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8. Plankart___________________________________________________________________________________________ 85 
 
 
1. INNLEDNING 
 
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid 
 
Den nye detaljreguleringsplanen vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan for gnr/bnr. 239/5, 
239/30, Plan-ID 1996003.  

På vegne av tiltakshaver Jørn Sundland (hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 239/5) ble første 
varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde, gnr/bnr. 
239/5, 239/30 m fl. sendt sektormyndigheter og tiltakshavere 20.11. 2018. Hensikten med dette 
varselet var etablering av 2 nye tomter for fritidsbebyggelse. Etter innspill fra nabo - 
hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 239/30 som i lengre tid har hatt planer om etablering av nye 
tomter på sin eiendom ble det innledet et samarbeid mellom disse to hjemmelshaverne.  
 
I forbindelse med varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplanen kom det inn flere 
negative innspill. For å få forutsigbarhet i det videre planarbeidet ønsket tiltakshavere en 
uttalelse fra kommunen (rådmann/bygningsråd) med bakgrunn i de innkomne innspill om man 
burde gå videre med planarbeidet. Et enstemmig bygningsråd – sak 19/18, dato 04.03. 2019 
vedtok rådmannens tilrådning 
 
Bygningsrådet viser til saksinnledningen og kan ikke se at innkomne innspill er av en slik karakter 
at planprosessen skal stoppes. Bygningsrådet forutsetter at: 
 
 Det vises felles friareal nedenfor areal vist som tomt H2 i oppstartsvarselet.  
 Bestemmelsen om rett til naust i gjeldende plan videreføres. 
 Det avsettes areal som sikrer adkomst ned til Skarvatnet. 
 Det arealet som i gjeldende plan er avsatt til parkering for tomtene N1, N2 og E3 videreføres.  
 Det foretas ny varsling om planoppstart dersom det etableres nye tomter på gnr/bnr. 239/30.  
 
Nytt varsel ble utsendt 8. august 2019 med utgangspunkt i vedtak bygningsråd, og med ønske om 
etablering av 5 nye fritidstomter m. tilhørende anlegg.  
 
Ny 1. gangs behandling i utvalg for bygg- og arealplansaker. 

I møte 02.04.20, sak 20/18, vedtok utvalg for bygg- og arealplansaker å ikke sende 
planforslaget ut på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn før 
vedtatte endringer i sak 20/18 er gjennomført. Hovedendringen består i at det tas ut tre 
hyttetomter, samt noen andre endringer i plankart og bestemmelser. 

I denne reviderte planbeskrivelsen foreslås derfor 2 nye tomter, H1 og H2. 
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2.1 Hensikten med planen  
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Det planlegges i alt 2 nye tomter H1- H2, hvorav 1 tomt legges på eiendom gnr/bnr. 
239/30 og den andre legges på eiendom gnr/bnr. 239/5. Vannforsyning vil bli fra borebrønn(er). 
Det legges opp til felles avløpsanlegg. Atkomst til de 2 nye tomtene er ved  
bruk/omlegging av eksisterende avkjørsel. Tiltak vedr. endring av avkjørsel/atkomstveg må skje 
etter nærmere avtale med hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 239/7. 
For å etablere byggbare tomter må man justere veg føringen (eksisterende veg).  
 
Etter innspill fra hjemmelshaver gnr/bnr. 239/34 vil man vise atkomst til denne tomta ved å 
forlenge allerede opparbeidet veg til tomt gnr/bnr. 239/5. Ved evt. inngåelse av privatrettslig 
avtale kan denne vegen også gi atkomst til tomt gnr/bnr. 239/35. 
Planen vil vise område for annet uteopphold og atkomst til Skarvannet, samt byggegrenser mot 
Nerskogvegen og Skarvatnet på henholdsvis 15 og 50 meter. Vurderingen er at det ikke er behov 
for friområder av den størrelse som gjeldende reguleringsplan viser. Attraktivt felles område for 
uteopphold foreslås lagt nede ved vannet. I tilknytning til område for uteopphold vil det bli 
foreslått innregulert areal for naust. Oppføring av naust i dette området er en videreføring av 
tillatelse gitt i bestemmelse 5.3 i gjeldende plan. 
Parkeringsarealer i gjeldende plan vil bli videreført. 

