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1. INNLEDNING 
 
1.1 Historikk/bakgrunn for planarbeid 

 
Dette er en gammel lokal butikk tidligere eid av Dørum handelslag. Denne bygningen er delvis 
ombygd og ønskes totalt innredet med i alt 8 boenheter innenfor ytterveggene av eksisterende 
bygning. I forbindelse med ønsket seksjonering av eksisterende bygg (fra 3 til 5 leiligheter) må 
reell flomfare og behov for flomforebyggende tiltak avklares. Plassering av utearealer og bruk av 
eksisterende avkjørsel og Hindsetvegen må også avklares gjennom planprosessen. Planforslaget er 
i tråd med kommuneplanens arealdel.  
Planarbeidet bør sees i sammenheng med reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg Brudalen 
– Festa. Denne planlegges på nordsiden av eiendommen gnr/bnr. 226/7.  
 
Dette planforslaget er i tråd med intensjonen i nylig vedtatt (2019 – 2030) arealdel kommuneplan 
- med spredt boligbygging der forholdene ligger til rette og er i nærheten av nødvendig 
infrastruktur.  
 

1.2 Hensikten med planen  
 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at gamle butikk - Dørum Handelslag kan 
ombygges til et leilighetsbygg med 5 nye leiligheter i tillegg til de 3 som allerede er etablert i 
bygningen. Etter søk i NVE skredatlas finner man at deler av planområdet ligger i flomutsatt 
område. I forbindelse med etablering av 5 nye leiligheter ønsker man med planen å avklare om 
det er behov for flomforebyggende tiltak 
Støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen viser at storparten av planområder ligger i gul 
støysone. Det må i planen avklares om det er behov for å gjøre støyreduserende tiltak. 
Statens vegvesen og fylkesmannen forutsetter at støyhensyn kan dokumenteres og aktuelle tiltak 
innarbeides i plankart og bestemmelser. 
 
Planområdet er tilkoblet privat avløpsanlegg og vannledning fra Vognill vannverk. 
Tilgang til slokkevann vil være fra kum ved Midtbygda skole og medbrakt vann i brannbil ved 
utrykning. I tillegg skal kum for etterfylling av slokkevann (Vognill vannverk) oppgraderes.  
 
Atkomst vil være ved bruk av gamle riksveg/Hindsetvegen m. utvidet avkjørsel  
fra Rv 70. Området ligger i nærheten av gang- og sykkelveg, trafikksikker løsning for 
gående/syklende helt fram til Oppdal sentrum. Detaljreguleringsplan vedr. ny gang- og sykkelveg 
vest for avkjøringen vil bli innarbeidet i planen. 
 
1.3 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstiller er Roch Mickiewicz 
Sunndalsveien 796 A, 7340 Oppdal. 
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Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene. 
 
1.4 Eiendoms - og eierforhold 
 
Grunneiendommene som omfattes av reguleringen er tomt Brudalen, gnr/bnr. 226/7. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 226/7 er Melania Maria Kunicka, 
Sunndalsveien 796 A, 7340 Oppdal. 
 
1.5 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommuneplan. 
 
1.6 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
1.7 Krav om konsekvensutredning 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram 
 (pbl § 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2). 
 
2. PLANPROSESSEN  
 
2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 
 
2.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver  
Roch Mickiewicz. 
 
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan Brudalen boligsameie ble holdt på kommunehuset 
23.01. 2020. 
Fra tiltakshavere stilte Roch Mickiewicz og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Ane Hoel, 
Arild Hoel, Arita Eline Stene og Johannes Goksøyr. 
 
Kontaktperson i kommunen er Arita Eline Stene. 
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2.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 06.02. 2020 
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmeside 06.02. 2020 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 06.02. 2020 
Frist for innspill ble satt til 05.03. 2020. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
2.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert på 
de neste sidene. 
 
Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag. 
Dato 17.02. 2020. 
 
Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Brudalen boligsameie - 
Oppdal kommune 
 
Klima og miljø 
Planen er i samsvar med overordnet plan. 
Det er positivt at konsekvenser for klima og 
energi skal synliggjøres og vurderes i 
planbeskrivelse, og at det er planlagt å ta inn 
bestemmelser som åpner for alternative 
klimavennlige løsninger. 
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520 må legges til grunn for 
planforslaget. 
 
Området ligger rundt 1 km fra skole, barnehage 
og butikk. Det bør stilles rekkefølgekrav om at 
gang- og sykkelveg nord for planområdet 
ferdigstilles for utbygging settes i gang. Med 
gang- og sykkelveg på plass blir planen mer i 
samsvar med statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspill til fylkesmannen: 
Hei! 
  
Har gjort noen vurderinger vedr. 
trafikkmengde 
  
Til avkjørselen – krysset RV 70 – 
Hindsetvegen og Gamlevegen sokner ca. 10 
gårdsbruk og noen få bolig/fritidshus. 
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(SPR-BATP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Min vurdering er at ÅDT i dette krysset er 
mindre enn 50. Tungtrafikken er for det meste 
traktor m. tilhenger. 
Ved at Hindsetvegen er tilknyttet 
Nerskogvegen medfører også redusert trafikk i 
nevnte kryss. 
Man håper på å slippe å innføre en 
rekkefølgebestemmelse som går på 
ferdigstillelse av gang- og sykkelveg før 
godkjenning av planen. Etter de opplysninger 
jeg har kan denne ferdigstillelsen ligge noe 
fram i tid. 
  
Mvh 
  
Ola Fjøsne 
 
Svar fra Fylkesmannen: 
 
Fra: Aastum, Maria 
<maaas@fylkesmannen.no>  
Sendt: mandag 27. april 2020 16:14 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: Kristiansen, Ann Marit 
<fmtlamk@fylkesmannen.no>; Møller, 
Thomas <fmtltmo@fylkesmannen.no>; 
Tangen, Anne Sundet 
<fmtlata@fylkesmannen.no> 
Emne: SV: Brudalen boligsameie 
 
Vi har diskutert deres vurdering av 
trafikksikkerheten internt, og vi har kommet til 
at vi fortsatt mener det er uheldig med blandet 
trafikk (bl.a. traktor og barn), selv om det er 
forholdsvis lav ÅDT. Likevel vil vi ikke kreve 
rekkefølgekrav da det i denne saken er snakk 
om en sidevei med relativt lite trafikk. 

Med vennlig hilsen 

Maria Aastum 
seniorrådgiver 
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Det bør stilles maksimumskrav til antall 
parkeringsplasser pr. boenhet. At det stilles 
minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser 
er positivt. 
 
Håndtering av overvann må vurderes i 
planarbeidet. Overvann bør løses på overflaten og 
ikke gjennom overvannsnettet. Harde flater og 
manglende drenering medfører økt belastning på 
ledningsanlegg. God overvannshåndtering er 
viktig både for å sikre robuste anlegg som kan 
håndtere forventede klimaendringer som økt 
nedbørintensitet og –mengde. 
 
