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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 16.11.2020 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie fra 
Ola Fjøsne. Planen omfatter gnr/bnr 226/7. Forslagsstiller er Roch Mickiewicz. Oppstartsmøte ble holdt 
23.01.20. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel. Planområdet er omtrent 2,8 da., og ligger I Brudalen ved Sessåkran 
mellom gamle riksveg og Rv70, ca. 8 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved 
bruk av eksisterende adkomst fra Rv70 til Hindsetvegen og gamle riksveg.  Vannforsyningen skal 
komme fra Vognill vannverk og avløp tilknyttes privat avløpsanlegg.  
 

 
Figur 1: Planområdet for Brudalen boligsameie 



 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig vist med formål boligbebyggelse og deler av 
planområdet mot elv i vest er vist til LNFR-formål. Plankartet i planforslaget vises i sin helhet som 
boligformål og det er derfor behov for å rette opp dette slik at det vil være i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Da vil planforslaget kunne sluttbehandles av utvalg for bygg- og arealplansaker.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 07.05.20, sak 20/39. 
 

Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
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 for Oppdal, Artsobservasjoner, Naturbase og 
Artsdatabanken.  
 
Registreringer like ved og innenfor planområdet:  
 Planområdet ligger innenfor et middels viktig område for spurvefugl i kommunens viltkart. Like 
nordvest for planområdet er det et område for vipe og spurvefugl, og like øst for Dørreselva viser 
viltkartet et elgtrekk. Planområdet ligger i et mosaikkpreget jordbruksområde med forholdsvis bra med 
kantskog mellom teigene, dette gjør at det er gode livsmiljø for kulturlandskapsarter.  
  
 Vestre reguleringsplangrense går helt ned til Dørreselva. Elva er regulert gjennom Driva kraft 
sin konsesjon og har derfor tidvis liten vannføring. Det er likevel viktig å ivareta bekkekløften med dens 
vegetasjon, insekt- og dyreliv som en buffer mellom elva og bolighuset. Forslag til hensynsone og 
tilhørende bestemmelse i § 4 ivaretar denne. Plankartet foreslås endret i tråd med kommuneplanens 
arealdel, slik at hensynssonen blir liggende med skravur på LNFR-formål.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig i saken. Ettersom bebygd areal ikke går ut over dagens 
arealbruk kommer ikke §9 «føre-var-prinsippet» til anvendelse.  
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning 
I denne plansaken vil ikke det aktuelle naturmangfoldet påvirkes av andre tiltak eller inngrep eller av 
andre påvirkningsfaktorer. Spurvefugllokaliteten vurderes å ikke bli påvirket negativt, og bekkekløften 
er ivaretatt med hensynssone.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses ivaretatt. 
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Reguleringsplanen omfatter en eksisterende bygning som tidligere var butikk. De senere år er arealet 
brukt som bolig, og det er i dag tre boenheter i bygningen som nå ønskes økt til åtte. 
 
Avstand fra dagens bebyggelse til fulldyrka jord er fra 10 – 13 meter, og er i tråd med retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel. 
  



Kommuneplanens arealdel viser elvebredden som LNFR-formål, dette bør rettes opp i 
reguleringsplankartet slik at hensynssone H-560, bevaring naturmiljø, blir vist på grønn bakgrunn. 
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Planområdet ligger ca. 1 km unna Midtbygda skole og barnehage hvor det er gang- og sykkelveg som 
tilrettelegger for trafikksikker adkomst. Det foregår også reguleringsplanarbeid som legger til rette for 
gang- og sykkelveg fra Brudalen og fram til Festa.  
 
Området ligger i nærheten av flere områder kartlagt som svært viktige friluftsområder. Friluftsområdet 
rundt Raudhovden – Nonshøa – Gjevilvasshytta kan by på store landskapsopplevelser året rundt, og 
er beskrevet som en av de viktigste innfallsportene til Trollheimen. Det er oppkjørte skiløyper på 
vinteren, og populært turområde i barmarkssesong til fots og til sykkel. Ved Midtbygda er det ei 2,3 km 
lang lysløype som brukes til både organisert og uorganisert aktivitet. Her er det også et fint uteområde 
med ballplass, klatrestativer og lekeapparater osv. 
 
Det er viktig at nye boenheter og lekeplass tilfredsstiller maksimumskravene til vegstøy fra Rv.70, og at 
det utføres støyreduserende tiltak iht. støyrapport av Mjøsplan AS. Dette er sikret i rekkefølge-
bestemmelsene. Det er også positivt at lekeplassen skal være ferdig før de nye boenhetene kan tas i 
bruk og at det skal oppføres sikringsgjerde. Det står i planbeskrivelsen at området har meget gode 
solforhold med sol hele året. Støyskjerming til lekeplassen bør ikke stenge for solen.  
 
