkomst fra Osvegen ved en forlengelse av allerede ferdigbygd i veg Brandhaugan
hytteområde. En forutsetning for dette er at Brandhaugvegen må stenges for gjennomkjøring.
Ny veg planlegges ned vegbredde på 4 m + vegskulder på 0,25 m. Eksisterende del av
Brandhaugvegen som brukes til atkomst foreslås beholdt tilnærmet i sin opprinnelig form, man
må påberegne opp-grusing av vegen.
Internvegene vil bli oversiktlige, med gode stigningsforhold, de vil ikke innby ikke til høy fart og
vurderes derfor som trafikksikre.
For fire av hyttene H2 – H5 planlegges gangveg fra fellesparkering langs Brandhaugvegen.
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten.
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten.
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på grunn av generell liten
trafikk og lav fart.
4.10 Universell tilgjengelighet
Kreves ikke for fritidsbebyggelse.
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4.11 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
 Trafo
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
 Renovasjon
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Vann og avløp for de nye hyttene tilknyttes Vardammen Oppdimensjonering av hovedrør tar
høyde for at hele Brandhaugan II hytteområde kan tilknyttes Vardammen VA. Tomt H1 som ligger
et godt stykke unna planlagt vann- og avløpsledning planlegges med egen borebrønn og
infiltrasjonsanlegg på egen tomt. Vurderingen er at en løsmasse avsetning nær Brandhaugvegen
egner seg for infiltrasjon til en boenhet. Etablert bebyggelse er til koblet Svorunda vannverk og
har egne private
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen.
Energiforsyningen er fra Tensio – Oppdal Everk.
Planen viser forslag til plassering av ny nettstasjon (EA1 like ved parkeringsplass P1). Man ser for
seg felles nettstasjon for de gamle og nye hyttene. Tensio vil bygge ny trafokiosk og fjerne
mastetrafoen etterpå.
Traseer for høyspent- og lavspentkabler prosjekteres når planen er godkjent og VA-plan er ferdig.
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det må bestilles
kabelpåvisning for å få en nøyaktig kartfesting av kabelens plassering i terrenget.
Alternativ energi kan produseres ved montering av solcelleanlegg, evt. ved etablering av
energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt.
Når det gjelder renovasjon kommer planområdet inn under den kommunale ordningen for
levering av avfall i sentrumsområdet. Hver enkelt husstand har egne avfallsbeholdere. Man må
ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler Oppdal kommunen har for
avfallshåndtering.
4.12 Grunnforhold
 Grunnens sammensetning
 Stabilitetsforhold
 Ledninger
 Evt. Rasfare
 Flomfare
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.
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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.
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Høyspent – kraftlinje krysser planområdet på to plasser. Disse linjene vil i planen bli vist med
faresone høyspenningsanlegg.
Søk i atlas.nve.no viser aktsomhetsområde for flom i område hvor tomt H-21 er planlagt. Ellers er
det ikke vist områder som er ras- og skredutsatt innen planavgrensningen.
Man har sett på en rapport (utarbeidet i forbindelse med byggingen av Driv kraftverk) som
beskriver et scenario vedr. realistisk vannstand i Vardammen som følge av
ekstremnedbør/snøsmelting kombinert med ugunstige forhold vedr regulering av Gjevilvatnet. Ut
ifra denne rapporten vil man forholde seg til en kotehøyde som bebyggelse på tomt H21 må legge
seg på.

Fig. 14: Aktsomhetskart – flomfare utarbeidet av NVE

4.13 Støyforhold
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.
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Tomt H1 er den eneste tomten som ligger i nærheten av veg med en større trafikkmengde, men
ligger ikke nærmere veg enn mange andre hytter langs Osvegen. Man kan vurdere enkel
støyskjerm mot Osvegen.
De andre tomtene ligger i god avstand fra Rv70 som også har nedsatt
fartsgrense i dette området. Støy fra biltrafikk er i hovedsak dekkstøy som også vil være redusert
ved lav fart.
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden.
4.14 Luftforurensing
69

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

Kontroll
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

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?)