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og 
steinmasser som ikke er forurenset skal vurderes 
i planprosessen. 
 
Langs veier, elver/bekker og i nærheten av 
boligbebyggelse er det alltid potensiale for 
fremmede, skadelige arter. Noen av disse artene 
er på lista over arter det ikke er lov å spre ut i fra 
nåværende voksested, jf. Forskrift om fremmede 
organismer § 9. Det bør innarbeides 
rekkefølgebestemmelser 
som sier at området skal kartlegges og at evt. 
fremmede, skadelige organismer skal fjernes før 
anleggsarbeider settes i gang. 
 
Det er positivt at planområdet har god tilgang til 
friluftslivsområder i nærheten. Det må settes av 
nok plass til uteoppholdsareal, og kvaliteten på 
området må være god, særlig med tanke på støy 
og støv. 
 
Hensynet til bekken må ivaretas videre i 
planprosessen. Det må ikke gjøres inngrep i 
vassdraget eller i kantvegetasjonen langs 
vassdraget verken permanent eller i anleggsfasen. 
 
Vi viser ellers til punktet «Støy» under Helse og 
omsorg. 
 
Barn og unge 

 
 
 
 
 
Naturlige løsninger vil bli foretrukket. 
Egen flomvurdering utarbeidet av Skred AS 
følger planen. 
 
 
Det er utarbeidet egen støyrapport for 
planområdet. Forslag til tiltak er innarbeidet i 
plankart og bestemmelser 
 
 
 
 
 
 
 
Dette tas til følge. 
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Fylkesmannen minner om T-2/08 med 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen. Her gjøres rede 
for ulike krav til den kommunale 
planleggingsprosessen og krav til fysisk 
utforming av arealer og anlegg som skal brukes 
av barn og unge. Bl.a. tydeliggjøres krav om at 
det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal 
for lekeområder for barn og unge, herunder areal 
for nærlekeplasser for de minste barna. 
Tilrettelegging bør tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene. Ved detaljregulering 
er det viktig å tilrettelegge lekeområder som er 
godt skjermet fra trafikk, støy og annen 
forurensing. For å sikre trygg ferdsel til 
barnehage, skole og fritidsaktivitet vil også valg 
av gang- og sykkeltrase være et viktig tema. Ved 
omfattende regulerings- og utbyggingsplaner vil 
det i stilles særlige krav til en helhetlig og 
langsiktig plan som tar høyde for 
utviklingsmuligheter i forhold til 
arealdisponering. Fylkesmannen forventer at 
retningslinjene legges til grunn i det videre 
planarbeidet. 
 
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt 
som vedrører det og barnets meninger skal 
tillegges vekt. Fylkesmannen minner om 
Barnekonvensjonen artikkel 12, og oppfordrer til 
å involvere barn og unge i å bli hørt og å kunne 
medvirke gjennom planarbeidet. Likeså at 
barnets beste skal være et grunnleggende hensyn 
i alle handlinger som berører barn. 
 
 
 
 
Helse og omsorg 
Når planen kommer på høring må det fremgå 
hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt. De 
fremtidige beboerne må sikres helsefremmende 
boforhold og at de ikke utsettes for 
helseskadelige miljøfaktorer som støy og dårlig 
luftkvalitet. Det må videre fremgå hvordan 
trafikksikkerhet skal ivaretas. 

 
 
 
Eget felles lekeområde er vist i planen. 
 
Dette området er skjermet for trafikk og støy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnerepresentant – Oppdal kommune er med 
i planprosessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
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Støy 
I henhold til T-1442/2016 skal det gjennomføres 
støyberegninger for planområdet. Når planen sendes på 
høring må det foreligge dokumentasjon som viser at det 
kan oppnås tilfredsstillende støyforhold for støyfølsom 
bebyggelse, både innendørs og utendørs. Det må redegjøres 
for hvilke støyreduserende tiltak som er nødvendige å 
gjennomføre for å oppnå tilfredsstillende støyforhold i 
henhold til T-1442/2016. Herunder er det viktig å sikre 
at alle nye boenheter får tilgang til stille side (støynivå 
under Lden 55 dB) og at uterom plasseres på stille side. 
Soverom bør fortrinnsvis legges på stille side. 
Bestemmelsene må utformes slik at det klart fremgår 
hvilke støygrenser som gjelder for uterom og leiligheter. 
 
 

Utforming av selve planområdet og tilgang til 
gode sosiale møteplasser er viktig for folkehelsa. 
Uteoppholdsareal og nærleikeplass skal være 
universelt utformet, ha tilfredsstillende støynivå 
(Lden<55Db) og tilgang til sol og lys bør 
prioriteres. 
 
Anleggsfasen: 
Planområdet ligger i etablert område og det må 
stilles krav om at det er utarbeidet en plan for 
beskyttelse av omgivelsene i bygge- og 
anleggsfasen. Planen bør redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, 
støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold 
og støvdemping og som sikrer at nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- 
og anleggsarbeider kan igangsettes. Videre skal 
støygrenser som angitt for bygge og 
anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2016) kapittel 4, 
og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer 
for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520, kapittel 6 ligge til 
grunn for tiltaket. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det må gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd 

 
 
 
Egen støyrapport følger planen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leilighetene etableres innenfor ytterveggene i en 
etablert bygning. 
3 av i alt 8 leiligheter er ferdigbygd. Utvendige 
arbeider på bygninger er ferdig. Vurderingen er at 
det ikke er nødvendig med egen plan for 
trafikkavvikling for innredning av de siste 
leilighetene. 
 
Plan for gravearbeider, massetransport er ikke 
aktuelt i denne planen. 
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med plan- og bygningsloven § 4-3. 
 
Fylkesmannen understreker at etterprøvbarheten 
av de vurderingene som blir gjort i ROS-
analysen, er veldig viktig. Det må være mulig for 
høringspartene, gjennom henvisning til kilder, å 
se hvordan man er kommet frem til resultatet i 
ROS-analysen. 
 
Fylkesmannen viser videre til at vurdering av 
flomsikring er et viktig moment i denne saken, og 
at man her bør kontakte NVE, som fagmyndighet 
på flom og skred, for å avklare behovet. 
 
Vi påpeker også at det er viktig å vurdere et 
endret klima, med klimaframskriving etter 
gjeldende klimaprofiler. Vi viser til Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning punkt 4.3; 
 
«Det skal i alle planer etter plan- og bygningsloven gjøres 
rede for hvilket kunnskapsgrunnlag som legges til grunn 
for planleggingen. Dersom det er usikkerhet knyttet til 
tilgjengelig kunnskapsgrunnlag som har betydning for 
utfallet av planen, skal dette tydelig framgå.» 
 
«Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal 
høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger 
legges til grunn.» 
 
ROS-analysen 
Det er kommunen som planmyndighet som 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). 
 
Kommunens oppgave er blant annet å 

 følge opp intensjonen med en ROS-analyse, som er å 
komme frem til om et område er bebyggbart eller ikke 

 sørge for at ROS-analysen gjøres tidlig i planarbeid og 
senest skisseres etter oppstartsmøte (positivt om det lages et 
utkast til ROS som sendes på høring sammen med 
oppstartsvarselet, for å kunne gi hensiktsmessige 
tilbakemeldinger tidlig i planprosessen) 

 
ROS- analyse følger planen. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderinger i forhold til økte nedbørsmengder 
ved endrete klimaforhold er gjort i planen. 
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 ha klare forventninger og krav til utreder av en plansak om 
tema, metodikk og utforming av en ROS-analyse, og hvilke 
kvalitetskrav som forventes (kvalitetskrav kommunen kan 
sette, er foreslått i veileder fra DSB om samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging (2017).) 

 sørge for at avdekket risiko skal møtes med tiltak som 
sikres i planbestemmelsene eller 
gjøres juridisk gjeldende på andre måter 
 
Som et minimum bør ROS-analyser i plansaker 

 være utarbeidet med bakgrunn i DSBs veileder fra 2017 (se 
også liste over mulige kilder i vedlegg 5) 

 inneholde en analyse med beskrivelser og ikke en ren 
sjekkliste med kryss under «ja» eller 
«nei» 

 inneholde en kildeliste til analysen 
 ha kommunens helhetlige ROS-analyse, fylkesROS, 

arealplanens ROS-analyse, andre tilstøtende områders 
ROS-analyser og kommunens beredskapsplanverk som en 
naturlig del av kildegrunnlaget i tillegg til NVE og NGU 
med flere 

 ha en vurdering av et endret klima. Ekstremvær, som 
styrtregn og vind vurderes, og 
overvannshåndtering løses i plansaken 
 
Fylkesmannen vurderer innsigelse (jf.DSBs 
retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 
innsigelse) når 

 det kun er en sjekkliste med avkrysning uten beskrivelser, 
kilder og vurderinger. 

 det brukes beskrivelser som «området er ikke spesielt utsatt 
for XXX» uten at det videre grunngis eller vises til kilde 

 grunnleggende tema, som et endret klima, eller ras/flom og 
lignende som tydelig er avmerket i kart, ikke er vurdert 

 det er identifisert risiko og sårbarhet i området, men 
planforslaget ikke beskriver hvordan dette skal følges opp 
med avbøtende tiltak som sikres igjennom arealformål, 
hensynssoner eller generelle bestemmelser 

 det planlegges tiltak av nasjonal/regional viktighet og det er 
forhold i området som kan ha 
innvirkning på dette, som ikke er vurdert eller 
har manglende vurdering 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 17.02. 2020. 
 
Fylkeskommunens uttalelse - oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for Brudalen 

Kommentarer: 
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boligsameie 226/7 i Oppdal kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse av 06.02.2020. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at 
en eksisterende bygning - Dørum Handelslag kan 
ombygges til et leilighetsbygg med 5 nye leiligheter 
i tillegg til de 3 som allerede er etablert i bygningen. 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
Adkomsten til området er via gamle 
riksveg/Hindsetvegen m. utvidet avkjørsel fra Rv 
70. Området ligger i nærheten av gang- og 
sykkelveg, trafikksikker løsning for 
gående/syklende helt fram til Oppdal sentrum. 
Kommunen har satt som premisser for videre arbeid 
at planen bør sees i sammenheng med 
reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg 
Brudalen – Festa. Denne er planlegges på nordsiden 
av eiendommen 226/7. 
 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil 
komme i konflikt automatisk fredete kulturminner. 
Det vises til den generelle aktsomhets- og 
meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom 
man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som 
kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. 
gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), 
skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 
 

Vannforvaltning 
Planområdet ligger i flomutsatt område, 
eksisterende bebyggelse ligger ca. 15 m fra 
Dørumselva. I forbindelse med etablering av 5 nye 
leiligheter skal det avklare om det er behov for 
flomforebyggende tiltak. 
 

Planarbeidet kan innebære tiltak som berører 
Dørumselva med Vannforekomst ID 109- 172-R. 
Møre og Romsdal fylkeskommune er 
vannregionmyndighet for nedslagsfeltet til 
Drivavassdraget. Nye tiltak må avklares i fht 
gjeldende miljømål, jfr. Regional plan for 
vassforvaltning i Vassregion Møre og Romsdal 
2016-2021 og vannforskriftens §§1, 4 og 12, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planarbeidet sees i sammenheng med 
reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen flomvurdering følger planen. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltaket vil ikke berøre vannforekomst. 
 
 
 
 
 
 



 Forslag til detaljreguleringsplan for BRUDALEN boligsameie, gnr/bnr. 226/7. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 12.11. 2020 

 

15

Kontaktperson er Håkon Slutaas. 
 

Dørumselva er et lokalt viktig viltområde. Det bør 
tas inn en hensynssone – bevaring naturmiljø langs 
elva. Trøndelag fylkeskommune har så langt ikke 
andre kommentarer til igangsatte planarbeid. Vi 
forutsetter at reell flomfare og behov for 
flomforebyggende tiltak avklares. 
 
 

 
 
 
Det tas inn en hensynsone – bevaring 
naturmiljø langs elva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 12.02. 2020 
Riksveg 70 i Oppdal kommune - Tilbakemelding 
på varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan - Gnr. 226 bnr. 7 - 
Brudalen boligsameie 
Viser til deres brev av 30.01.2020. 
 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Nasjonal transportplan (2018-2029) har følgende 
overordnet mål: Et transportsystem som er sikkert, 
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 
 
De nye ‘Nasjonale forventninger til kommunal og 
regional planlegging 2019-2023’ skisserer noen av 
utfordringene. På samferdselsområdet knytter dette 
seg bl.a. til temaet bærekraftig areal- og 
transportutvikling. Styrket knutepunktsutvikling og 
mer vekt på regionale løsninger er sentrale moment. 
Hovedtyngden av handelsvirksomhet, boligbygging 
og arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter 
skal lokaliseres innenfor tettsteder som er definert og 
av- grenset. Det må legges til rette for fortetting og 
transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk. 
Regjeringen understreker betydningen av regionale 
og interkommunale samfunns- og arealplaner for å 
avklare spørsmål som går på tvers av 
kommunegrenser. 
 