 
Klimafaglig vurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale 
klimagassutslippene med 45 % innen år 2030, sammenlignet med 
1990.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av 
klimagasser er avhengig av arealbruk og hva som skjer på arealet. 
Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og 
gress) i vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp 
av klimagasser skjer når biomassen forbrennes, brytes ned naturlig, 
eller ved endret arealbruk.  
Alt areal kan klassifiseres som enten skog, dyrket mark, beite, 
vann/myr, utbygd areal eller annen utmark. Miljødirektoratets 
regnskapsverktøy for utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt 
i tall hentet fra disse kategoriene.1)  
 
Planforslaget for Brudalen boligsameie vil ikke føre til endring av 
arealbruk sammenliknet med dagens bruk, da formålet er å legge til 
rette for økt bruk av eksisterende bebygd tomt. Ifølge NIBIOs 
kartløsning, Kilden, er arealet allerede kartlagt som bebygd areal. 
Omliggende areal, hvor det ikke skal bebygges, er kartlagt som impediment lauvskog. 
  
Arealbruksendringene vil dermed ikke føre til et annet utslipp eller opptak sammenliknet med dagens 
situasjon. 
 
I et klimaperspektiv er det positivt at det legges til rette for flere boenheter innenfor et eksisterende 
bygg og at det åpnes for bruk av solcellepanel dersom det skulle være ønskelig. 
 
I tillegg til miljøhensyn, er det viktig fra et klimatilpasningsperspektiv at det tas vare på 
kantvegetasjonen til Dørreselva og at mest mulig vegetasjon bevares for å håndtere overvann. 
 

1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:   

 

Figur 2: Utsnitt fra AR5-kart. Rosa 
farge er bebygd areal. Grønn farge er 
impediment lauvskog



Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens
 utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. /hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år). 

 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til plankart og VA-plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 12.11.2020: 
 
Innspill i forbindelse med planoppstart ligger inne i planbeskrivelsen. Kommunedirektøren slutter seg til 
kommentarer og vurderinger fra Ola Fjøsne. Det står i Fylkesmannens innspill datert 17.02.20 at det 
bør innarbeides en bestemmelse om fjerning av evt. fremmede, skadelige organismer før 
anleggsarbeid. Kommunedirektøren ser ikke at dette er tatt inn og vil tilrå at det tas inn ny 
rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
 
Før anleggsarbeider settes i gang, skal det undersøkes om det finnes fremmede og skadelige 
organismer i området. Ved eventuelle funn skal det sørges for at disse ikke spres, men fjernes. 
 
Innspill fra berørt nabo Inge Detlie datert 22.02.20 beskriver mulige problemstillinger som kan dukke 
opp ved at det tilrettelegges for flere boenheter så nært en landbrukseiendom i drift. Med tanke på 
boligbebyggelsens nærhet til en landbrukseiendom som er i aktiv drift, forutsettes det at nye beboere 
gjøres kjent med at det vil medføre blant annet lukt og lyd i perioder, spesielt i forbindelse med 
lamming, gjødselspredning, maskinarbeid, slåttonn osv. Dette må ivaretas utenom plan.  
 
Som opplyst under saksopplysningene og i landbruksfaglig vurdering vil kommunedirektøren tilrå at 
plankartet endres slik at området som er vist med LNFR-formål i kommuneplanens arealdel også blir 
vist med LNFR-formål i reguleringsplankartet. Plankartet vil da være i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Nytt arealformål krever en tilhørende bestemmelse. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at det 
tas inn en ny bestemmelse med overskriften «Landbruks, -natur- og friluftsområder, samt reindrift 
(LNFR)», og med følgende ordlyd:  
 
Innenfor landbruksområde tillates ingen inngrep unntatt nødvendige tiltak i forbindelse med 
overvannshåndtering.  
 
I kommuneplanens arealdel er det krav om byggegrense på 20 m til elv/bekk. Dette kan vanskeliggjøre 
fremtidige tiltak, bl.a. på lekeplassen dersom det ikke reguleres inn smalere byggegrense. Hensynet 
bak byggegrense er å sikre tilstrekkelig avstand til vassdrag med tanke på bl.a flomfare samt verdier 
knyttet til vassdragsnatur. Flomfaren er avklart gjennom fagkyndig rapport og hensynet til naturmiljøet 
anses ivaretatt gjennom inntatt hensynssone bevaring naturmiljø. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at 
det tas inn ei byggegrense mot Dørreselva til 10 m.  
 