Dato
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020

Sign.
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

Kontroll Dato
Sign.
OK
29.11.2020 OF
IA

29.11.2020 OF
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Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig
OK
29.11.2020 OF
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,
Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter)
OK
29.11.2020 OF
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3. Prosjektgitte forhold
a) Utbyggingsrekkefølge
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer)
c) Adgang til kollektivtrafikk
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster)
e) Reguleringsbestemmelser
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring
av beredskapskart – veistandard.
g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare –
sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette)
h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern
og gjerder

Kontroll Dato
Sign.
OK
29.11.2020 OF
OK
29.11.2020 OF
OK
IA
OK
OK

29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020

OF
OF
OF
OF

OK

29.11.2020 OF

UN

29.11.2020 OF

Bruk følgende koder i kontrollfeltet:
OK= sjekket og i orden.
UN= utredes nærmere i byggeprosessen
IA= ikke aktuelt i denne saken
SK= se kommentar i planbeskrivelse.
4.16 Analyser/utredninger

Klimaendring og framtidige flommer i Norge. NVE – rapport
81/2016
Følgende anbefalinger i denne rapporten:
For «klimapåslag» på framtidige flommer i Trøndelag: 0 % økning–nedbørfelt som er dominert av
snøsmelteflommer i dagens klima og som ikke har hatt store historiske flommer om høsten. 20%
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 grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 meter med dårlige infiltrasjonsegenskaper.
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Fare for overvannsflom ved endret klima

Vurderingen er at store vannmengder på grunn av rask snøsmelting og styrtregn vil komme fra
Rauhovden – området. Området nord for planområdet er noe kupert med større flater som er
myrlendt. Overflatevann vil magasineres opp i de flatere myr partiene og dreneres ut i
eksisterende bekkeløp. Vurderingen er at mye av overflatevannet vil havne i Festa/Vardammen
Takvann og avrenning fra åpne gårdsplasser planlegges infiltrert i grunnen, samt ledet ut i
eksisterende bekkeløp. Torv på tak vil forsinke avrenningen ved styrtregn.
Nedslagsfeltet ovenfor planområdet består blant annet av et stort flatt område ispedd myr som
kan bremse avrenningshastigheten
Terrenget i området hvor størstedelen av de nye hyttene planlegges er forholdsvis flatt med godt
vegetasjonsdekke og vurderingen er at det ikke er spesielt erosjonsutsatt. Det er ikke behov for
ekstra fordrøynings anlegg eller ekstra sikring (etablering av avskjæringsgrøft/kanal) mht.
styrtregn/ekstrem snøsmelting.
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Fig. 15: Viser nedslagsfelt, kum VK4 og allerede opparbeidet vann- og avløpsnett i forbindelse med utbyggingen
Vardammen hytteområde.

For tomt H21 vil man vise byggegrense på 10 meter mot bekk. En uheldig kombinasjon av rekord
nedbør på sensommer/høst når det er mye vann i Gjevilvatnet og Trønder-energi av en eller
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annen grunn ikke greier å ha buffer kapasitet i vatnet kan vannstanden i Festa øke betraktelig. Det
er veldig bredt overløp i Vardammen, så det skal store vannmengder til før vannstanden stiger til
en høyde som fører til skade på bebyggelse på tomt H-21. Bilde på fig. 16 viser bekken på
østsiden av Osvegen. På grunn av stikkrenne gjennom Osvegen vil vannstanden i denne ved en
flom ha tilnærmet samme vannstand som i Vardammen. Kotehøyde på terreng hvor det skal
bygges er ca. 623.
Ifølge Aktsomhetskart – flom utgitt av NVE kan vannet i Festa stige med 7 meter, noe som kan
virke som helt usannsynlig.
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Fig. 16: Bekk i byggeområde – tomt – H-21
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Fig. 17: Viser Vardammen med kotehøyde – overløp.