Forventningene videreføres i stor grad gjennom 
‘Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

Kommentar til innspillet: 
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areal- og transportplanlegging’. Disse sier bl.a. at 
planlegging av utbyggingsmønsteret og 
transportsystemet må samordnes for å oppnå 
effektive løsninger slik at transportbehovet kan 
reduseres, og at det legges til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. I den sammenheng 
nevner vi ‘Nasjonal sykkelstrategi’ og ‘Nasjonal 
gåstrategi’ som bør være en del av grunnlaget for 
planarbeidet. 
Statens vegvesen registrerer forøvrig at 
planinitiativet er i tråd med kommuneplanens areal- 
del. Vi forutsetter at støyhensyn dokumenteres og 
aktuelle tiltak innarbeides i plankart og 
bestemmelser. Eksisterende avkjørsel/kryss må 
dimensjoneres og evt. utbedres i tråd med våre 
håndbøker og normaler. Ytterligere innspill kan bli 
aktuelt når detaljert plan foreligger. 
 
Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til 
fylkesveg er fra årsskiftet Trøndelag fylkeskommunes 
ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i 
fjor Opphør av samsvegadministrasjon – viktig informasjon til 
våre samarbeidspartnere. Statens vegvesen vil imidlertid 
fortsatt kunne bistå kommunene med vår kompetanse i lys av 
vårt sektoransvar for vegtrafikk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avkjørsel er innregulert i reguleringsplan for 
gang-sykkelveg langs rv. 70 fra Røtveivegen 
til Sesaker. 
Avkjørsel vurderes som tilstrekkelig 
oppdimensjonert, og den vil bli vurdert på nytt 
i forbindelse med forlengelse av gang- og 
sykkelveg i dette området. 

Innspill: 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 19.02. 2020 
 
Sametingets uttalelse til oppstartvarsel - 
Detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie, 
gbnr 226/7 i Oppdal kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 30.01.2020. 
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske 
kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og 
de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes 
ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. 
Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Vi 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
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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. 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 
1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet 
og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, 
eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, 
jf. kml. §§ 3 og 6. 
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For 
øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 
  

Innspill: 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 24.02. 2020 
 
UTTALELSE TIL MOTTATT VARSEL 
OM OPPSTART AV ARBEID MED 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
BRUDALEN BOLIGSAMEIE - OPPDAL 
KOMMUNE 
 
Mattilsynet mottok 6. februar 2020 varsel om 
oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Brudalen boligsameie (plan-ID 2020001) til 
uttalelse. Frist for å komme med eventuelle 
innspill er satt til 1. mars 2020. 
 
Gjelder 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 
at tidligere butikk - Dørum Handelslag - kan 
ombygges til et leilighetsbygg med 5 nye 
leiligheter. Det er allerede 3 leiligheter i 
bygningen. 
 
Fakta 

Kommentar til innspillet: 
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Planområdet er tilkoblet privat avløpsanlegg og 
vannledning fra Vognill vannverk. 
 
Arealbruken er avklart i overordnet plan og det 
er derfor ikke behov for planprogram eller 
konsekvensutredning. 
 
Det er avholdt oppstartsmøte 23. januar 2020, 
referat vedlagt. 
 

Forhold knyttet til vannforsyning beskrevet i 
referatet: 
«Tilkobles eksisterende vannforsyning, Vognill 
vannverk. Kapasiteten må undersøkes». 
 
I referatet står det videre at VA plankart skal 
sendes inn og gjeldende VA-norm skal legges 
til grunn. Gjennom rekkefølgebestemmelsene 
skal påkoblingsplikten ivaretas. 
 
I følge referatet må det settes av areal til 
oppgradert avløpsanlegg. 
 
Vurdering 
Planområdet synes ikke å berøre registrerte 
drikkevannskilder eller tilsigsområde for 
drikkevannskilder. Det kan likevel være 
drikkevannskilder i nærheten av planområdet 
som ikke er registrert. Særlig i forbindelse med 
nytt avløpsanlegg er det viktig å forsikre seg om 
at dette ikke påvirker drikkevannskilder 
negativt. 
 
Tilkobling til Vognill vannverk er en god 
løsning for å sikre hygienisk tilfredsstillende 
drikkevann. Det er positivt at kapasiteten 
undersøkes for å sikre tilstrekkelige mengder 
drikkevann. 
Krav og kapasitet til slukkevann er omtalt. 
Mattilsynet har følgende innspill til 
igangsatt planarbeid: 

• Eventuell konflikt med eksisterende 
drikkevannsforsyning i området avklares i forbindelse 
med nytt areal til avløpsanlegg. Gjelder både eventuelle 
ikke-registrerte private vannkilder og 
distribusjonssystem for drikkevann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VA – planen vil bli utarbeidet av godkjent 
firma. 
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• VA-planen bør være utarbeidet av kompetente personer 
og inneholde informasjon og vurdering av relevante 
forhold og gjennomførbare løsninger. 
 

• Før ferdigattest gis etter plan- og bygningsloven bør det 
dokumenteres at krav til vannforsyningen er ivaretatt. 
 

• Konsekvenser ved eventuelt bortfall av vannforsyning 
bør utredes i ROS-analysen. 
 
Vi viser ellers til Temaveileder (Mattilsynet): 
Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og 
statlig planarbeid 
 
 

 
 

Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 02.03. 2020 
 
Oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Brudalen 
boligsameie - gnr/bnr. 226/7 i 
Oppdal kommune - Høringsuttalelse 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser 
til ovennevnte sak. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for at 
den gamle butikken Dørum Handelslag, kan 
ombygges til et leilighetsbygg med 5 nye 
leiligheter i tillegg til de 3 leilighetene som 
allerede er etablert i bygget. 
 
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 
bygninget, må det også tas hensyn til dette ved 
vurdering av slokkevannskapasiteten. Disse 
forutsetningene må være avklart og i henhold til 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uttak for etterfylling slokkevann er lett 
tilgjengelig like nord for planområdet. Fra dette 
uttaket er vurderingen at det er lett tilgang til 
tomtene. 
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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. 
 

• I henhold til dimensjoneringsforskriften § 5-5 kan 
det kun benyttes tankbil i boligstrøk hvor 
spredningsfaren er liten. Det betyr at tankbil ikke 
kan erstatte manglende slokkevannforsyning i 
tettbygd strøk og i leilighetsbygg. Ifølge 
detaljreguleringsplanen skal Dørum Handelslag 
utvides til ett leilighetsbygg med 8 leiligheter. Vi 
stiller oss derfor kritiske til at tankbil skal erstatte 
manglende vannforsyning, siden dette ikke er i 
henhold til forskriften. 

•  
• Vi har ikke høyderedskap i Oppdal kommune. 
•  
• Det påpekes at tilgjengelighet for 

innsatsmannskapene skal være tilfredsstillende når 
leilighetsbygget tas i bruk. 