For at det kan åpnes for plassering av tiltak på lekeplass, sikringsgjerde og støyskjerm, vil 
kommunedirektøren tilrå at det tas inn en ny fellesbestemmelse med følgende ordlyd:  
 
Byggegrense til Dørreselva er 10 m. Innenfor byggegrensa tillates det tiltak i forbindelse med 
lekeplassen (L1).  
 
Av trafikksikkerhetshensyn og for å tydeliggjøre krav til avkjørsel, vist med pil på plankart, vil 
kommunedirektøren tilrå at det tas inn følgende bestemmelse under 3.1. Bebyggelse og anlegg:  
 
Ved søknad om byggetillatelse for bolig skal det legges ved en situasjonsplan som viser plassering av 
bygninger, parkeringsareal og én avgrenset avkjørsel i tråd med plankartet. Maks bredde på avkjørsel 
er 6 m. 
 



I fjerde setning i punkt 5.1. i bestemmelsene står det at «skjerming av terrasser på den enkelte 
boenhet skal om mulig utføres i glass». Terrasser ligger i hovedsak på bakkeplan eller under 1 m over 
bakken. Kommunedirektøren vurderer det slik at hensikten bak bestemmelsene er å åpne for 
innglassing som støyskjermingsstiltak og også på verandaer og balkonger,  og for å tydeliggjøre dette 
tilrås det å endre setningen til følgende ordlyd:  
 
For støyskjerming av terrasser, veranda eller balkong i tilknytning til den enkelte boenhet kan 
innglassing tillates. 
 
Kommunedirektøren mener at innglassing av terrasser, verandaer og balkonger kan gå inn under 
utereal, og får å tydeliggjøre dette i planen vil kommunedirektøren tilrå at det tas inn en ny 
bestemmelse under 3.1 Bebyggelse og anlegg med følgende ordlyd:  
 
Innglassede terrasser, verandaer og balkonger kan anses som uteareal.  
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. 
I ROS-analysen for planforslaget er fem hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er 
akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder først og fremst flom (elv og 
overvannsflom). I NVE atlas ligger planområdet delvis innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er 
derfor utarbeidet en rapport utført av Skred AS som konkluderer med at deler av planområdet kan bli 
berørt av en 200-årsflom inkl. klimapåslag. Eksisterende bygg, samt planlagt lekeplass, vil ikke bli 
berørt og tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. Rapport datert 09.09.20 fra Skred AS 
følger vedlagt.  
 
Overvann vil bli fordrøyd utover et stort og tilnærmet flatt område med gode infiltrasjonsegenskaper. 
Vannet som ikke infiltreres i grunnen blir fordrøyd i Dørreselva som har kapasitet nedstrøms.  
Når det gjelder brannsikkerhet, er det en lett tilgjengelig brannkum like ved planområdet. Det er tatt inn 
bestemmelse som sikrer at kum for uttak av slokkevann skal oppgraderes før brukstillatelse kan gis. 
Avbøtende tiltak med tanke på radongass er at alle boenheter skal ha radonsperre mot grunnen i tråd 
med kravene i byggteknisk forskrift.  
 
Fem hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder trafikk-
sikkerhet. Siktforholdene anses ivaretatt ved avkjørsel fra Rv70 og ved avkjøring fra Hindsetvegen. Det 
er lite trafikk i området og farten er lav. På vinteren strøs vegene etter behov. Vegen vil trolig utbedres i 
forbindelse med utbygging av gang- og sykkelveg fra Brudalen til Festa. Ulykker ved 
anleggsgjennomføring skal unngås ved å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø. Med tanke på støy fra vegtrafikk ved Rv.70 er det utarbeidet en rapport av Mjøsplan AS. 
Avbøtende tiltak er skissert og tatt inn i bestemmelsene.  
 
Kommunedirektøren ser at punkt om støy og støv i anleggsperioden vurderes som ikke relevant da 
tomta allerede er opparbeidet og utvendige arbeid er utført. Det kan uansett tenkes at det vil være 
aktuelt med bygge- og anleggsarbeider ved en senere anledning. Det er også tatt inn bestemmelser 
angående dette som skisserer av avbøtende tiltak som begrensninger på driftstiden, samt 
vanning/salting ved behov.  
 