Aktsomhetssonen er utarbeidet på grunnlag av teoretisk vannstandsstigning i Festa/Vardammen.
Vannstandsstigningen er angitt til 7 meter i Vardamsområdet.
Kotehøyde – damkrone i Vardammen er på 620,5 m. Terrenghøyde (forutsetter heving av
byggegrunn) – byggeområde på tomt H21 planlegges på ca. kotehøyde 623.
Ifølge utregninger gjort av Trønderenergi (Notat 2017.05.24_Flomberegning Gjevilvatnet) er
kotehøyde 661,96 moh (vannstand Gjevilvatnet) høyeste vannstand ved en 1000-årsflom. Dette
tilsvarer en vannstandsstigning på 1,16 meter i Osen. Da er usikkerhetsfaktoren hvor høy
vannstanden kan bli i Vardammen (2,5 km lengre ned i vassdraget) ved en 200 års-flom. Det er i
alle fall lite sannsynlig at vannet vil flomme over Osvegen som ligger på kote 622.
Ellers inneholder planområdet kun mindre bekker uten aktsomhetssoner.
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Etter en vurdering av bekken ved tomtene H11 og H13 settes byggegrensen her til 15 meter.
Tomtene kan ikke flyttes lengre mot øst på grunn av topografi og en byggegrense på 20 meter vil
gjøre tomtene mindre byggbare. Det bekkenære miljøet blir tatt vare på ved innregulering av en
hensynssone bevaring naturmiljø (H560) langs bekken.
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Fig. 18: Viser beliggenhet av H-11 og H-13 i forhold til dyrkamark og bekk.
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Brannsikkerhet

I forbindelse med tilkobling av byggeområdet til vannforsyning fra Vardammen VA vil man
etablere uttak for brannvann sentralt i området med kapasitet – VL 110 mm rør, estimert trykk
ca. 6 kg. Alternativet er etterfylling av vann – tank i brannbil fra Vardammen som er en sikker
vannkilde året rundt eller fra kum VK4 som har meget god vannforsyningskapasitet – tilførsel VL
200 direkte fra vannkilde. (fig.19)
Hoved tilkoblingspunkt – kum VK4 og opparbeidet vann- og avløp i forbindelse Med Brandhaugan
hytteområde godkjent i 2011 er vist på fig. 15, side 73.
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Fig. 19: Skjematisk oversikt over vannforsyning.
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Fig. 19 viser/beskriver vannforsyning/trykkforhold i Vardammen Va (notat 5166495 – 01
Norconsult) byggetrinn 1.
Vurderingen her er at byggeområdet er godt sikret med hensyn – tilgang til slokkevann.

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
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Fig. 20: Plankart lagt på ortofoto viser trekkvei for hjortevilt.
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Det nye planforslaget (Brandhaugan II) viser 30 ubebygde tomter for fritidsbebyggelse, hvor 9 er
fradelt i henhold til godkjent plan. I tillegg viser det nye planområdet 21 eksisterende bebygde
eiendommer.
De nye tomtene (H1 – H21) har en størrelse på ca. 0,75 da.
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Forslag til detaljreguleringsplan er i tråd med intensjonen i arealdel kommuneplan – med høy
utnyttelse av arealformålet.
Forutsetningen i det nye planforslaget er at der ny bebyggelse er plassert nær eksisterende må
denne tilpasses i bestående struktur og at den nye bebyggelsen tilpasser seg bestående bygninger
når det gjelder bygningshøyde, -volum og grad av utnytting, samt eksisterende infrastruktur.
Man opprettholder turdrag/ferdselsårer i planområdet. Eksisterende turdrag kan kjøres opp med
scooter og brukes som tilførsels – skiløype til det preparerte skiløypenettet. Man vil unngå
etablering av flere ferdselsårer, dette med hensyn til påvirkning av naturmangfoldet (med særlig
hensyn til fuglebestand og hjortevilt). Del av midtre planområde vil ikke bli forslått som
byggeområde for fritidsboliger på grunn av hensynet til hjortevilt (trekkvei i henhold til
viltrapport – ca. 100 m bredde)
4 av (H2 – H5) tomtene som er foreslått, er uten kjøreveg, de planlegges med gangatkomst fra
felles parkering ved Brandhaugvegen. Dette er gjort på grunn av topografi – stigningsforhold på
veg og dermed unngår man store terrenginngrep.
I forbindelse med anleggsvirksomhet på disse tomtene har tomt H2 atkomst gjennom eiendom
gnr/bnr. 191/49. For å bebygge tomtene H3 – H5 er det en forutsetning at det foreligger avtale
om atkomst over naboeiendom gnr/bnr. 193/1.
Område for annet uteopphold vil bli plassert sentralt i planområdet
Parkering for min. 2 biler/tomt
I forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett vil man etablere kum sentralt i området med
uttak for slokkevann (etterfylling av tank i brannbil). Man vil også tilrettelegge mulighet for
etterfylling av tank (brannbil) fra kum VK4 (VL 200), da denne ligger mindre enn 1 km fra
planområdet.
5.1 Planlagt arealbruk (arealoppgave)
Hovedformål