•  
• Under og etter anleggsperioder skal også 

tilgjengelighet for innsatsmannskaper til 
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det må 
sikres at sprinkleranlegg og 
slokkevannsforsyningen fungerer som forutsatt. 
Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i 
perioder må det etableres kompenserende tiltak 
som minimum gir tilsvarende sikkerhet. 
 

• Avstanden mellom bolighusene må ivaretas for å 
forebygge at en eventuell brann i området ikke får 
urimelig stor konsekvens. 

•  
• I Oppdal kommune er det deltidsmannskaper med 

dreiende vakt. Dette må det tas hensyn til i 
planleggingen. 

•  
• Brannsikkerheten i bygningene skal være i henhold 

til forskriftskravene. 
•  
• Dersom det tilrettelegges for lading av 

fremkomstmidler (som sykler og el-biler) i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nærmeste godkjente uttak for slokkevann ligger 
ved Midtbygda skole 
 
 
 
 
Tilgjengelighet for innsatsmannskaper og 
materiell er god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette kravet vil bli innfridd, dette nedfelles i 
planens bestemmelser. 
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innvendig parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. 

•  
• Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller. 

Det vises til forskrift om håndtering av farlig stoff 
•  
• Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må det 

også tas hensyn til tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 

•  
• Dersom det er planer om å benytte stoff som 

kommer inn under forskrift om håndtering av 
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må 
lagring, bruk og arealmessige begrensninger rundt 
utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en 
risikovurdering. 
 
Disse forholdene må vurderes og prosjekteres 
av foretak med tilstrekkelig kunnskap og 
godkjenning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
NVE 
Dato: 12.02. 2020 
 
NVEs innspill til varsel om oppstart - 
Detaljregulering – Gbnr. 226/7, Brudalen 
boligsameie - Oppdal kommune 
 
 
Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart. 
 
 
NVE har følgende kommentarer til 
oppstartsvarselet: 
 
 
Flomfare 
Av det vedlagte referatet til planoppstartsmøtet ser 
vi at kommunen krever en flomsonevurdering/ 
kartlegging. Vi forutsetter at denne kartlegginga 
gjennomføres av personell/firma som har 
gjennomført slike kartlegginger tidligere og 
innehar nødvendig hydrologisk kompetanse. 
Allmenne interesser i vassdrag 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen rapport vedr. flomfare utarbeidet av Skred 
AS følger planen. 
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Den norske vassdragsnaturen er unik og de 
tilhørende kantsonene utgjør verdifulle elementer i 
landskapet, er viktig for livet i vassdragene og for 
friluftslivet og utgjør noen av de mest artsrike 
biotopene vi har. Det er derfor viktig å innregulere 
en byggegrense og evt. en hensynssone med 
tilhørende bestemmelser som ivaretar denne sona i 
tråd med kravene i kommuneplanens arealdel og 
vannressurslovens § 11. I kommentarutgaven til 
vannressursloven anser en at et absolutt 
minimumskrav til en slik kantsone er 6 meter i 
tråd med kravene nydyrkingsforskriften. NVE 
anbefaler generelt at denne sona ikke settes 
kortere enn 10 meter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensynssone bevaring naturmiljø- kantsone 10 
m bredde reguleres inn langs Dørremselva. 

Innspill:   
Inge Detlie 
Dato: 22.02.2020 
 
Sessaker 
Hindsetvegen 7 
7340 Oppdal     
      
Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297 
7340 Oppdal 
 
Innspill til detaljreguleringsplan for Brudalen 
boligsameie 
Viser til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie 
(gnr./bnr. 226/7) i Oppdal kommune. 
Jeg har 3 punkt som må belyses/avklares: 
 
Punkt 1: 
Eierskapet til «Brudalsvegen» må avklares. 
Gnr./bnr. 211/2 eier veien fra brua over 
Dørreselva og vestover, mens det ikke er avklart 
eierskap fra brua og østover.  
Jeg besitter kjøpekontrakten for gnr./bnr. 226/7, 
signert 11. mars 1899. Denne kontrakten sier 
ingen ting om veien utover at «selgeren har ret til 
at benytte til gårdsbrug den vei, som blir lagt 
igjennem det solgte jordstykke». 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eierskapet til Brudalsvegen (gamle riksvegen) 
må avklares gjennom privatrettslig avtale. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
3.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 
 

Jeg antar derfor at jeg muligens kan eie veien 
(hvor matrikkelnummeret mangler) fra 
Hindsetvegen og frem til tomtegrensen mot 
gnr./bnr. 226/7, og har bruksrett på resten. Uansett 
hvilket eierskap som avdekkes, kreves tinglyst 
bruksrett for veien som motytelse for at min del av 
Hindsetvegen må brukes for adkomst til 
boligsameiet. Bruksrett til veien er spesielt viktig i 
tilfelle omlegging av adkomst til min gård ved en 
eventuell utbygging/flytting av driftsapparatet 
krever fremtidig bruk av veien som tilførselsvei. 
Eierskap til brua ønskes ikke. Denne har heller 
aldri tilhørt gården. Det ikke er interessant å bruke 
midler på vedlikehold eller utbedringer av den. 
 
Punkt 2: 
Jeg har gård i drift, med de følger det har og gir: 
Lukt, lyd, dyr, kvelds- og nattarbeid (eks. 
lamming, slåttonn osv.), gjødselomrøring og 
gjødselhåndtering, maskiner og redskap i 
bevegelse osv. Et boligsameie kan ikke gi 
begrensninger i mine muligheter for rasjonell drift. 
Dette må opplyses eksisterende og nye eiere. 
 
Punkt 3: 
Det ligger i dag en brannkum ved trafostasjonen 
ved brua over Dørreselva. Denne må kontrolleres 
og være i drift før seksjonering av boligsameiet 
kan skje. Om en større brann bryter ut enten i 
«Brudalen» eller på vår gård vil det sannsynligvis 
være behov for enorme mengder vann, og vann 
medbrakt i brannbil ved utrykning vil ikke være 
nok ved en slik brann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til oppgradering/kontroll av eksisterende 
brannuttak like ved planområdet vil bli forlagt 
Trøndelag brann- og redningstjeneste. 
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Fig.1: Planomriss vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 
 
Planområdet ligger innenfor område vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for Oppdal som 
viser dette som arealformål bolig.  
 
 
3.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 
 
Forslag til planområde omfattes ikke av detaljreguleringsplan. 
 
 
3.3 Tilgrensende planer 
 
Planområdet grenser til eldre reguleringsplan - avkjørsel gang-sykkelveg langs rv. 70 fra 
Røtveivegen til Sessaker, plan-ID 1995012, ikrafttredelsesdato 26.01. 1995. Avkjørsel til 
Hindsetvegen og gamle riksveg er vist i denne planen. 
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Fig.2: Viser tilgrensende plan. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
 
4.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet ligger på Sessåkran mellom gamle riksveg og Rv70 ca. 8,0 km nordvest for Oppdal 
Sentrum og er ca. 2,8 da stort. 
  