Når det gjelder flomfare, mener kommunedirektøren at det i plankartet bør legges faresone flom i tråd 
med rapport 20108-01 Oppdal, Flomvurdering Brudalen av Skred AS. Dette med bakgrunn i at 
rapporten viser at faren for 200-årsflom viser andre fareområder enn hva som er vist i NVEs 
aktsomhetskart, samt tydeliggjør at flomfare er vurdert i planen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren slutter seg ellers til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 08.12.2020  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 
12.11.20, med følgende endringer:  
 
 
I plankartet: 
 

- Området som er vist med LNFR-formål i kommuneplanens arealdel også blir vist med LNFR-
formål i reguleringsplankartet. 
 

- Det tas inn byggegrense til Dørreselva på 10 m.  
 

- Tas inn faresone flom i tråd med rapport 20108-01 Oppdal, Flomvurdering Brudalen av Skred 
AS. 
 

 
I bestemmelsene: 
 

- Det tas inn en ny fellesbestemmelse: 

 
Figur 3: Utbredelsen av 200 års-flom fra 
rapport datert 09.09.20 fra Skred AS. 

 
Figur 4: Viser NVEs aktsomhetskart. 



Byggegrense til Dørreselva er 10 m. Innenfor byggegrensa tillates det tiltak i forbindelse med 
lekeplassen (L1).  
 

- Det tas inn en ny bestemmelse under 3.1. Bebyggelse og anlegg med følgende ordlyd: 
Innglassede terrasser, verandaer og balkonger kan anses som uteareal. 
 

- Det tas inn ny bestemmelse under 3.1 det tas inn følgende bestemmelse under 3.1. 
Bebyggelse og anlegg:  
Ved søknad om byggetillatelse for bolig skal det legges ved en situasjonsplan som viser 
plassering av bygninger, parkeringsareal og én avgrenset avkjørsel i tråd med plankartet. Maks 
bredde på avkjørsel er 6 m. 
 

- Det tas inn en ny bestemmelse med overskriften «Landbruks, -natur- og friluftsområder, samt 
reindrift (LNFR)», og med følgende ordlyd:  
Innenfor landbruksområde tillates ingen inngrep unntatt nødvendige tiltak i forbindelse med 
overvannshåndtering. 
 

- Fjerde setning i punkt 5.1 får følgende ordlyd: 
For støyskjerming av terrasser, veranda eller balkong i tilknytning til den enkelte boenhet kan 
innglassing tillates. 
 

- Det tas inn ny rekkefølgebestemmelse:  
Før anleggsarbeider settes i gang, skal det undersøkes om det finnes fremmede og skadelige 
organismer i området. Ved eventuelle funn skal det sørges for at disse ikke spres, men fjernes. 

 
 
Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses ivaretatt. 
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 
12.11.20, med følgende endringer:  
 
 
I plankartet: 
 

- Området som er vist med LNFR-formål i kommuneplanens arealdel også blir vist med LNFR-
formål i reguleringsplankartet. 
 

- Det tas inn byggegrense til Dørreselva på 10 m.  
 

- Tas inn faresone flom i tråd med rapport 20108-01 Oppdal, Flomvurdering Brudalen av Skred 
AS. 
 

 
I bestemmelsene: 
 

- Det tas inn en ny fellesbestemmelse: 
Byggegrense til Dørreselva er 10 m. Innenfor byggegrensa tillates det tiltak i forbindelse med 
lekeplassen (L1).  
 

- Det tas inn en ny bestemmelse under 3.1. Bebyggelse og anlegg med følgende ordlyd: 
Innglassede terrasser, verandaer og balkonger kan anses som uteareal. 



 
- Det tas inn ny bestemmelse under 3.1 det tas inn følgende bestemmelse under 3.1. 

Bebyggelse og anlegg:  
Ved søknad om byggetillatelse for bolig skal det legges ved en situasjonsplan som viser 
plassering av bygninger, parkeringsareal og én avgrenset avkjørsel i tråd med plankartet. Maks 
bredde på avkjørsel er 6 m. 
 

- Det tas inn en ny bestemmelse med overskriften «Landbruks, -natur- og friluftsområder, samt 
reindrift (LNFR)», og med følgende ordlyd:  
Innenfor landbruksområde tillates ingen inngrep unntatt nødvendige tiltak i forbindelse med 
overvannshåndtering. 
 

- Fjerde setning i punkt 5.1 får følgende ordlyd: 
For støyskjerming av terrasser, veranda eller balkong i tilknytning til den enkelte boenhet kan 
innglassing tillates. 
 

- Det tas inn ny rekkefølgebestemmelse:  
Før anleggsarbeider settes i gang, skal det undersøkes om det finnes fremmede og skadelige 
organismer i området. Ved eventuelle funn skal det sørges for at disse ikke spres, men fjernes. 

 
 
Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses ivaretatt. 
 
 