Underformål

Betegnelse

Sosi- Areal
kode m2

Bebyggelse og
anlegg:
Nye fritidsboliger
H1 – 21
Eksisterende tomter
med egne gnr/bnr. nr.
Annet uteopphold
AU1

1110 15611,7
1600
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Energianlegg
EA1
1510

8,0

Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur:
Veg – privat

PV1

2010

7380,0

AVT1

2018

2208,0

SP1
P1
GA1

2018
2080
2015

263,0
160,0
390,0

Turdrag

T1

3030

147,0

Landbruksformål,
skog

LNFR

5100

Annen veggrunn,
Tekniskeanlegg
Annen veggrunn,
TekniskeAnlegg (snuplass)
Parkering
Gang/sykkelveg
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Grønnstruktur:
Landbruks-, naturog friluft,
samt reindrifts
formål
83667,3
KulturminneReismile

RM1

5600

§ 11-8 a1.
Sikringssone frisikt

H140

140

H370

370

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

§ 11-8 a3.
Faresone
høyspenningsanlegg
(inkl.
høyspentkabler)
§ 11-8 c.
Hensynssone med
angitte
særlige hensyn-
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bevaring naturmiljø,
H560
560

5.1.1 Reguleringsformål
Detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde, del av gnr/bnr 190/1 og 191/1
gir følgende formål:
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Bebyggelse og anlegg:





Ny fritidsbebyggelse
Eksisterende fritidsbebyggelse
Energianlegg
Annet uteopphold

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:




Veg – privat
Annen veggrunn, tekniske anlegg – snuplass
Gangveg

Grønnstruktur:
 Turdrag
Landbruks-, natur- og friluft, samt reindrifts formål



Landbruksformål, skog
Kulturminne – reismile

Hensynssoner




Sikringssone – frisikt a.1).
Faresone – høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler a.3).
Hensynssone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø c).

5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Boligbebyggelse og anlegg:
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Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt. Vann- og
avløp for de nye hyttene skal kobles til Vardammen VA. Tomt H1 som ligger et godt stykke unna
planlagt vann- og avløpsledning planlegges med egen borebrønn og infiltrasjonsanlegg på egen
tomt. Vurderingen er at en løsmasse avsetning nær Brandhaugvegen egner seg for infiltrasjon til
en boenhet. Etablert bebyggelse er til koblet Svorunda vannverk og har egne private
avløpsløsninger. Man er på flere steder usikker på eksakt beliggenhet av Ledningsnettet til
Svorunda vannverk.
Det anbefales påvisning av ledningsnettet slik at anleggsarbeider ikke
kommer i konflikt med dette. Det skal legges til rette for at etablert bebyggelse kan koble seg til
Vardammen VA.
Område for annet uteopphold (AU1) er innregulert sentralt i området, dette kan opparbeides med
for eksempel bålplass, benker og bord.
Under arealformål energianlegg (EA1) planlegges ny nettstasjon (trafokiosk).
Parkeringsplass kan plasseres utenfor byggegrense på egen tomt.
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. Tomteeier er forpliktet til
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Hovedatkomst til planområdet er Osvegen ved utvidet bruk av avkjørsel til Vardamsflata.
Brandhaugvegen stenges fysisk med bom eller lignende ved snuplass SP1 vist i plankartet. Dette
gjøres av trafikksikkerhetsgrunner (avkjørsel fra Rv70 er bratt og uoversiktlig) og i tillegg for å
hindre atkomst til Osvegen utenom bom.
Arealformål AVT1 gir atkomst til tomter i planområdet og snuplass SP1
Internveger og eksisterende atkomst bygges/oppgraderes slik at de blir framkommelige for
utrykningskjøretøyer.
På grunn av utfordrende terreng får tomtene H2 – H5 atkomst via
gang/sykkelveg GA1 fra ny parkering P1 ved Brandhaugvegen.
For å få tilkomst til tomtene H3 – H5 i en anleggsperiode er det inngått avtale med hjemmelshaver av
grunneiendom gnr/bnr. 193/1 om tilrettelegging av midlertidig enkel kjøreveg (fra Ordførervegen) over
denne eiendommen.
Etter innspill fra hjemmelshaver av fritidseiendommen gnr/bnr. 191/12 etableres ny atkomst til
denne eiendommen via nytt vegnett.
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Hensynssoner:
Frisiktsone a.1) Avkjørsel fra Osvegen vises med frisiktsoner.
Faresoner a.3) Høyspenningsanlegg- høyspentlinje luftspenn er vist i plankartet.
Hensynssone c.) med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø er vist ved bekk.
Hensynssonene får egne bestemmelser.