 
Fig. 3: Oversiktskart planområde - Brudalen boligsameie. 
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4.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk  
 

 
Fig. 4. Ortofoto viser det nye planområdets innhold 
 
 
Planområdet er bebygd og er i gårdskart definert som bebygd område og annet markslag. 
Det grenser til boligeiendom i øst, til Rv70 og gamle riksveg i sør og nord og til Dørremselva i vest. 
 
4.3 Stedets karakter,  

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Bygningen på planområdet og nabobebyggelsen består av frittliggende bygninger av  
tradisjonell utførelse med hovedbygning med anneks/garasje/uthus. 
Type bebyggelse er eneboliger og gårdsbebyggelse, både en og to etasjes bygninger.  
 
Bygningene har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse. 
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Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet. 
 
4.4 Landskap  

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

 
 
Planområdet er tilnærmet flatt med hoved-fallretning mot sør og vest. 
Noe kantvegetasjon (lauvskog mot Dørremselva og Rv70). 
 
Som før nevnt grenser planområdet mot Dørremselva. 
 
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. Man anbefaler ut ifra et estetisk hensyn til å ta vare på all skog der 
det er mulig (langs elva og Rv70).  
 
Man anbefaler også tilplanting av stedegen vegetasjon for på sikt å vegetere planområdet med 
busker og trær. 
 
Området er ikke registrert med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 
   

 
     4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 17.02. 2020:  
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete kulturminner. Det 
vises til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom man i løpet av 
arbeidets gang oppdager noe som kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, 
ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 
 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Det vises til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. 
 

 



 Forslag til detaljreguleringsplan for BRUDALEN boligsameie, gnr/bnr. 226/7. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 12.11. 2020 

 

29

 

Trøndelag fylkeskommune har så langt ikke andre kommentarer til igangsatte planarbeid. 

Sametinget skriver i brev av 19.02. 2020:  
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 
innvendinger til planforslaget. 
 
4.6 Naturverdier 
 
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller utenfor 
områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i naturmangfoldloven som er 
sentrale. 
 

 
Fig. 5: Artskart. 
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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. Man har sett på naturmangfoldet 
i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man 
flere treff i nærheten av planområdet. Det er i første rekke Vipe, en fugl som er definert som sterkt 
truet (EN). Ellers er det funn i nærheten av planområdet som er definert som livskraftige (LC).  
 
 
En samlet vurdering etter søk i naturbase og artskart er at man ikke finner treff som har 
betydning for etablering av nye leiligheter innenfor rammen av oppført bebyggelse. 

 
Vurderingen er 
ellers at man vil 
regulere inn 
hensynssone - 
bevaring 
naturmiljø 
(H560) langs 
Dørremselva for 
å ta vare på det 
elvenære 
miljøet. 
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Fig. 6: Sjekkliste naturmangfold. 
 
 
 
 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og 
naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens 
utbredelse og økologiske tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i databasene og etter 
viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke 
på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som 
kommer fram i denne planbeskrivelsen. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha 
konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
 Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved etablering av 8 nye leiligheter i Brudalen boligsameie, gnr/bnr. 
237/14 vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
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§ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge). 
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 Fig. 7: Oversikt over friluftsområder, uteområde og skiløype 
 
Planområdet har trafikksikker atkomst til uteområder med stor variasjon i mulighet for 
aktiviteter. Detaljerte beskrivelser finnes i databasen – naturbasekart. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og sportsaktiviteter både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
 
 
4.8 Landbruk/reindrift 
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Planområdet har ingen betydning som landbruksområde. 
Hensynssone reindrift ligger langt fra planlagt ny bebyggelse. Vurderingen er at ny bebyggelse 
ikke får negative virkninger for reindriftsnæringen 
 
 
4.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Som hovedatkomst er det planlagt bruk av innregulert avkjørsel fra Rv70 til Hindsetvegen og 
gamle riksveg. 
Planforslaget forutsetter parkering på egen tomt. 
 
Vegstrekningen – gamle riksveg (Brudalsvegen) fra brua østover til Hindsetvegen står i 
matrikkelen uten eier. 
Planforslag - detaljregulering gang- og sykkelveg Brudalen Festa viser gamle riksveg som gang -og 
sykkelveg. Man tar sikte på å avklare eierforholdet/vedlikeholdsansvaret for denne 
vegstrekningen gjennom denne planprosessen. 
 
Hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 226/1 hevder bruksrett til denne vegstrekningen i 
landbruksøyemed. 
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten, ÅDT < 50. 
 
Avkjørselen/atkomsten er tilnærmet flat og oversiktlig og ved innføring av fartsgrense på 30 
km/t er vurderingen at gamle riksveg vil kunne brukes som gang- og sykkelveg kombinert med 
atkomst til boligbebyggelse og til landbruksveg. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på grunn av generell liten 
trafikk og fartsgrense satt til 30 km/t. 
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Fig. 8: Viser foreløpig forslag til forlengelse av gang- og sykkelveg forbi planområdet 
 
 
Sikker skoleveg og atkomst til annen viktig infrastruktur (gang- og sykkelveg er opparbeidet helt 
fram til Oppdal sentrum) er i varetatt ved eksisterende gang- og sykkelveg og ved oversiktlige 
veger med nedsatt fartsgrense.  
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Fig. 9: Viser trafikksikker atkomst til skole og annen viktig infrastruktur. 
 
4.10 Universell tilgjengelighet 
 
Atkomst til leilighetene skal tilrettelegges for alle grupper fotgjengere (orientering- og bevegelses 
hemmende).  
 
 
4.11 Teknisk infrastruktur 

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

 
Vann tilknyttes Vognill vannverk og avløp tilknyttes privat avløpsanlegg som må 
kontrolleres/oppgraderes. Beskrivelse av avløpsanlegg vedlegges planen og leveres til 1. gangs 
behandling i kommunen. 
 
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen. 
 
 
Planområdet dekkes av eksisterende strømforsyning. 
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Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. 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 

 
Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet 
Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og 
kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls 
meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. Grunnen i planområdet har middels gode 
infiltrasjonsegenskaper. 
 
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.  
 
     Vannledning m. kum fra Vognill vannverk ligger inntil planområdet. Avløp/overvannsledning 

krysser planområdet. 
Jordkabel/kabelskap - lavspent er plassert ved gavlvegg mot sør i leilighetsbygget 

     
 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred i planområdet. 
 
 
4.13 Støyforhold 
 
Deler av planområde. m bygning ligger i gul støysone, dette vist i støyvarselkart utarbeidet av 
Statens vegvesen. Det er derfor utarbeidet en egen støyrapport for området. 
Det er ikke aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. Vurdering er at 
anleggsstøy vil være minimal da storparten av uterestaurering av bygning allerede er gjort og 
innredning av nye leiligheter vil skje innendørs. 
Det er gjort en støyvurdering av MjøsPlan AS (som følger denne planbeskrivelsen) vedr. 
trafikkstøy i forhold til oppholdsrom innendørs, uteområder og lekeplass. 
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Konklusjonen: 
Den planlagte boligen vil iht. støyberegninger ligge i gul støysone og kreve tiltak for å oppfylle 
anbefalinger i T-1442. For støyfølsomme rom som kun har vindu i gul støysone vil det anbefales 
lokal støyskjerming. (glassplate montert foran vindu) 

 
Med dagens byggekrav kan man forvente min. 35dB differanse på ute- og innenivå, dette vil tilsi at 
når støybelastning på fasade er < 65dB vil krav til innvendig støy iht. TEK17 være tilfredsstilt uten 
ytterligere tiltak. 
For å tilfredsstille kravet når det gjelder uteområder/lekeplass på bakkenivå (vist på plankart) 
kan man bygge en vegg på 3 meter på sør og østside av innregulert areal, eller en støyskjerm på 3 
meter (i henhold til støyrapport), som kan brukes som klatre/ballvegger.  
 
For å gi balkonger på sørsiden av boligen tilfredsstillende støyverdier iht. T-1442 anbefales tett 
rekkverk i en høyde på hhv.1,8m og 2.2m. Det vil i praksis si at deler av rekkverket utføres i glass. 
 
4.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra andre 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
 
4.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
• Rasfare 
• Flomfare 
• Vind 
• Støy 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Andre relevante ROS tema 

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.06.2020 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.06.2020 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.06.2020 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.06.2020 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.06.2020 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.06.2020 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.06.2020 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.06.2020 OF 
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2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

OK 29.06.2020 OF 

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

IA 29.06.2020 OF 

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

OK 29.06.2020 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.06.2020 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.06.2020 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til mulig fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.06.2020 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.06.2020 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.06.2020 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.06.2020 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.06.2020 OF 

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

OK 29.06.2020 OF 

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

UN 29.06.2020 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: 
 
 



 Forslag til detaljreguleringsplan for BRUDALEN boligsameie, gnr/bnr. 226/7. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 12.11. 2020 

 

40

 
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. 

 
Etter gjennomgang av NGUs databaser vedr. løs masser finner man at grunnen i planområdet 
består av tykk morene med middels gode infiltrasjonsegenskaper og med liten til middels 
erosjonsrisiko. Planområdet ligger i et tilnærmet flatt område med begrenset tilsig fra 
nedslagsfelt. 
 

 
Fig. 10: Viser topografien i planområdet. 
 
Vurderingen er at store vannmengder på grunn av rask snøsmelting og styrtregn ikke vil påvirke 
planområdet i større grad, dette på grunn av at vannet blir fordrøyd utover den tilnærmete flate  
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plenen foran bygningen med gode infiltrasjonsegenskaper. Overskudd av overflatevann blir i 
tillegg drenert ut Dørremselva som har et veldig godt definert elveløp i dette området. 
 
Planområdet grenser til Dørremselva og ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Planområdet 
er derfor faglig utredet mht. fare for flomskade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11: Viser aktsomhetskart – flomfare. 
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Sammendrag av rapport fra Skred AS: 
 
Dimensjonerende 200-årsflom i Dørremselva, inkludert et klimapåslag på 20 %, er beregnet til 47 
m3/s. Vannmengden inkluderer da et ekstra bidrag på 11 m3/s gitt av overføring fra Vekveselva. 
Det er som en konservativ antagelse forutsatt at ikke noe vann overføres videre fra elva mot 
Gjevilvatnet. 
Det er etablert en hydraulisk modell av Dørremselva med omliggende områder og 
konstruksjoner. Modelleringen viser at elveløpet langs planområdet samt hvelvbru og brua ved  
 
 
Sunndalsvegen har god kapasitet. Flomfare ved planområdet er relatert til brua ved Hindsetvegen 
som ikke har tilstrekkelig kapasitet for dimensjonerende flom. Flomvann kan her bli ledet ut av 
elveløpet der noe vann ledes tilbake til elveløp og noe ledes sørover mot planområdet. 
Det vurderes at deler av planområdet kan bli berørt ved en 200-årsflom, men at eksisterende bygg ikke 
vil bli berørt med dagens terrengutforming. 
Eksisterende bygg på GBnr. 226/7 tilfredsstiller derfor krav til sikkerhet mot flom for 
sikkerhetsklasse F2 i TEK17. 
 
Det ble under befaringen ikke påvist pågående erosjon, undergraving av elvekant eller lett eroderbare 
masser i elvekant mot planområdet. Da eksisterende bygg på planområdet også ligger mer enn 10 meter 
fra topp elvekant vurderes sikkerheten mot erosjon tilstrekkelig etter kravene i TEK17 §7-2 (4). 
 
Brannsikkerhet: 

 
På oversiden av gamle riksveg like ved planområdet er det etablert en kum i forbindelse med 
vannforsyning Vognill vannverk, I den ligger et uttak for slokkevann vann kontrollert og merket 
av Oppdal brannvesen på 1980 tallet. Kontroll/oppgradering av dette uttaket er sterkt å anbefale. 
Nærmeste godkjente uttak for brannvann ligger ved Midtbygda skole ca. 900 meter unna. Der er 
det etablert to uttak lett tilgjengelig og med høy kapasitet. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

 
Fig. 12: Plankart lagt på ortofoto 
 
Det nye planforslaget inneholder tomt med eksisterende bygning som innredes i alt til 8 med 
leiligheter. 
Det er utarbeidet rapport vedr. sikkerhet mot flom og egen rapport vedr. trafikkstøy. 
Krav til uteopphold/lekeareal og parkering vil bli oppfylt på egen tomt. Atkomst via eksisterende 
vegnett med avkjøring fra innregulert avkjørsel fra Rv70. 
Det skal settes opp sikringsgjerde langs lekeområde mot elveskråning. (Dørremselva) og i tillegg 
skal lekeområdet støyskjermes mot RV 70. 
Eksisterende avløpsanlegg skal oppgraderes- vannforsyning er fra Vognill vannverk.  
Elveskråning mot Dørremselva blir i planen vist som hensynssone c - bevaring naturmiljø.  
 