82

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- H21 kan det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse med
med tilhørende anlegg. Det vil i planen bli gitt muligheter for flere typer
takløsninger. Det kan nyttes pulttak, saltak og tak med to takflater. Saltak
og tak med to takflater skal ha en takvinkel mellom18 og 36 grader.
Pulttak skal ha en min. takvinkel på 11 grader og maks. gesimshøyde på
6,0 meter. Taktekking av tre, skifer, torv eller andre ikke reflekterende
materialer.
Eksponering, forhold til nærmiljø
Bebyggelse på tomtene H1-H21 kan relativt lett tilpasses terrenget.
Storparten av de nye hyttene vil ligge lavt i terrenget og vil ikke bli
mye eksponert ovenfor omgivelsene. Bebyggelse på tomtene H3- H5
vil bli liggende høyt på et terrengplatå som er forholdsvis flatt. Her er
det viktig at man tare vare på stedegen vegetasjon.
Etablering av ny atkomstveg i fortsettelsen av nybygd veg til
Brandhaugan hytteområde vil ikke i større grad påvirke etablert
bebyggelse. Del av Brandhaugvegen som i dag brukes til atkomst vil
bli oppgradert, men vil i hovedsak følge samme terrengspor.
Snuplass SP1 utformes slik lastebiler (tyngre kjøretøyer) og
utrykningskjøretøyer kan snu.
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog
Størsteparten av byggeområdet er i bonitetskart vist med skog av lav
bonitet og en mindre del som uproduktiv skog.
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Skogbruksinteresser vil bli berørte av utbyggingen, men
totalvurderingen er at tap av ressurs i forhold til skogsdrift oppveies i
form av tilførte ressurser ved salg av tomter. Slik som området
fremstår i dag har det mindre betydning som beite, da
undervegetasjonen består av mye lyng.
Byggegrense fra dyrkamark i sør er satt til 10 meter, dette i henhold
til arealdel – kommuneplan.
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Fig. 21: Bonitets kart