Parkering for min. 1 bil + 2 sykkelparkeringsplasser/boenhet.  
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5.1 Planlagt arealbruk 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny boligbebyggelse B1 - leilighetsbygg 1112   2623,0 
 Lekeplass L1 1610      222,0 
 
 
 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Støyskjerm 
 

S1 
 

2080         10,0 
      

Sum      
28550,0 

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

    
 

   

 § 11-8 c. 
Hensynssone med  
angitte  
særlige hensyn-  
bevaring naturmiljø, 
 

 
 
 
 
H560 

 
 
 
 
560 

 

Sikringsgjerde: 
(inngår i andre 
arealformål) 

    

 Sikring av lekeplass 
mot Dørremselva. 
Sikringsgjerde 

 
 
SG1 

  

 
 
5.1.1 Reguleringsformål 
 
Detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie, gnr/bnr. 226/7. 
gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse - nye leiligheter.  
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 Støyskjerm 
 Sikringsgjerde 

  
Hensynssoner 

 Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø (H560) 
 
5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

 
Boligbebyggelse og anlegg: 
 
Det planlegges i alt 8 nye leiligheter innenfor ytterveggene til eksisterende bygning. 
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: 
 
Det er innregulert støyskjerm (S1) mot Rv 70 på del av lekeplassens sør og østside. 
 
Hensynssoner: 
 
Sone med angitte særlige hensyn – bevaring naturmiljø (H560).  
 
Elveskråning langs Dørremselva reguleres inn som hensynssone c – bevaring naturmiljø. 
 
Hensynssonen får egen bestemmelse. 
 
Sikringsgjerde: 
 
Det skal settes opp sikringsgjerde (SG1) mot elveskråning på lekeplassens vestside. 
 
 
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. 
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5.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Eksisterende bygning er av tradisjonell utførelse med saltak. 
Vurderingen er at bygningen også etter restaureringen (ny utvendig 
bordkledning og fasade (balkonger mot sør) ikke disharmonerer med 
eksisterende bebyggelse i området. 
 
 
Eksponering, forhold til nærmiljø 
I forhold til innsyn vil det være spesielt viktig at man tar vare på 
eksisterende vegetasjon langs Rv 70. 
Planområdet ligger i flatt lende og er ikke veldig mye eksponert 
overfor omgivelsene. Vurderingen er at ombyggingen av gamle Dørum 
handelslag ikke endrer landskapsbildet. 
 
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
 
Ikke relevant. 
 
Forhold til natur og friluftsliv, uteoppholdsareal,  
folkehelse, barn og unge 
 
Som før nevnt under pkt. 5.7 i denne planbeskrivelsen har  
planområdet trafikksikker atkomst til viktige uteområder (skiløype og 
uteområde ved Midtbygda skole) 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. 
 
Krav til areal for lekeplass/uteplass er i planen vurdert som oppfylt.  
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Universell utforming 
 
Lekeområde og atkomst til boligene skal tilrettelegges for alle grupper 
fotgjengere (orientering- og bevegelses hemmende).  
 
 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Som hovedatkomst er det planlagt bruk av innregulert avkjørsel fra 
Rv70 med bruk Hindsetvegen og gamle riksvegen som atkomst 
Eierskap/bruksrett til Brudalsvegen (gamle riksvegen uten eget 
matrikkelnr.) fra Hindsetvegen og vestover til gammelbrua over 
Dørremselva må avklares (privatrettslig avtale). 
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Atkomsten langs Hindsetvegen og gamle riksvegen til Brudalen 
boligsameie er flat og oversiktlig. Det samme gjelder avkjørselen fra 
Rv 70. 
 
Gamle riksvegen Brudalsvegen er tilnærmet flat og oversiktlig og ved 
innføring av fartsgrense på 30 km/t er vurderingen at vegen vil bli 
trafikksikker for fotgjengere og syklister. Planområdet har pr. dag fra 
avkjørsel Rv 70 gang- og sykkelveg som leder til all viktig 
infrastruktur (Midtbygda skole, Oppdal sentrum). Det foreligger 
planer om utvidelse av gang- og sykkelvegen forbi planområdet videre 
vestover til Festa. Dette vil bli en ytterligere forbedring av 
trafikksikkerheten i området. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på 
grunn av generell liten trafikk og foreslått fartsgrense på gamle 
riksvegen satt til 30 km/t. 
 

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 

 
Støy, støv og luftkvalitet 
 
Trafikkstøy er utredet i egen rapport (MJøsplan AS) som følger 
planen. 
At tiltak vil bli utført i henhold til denne rapporten sikres gjennom 
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planens bestemmelser. 

Planområdet er ferdig opparbeidet, det er derfor ikke aktuelt å 
innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider, 
dette inkluderer anleggstrafikk. Andre støykilder er ikke aktuelle. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 

 
Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser aktsomhetsområder for flom langs 
Dørremselva. 
Konklusjonen i rapport utarbeidet av Skred AS er at ingen tiltak er 
nødvendige. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Naturmiljø og biologisk mangfold 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå 
sjekkliste naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til 
naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man flere treff i 
nærheten av planområdet. Det er i første rekke Vipe, en fugl som er 
definert som sterkt truet (EN). Ellers er det funn i nærheten av 
planområdet som er definert som livskraftige (LC).  
 
En samlet vurdering etter søk i naturbase og artskart er at man ikke 
finner treff som har betydning for etablering av nye leiligheter 
innenfor rammen av oppført bebyggelse. 
 
Vurderingen er ellers at man vil regulere inn hensynssone - bevaring 
naturmiljø (H560) langs Dørremselva for å ta vare på det elvenære 
miljøet. 
 
Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner 
treff som har betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet. 
 
 
Kulturminner i utmark. 
 
Som før nevnt under punkt 5.5 kulturminner og kulturmiljø 
er det ikke registrert automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
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6. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av 
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 
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 flomsikkerhet og trafikkstøy. 

6.1 Forhold som er vurdert 

 
6.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst fra Rv70 via Hindsetvegen og gamle riksvegen. Avkjørselen og vegen er 
flat og oversiktlig.  

 
6.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Leilighetsbygget ligger i nærheten av Rv 70. Deler av planområde. m bygning ligger i gul støysone, 
dette vist i støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen. Det er derfor utarbeidet en egen 
støyrapport for området. 
 
6.1.3 Flomsikkerhet. 
Planområdet grenser til Dørremselva og ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Planområdet 
er derfor faglig utredet mht. fare for flomskade. 
 

6.2 Avbøtende tiltak. 
 
6.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Det er tilfredsstillende siktforhold og ved avkjørslene. 
Trafikksikkerheten ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på tilførselsvegen.  
Om vinteren strøs vegen etter behov. Det foreslås fartsgrense på 30 km/t på gamle 
riksvegen/Hindsetvegen. 

 
6.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Avbøtende tiltak når det gjelder trafikkstøy er etablering av støyskjermer for å skjerme 
uterom på bakkenivå. Ekstra lydbarrierer foran vinduer på støyfølsomme rom og i tillegg 
støydempende (tett rekkverk, deler utført i glass) tiltak på balkonger. 
 
6.2.3 Flomsikkerhet. 
Ingen tiltak er nødvendig for å innfri kravet til sikkerhet ved en 200 års flom. 
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7. PLANKART 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