Hensynssone reindrift ligger ca. 2,5 km nord og vest fra planlagt ny
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bebyggelse. Vurderingen er at ny bebyggelse ikke vil ha direkte
innvirkning på denne sonen. For generelt å minimalisere påvirkning
på hensynssonen kanaliseres vintertrafikken mot innregulert
skiløype. Det er viktig i forhold til reindrift at det tilrettelegges for
ferdsel i disse områdene med turstier og skiløyper.
Forhold til natur og friluftsliv, uteoppholdsareal,
folkehelse, barn og unge
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Som før nevnt under pkt. 4.7 i denne planbeskrivelsen har
planområdet trafikksikker atkomst til viktige uteområder med stor
variasjon i mulighet for aktiviteter. Planområdet ligger også i
nærheten av et svært viktig friluftsområde, RAUHOVDEN – NONSHØA
– GJEVILVASSHYTTA. 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. Parkeringsplasser
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.
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og
sportsaktiviteter både sommer og vinter som også er positivt for
folkehelsen, barn og unge. Planen har ingen negative innvirkninger på
barns oppvekstsvilkår.
Veger/trafikksikkerhet
Som hovedatkomst er det planlagt bruk av Osvegen og videre bruk av
atkomstveg – Vardamsflata. En omlegging Ikke bruke trafikkfarlig
avkjørsel fra Rv70) slik at hovedatkomsten kommer fra Osvegen vil
generelt forbedre trafikksikkerheten i området.
Avkjørsel fra Osvegen er oversiktlig og vil bli vist med frisiktsoner.
Nybygd veg innover Vardamsflata er flat bred og oversiktlig, det er
tilnærmet samme terreng der ny atkomstveg skal bygges.
Vurderingen er at det nye vegnettet blir oversiktlig og trafikksikkert.
Lav fart og liten trafikkmengde i tillegg gjør at risikoen for ulykker
vurderes til å være liten.
Det beste enkelt tiltaket for bedre trafikksikkerheten er god strøing
ved glatte og isete forhold.
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Trafikksikkerheten for myke trafikanter i planområdet er akseptable
på grunn av generell liten trafikk og oversiktlig vegnett.
Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt.
Støy, støv og luftkvalitet
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema
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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 for flom ved Vardammen,
ellers ingen ras- og skred eller andre naturfarer. Problemstillinger i
forbindelse med dette aktsomhetsområdet er omtalt under pkt.
4.16.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Vurdering vedr. naturmangfoldet er gjort under pkt. 4.6 Naturverdier i denne planbeskrivelsen.
Hovedkonklusjon:
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå
sjekkliste naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til
naturmangfoldet er vurdert.
§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.
MU- Rapport konkluderer med at fortetting i planområdet kan ha
innvirkning på trekkvei for hjortevilt. For å redusere negative
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påvirkninger på trekkveg er vurderingen at tiltakshaver kan
tilrettelegge mulighet for å opprettholde korridor for hjortevilt ved å
redusere antall tomter i et område som samsvarer med korridor
skissert i kart fig. 11, og i tillegg tillate begrenset inngjerding av
tomter i planområdet.
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Lokalitet for rødlisteplanter er beskrevet og kommer ikke i konflikt
med ny bebyggelse. For å ivareta fuglelivet må man igjennom
bestemmelser sikre reirlokaliteter slik som gamle og hule trær. Ved en
utbygging av planområdet som ivaretar foreslåtte tiltak som
fremkommer av MU- Rapporten så langt det er mulig er vurderingen
at det er lite sannsynlig at tiltaket vil ha større negative 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
En utbygging som tar hensyn til en korridor- trekkvei for hjortedyr
medfører at den samlede belastning ved etablering av 21 nye
fritidsboliger i Brandhaugan II hytteområde gnr/bnr. 190/1 og
191/2 er vurdert 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.

Kulturminner i utmark.
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I Brandhaugen hytteområde, del av 190/1 og 191/1 er det registrert
en reismile med Askeladden ID 140221. Denne blir videreført i nye
planbestemmelser og nytt plankart.
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Planområdet omfatter to sefrak-registrerte bygninger fra først del av
1800-tall, og tett inn mot planområdet i vest ligger eldre sefrakregistret gårdsbebyggelse. I henhold til bestemmelser i
kommuneplanens arealdel skal ny bebyggelse som ligger i et
bygningsmiljø med historiske verdier ta hensyn til og tilpasses dette.
Vurderingen er at ny bebyggelse ikke vil bli eksponert mot denne i
større grad.

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 Faren for overvann/elve/bekkeflom ved endret klima
Planområdet er eksponert for vann fra nedslagsfelt som Rauhovden.
Aktsomhetskart utgitt av NVE
6.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Planområdet har atkomst fra Osvegen, avkjørselen vises med frisiktsoner.
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6.1.3 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.
6.2 Avbøtende tiltak.
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6.2.1 Faren for overvann/elve/bekkeflom ved endret klima
Sitasjonen vedr. økt avrenning på grunn av endrete klimaforhold er beskrevet i ROS- analyse og i
planens beskrivelse under pkt. 4.16- analyser/utredninger.
Avbøtende tiltak vil være inspeksjon/rensk av eksisterende grøfter, bekkeløp og
dreneringsgrøfter.
6.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Det er tilfredsstillende siktforhold og ved avkjørslene. Det er en forutsetning at terreng og
vegetasjon holdes nede i frisiktsonene
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og vegstandarden innbyr til lav
fart på de interne vegene.
Viktig faktor for å bedre trafikksikkerheten er god strøing om vinteren - ved glatte isete forhold.
6.2.3 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 internvegene i anleggsperioden saltes/vannes ved behov.
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7. PLANKART
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