2.2 Forslagstillere, plankonsulent 
 
Forslagsstillere er: 
Jørn Sundland,  
Nordlivegen 5 A, 7053 Ranheim.  
 
Sigbjørn Gyldenskog Berstad,  
Nardoskrenten 17 A, 7032 Trondheim. 
 
Plankonsulent er: 
Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Stene og Arild Hoel. 
 
2.3 Eiendoms - og eierforhold 
Eiendommene som omfattes av reguleringen er eiendom: 
Gnr/bnr. 239/5    - hjemmelshaver er Jørn Sundland. 
Gnr/bnr. 239/30 - hjemmelshavere er  Anne Cathrine Tambs og Sigbjørn Gyldenskog Berstad. 
Gnr/bnr. 239/34 - hjemmelshaver er Martin Kviteng.  
Gnr/bnr. 239/35 - hjemmelshaver er Laila Irene Mittet og Kasper Mareano Mittet. 
Gnr/bnr. 239/3    - hjemmelshaver er Kurt Engelsjord. 
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2.4 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt arealdel kommuneplan og bebyggelsesplan. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram (pbl  
§ 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2). 
 
3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 
 
3.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshavere 
Jørn Sundland og Sigbjørn Gyldenskog Berstad. Oppstartsmøte vedr. Grøtbekken hytteområde ble 
holdt på kommunehuset. 01.11. 2018 
Fra tiltakshavere stilte Jørn Sundland og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Arild Hoel og 
Ane Hoel. 
 
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 22.11. 2018 og 08.08. 2019.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 22.11. 2018 og 08.08. 
2019. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 22.11. 2018 og 08.08. 2019 
Frist for innspill ble satt til 15.12. 2018 og 01.09. 2019. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
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Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert fra 
side 8 – 52. 
 
 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 06.02. 2019. 

Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde - Oppdal 

Fylkesmannen vil innledningsvis beklager 
at dette brevet ikke har blitt sendt ut 
tidligere og innenfor fristen. Dette skyldes 
en glipp internt hos oss etter at 
fagavdelingene hadde gitt sin vurdering av 
oppstartsvarselet. Fylkesmannen har som 
sektormyndighet følgende foreløpige 
vurdering av planen: 

 

Landbruk 
Planforslaget innebærer to nye tomter i 
Grøtbekken hytteområde samt omlegging 
av vegtrase for å bedre tomteutnyttelsen. 
Det er viktig at eksisterende interesser i 
området ivaretas, herunder kulturlandskap 
og ev. beiteinteresser. I planforslaget må 
det gjøres rede for hvordan dette er vurdert. 

 

Miljøvern 
Området er i kommuneplanens arealdel 
avsatt til fritidsbebyggelse og det finnes fra 
før noen få spredte hytter på dette arealet. 
Hensikten med planarbeidet er fortetting 
med to tomter. Fortetting er fordelaktig ut 
fra at arealforbruket både til byggegrunn og 
infrastruktur totalt sett blir mindre enn for et 

Kommentar til innspillet: 
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tilsvarende nytt byggeområde.Det må tas 
hensyn til landskap og landskapstilpasning 
når hytteområdet skal detaljreguleres. I den 
forbindelse viser vi til 
Miljøverndepartementets veileder T-1450 
om planlegging av fritidsbebyggelse. Av 
denne veilederen går det frem at det er et 
mål å ta vare på mest mulig av landskapet i 
og rundt hytteområdene fordi vi ønsker å 
opprettholde landskapets kvaliteter med 
tanke på natur, kulturmiljø og estetikk, samt 
å beholde landskapet som grunnlag for 
aktiviteter, og som skjerming mot vind og 
mot innsyn. Det må også tas hensyn til 
eventuelle stier og turløyper i 
planleggingen. 
Under planleggingen må det tas hensyn til 
eventuelle miljøkvaliteter i området, 
herunder biologisk mangfold. Planforslaget 
må også vurderes etter prinsippene i §§ 8- 
12 i naturmangfoldloven (NML) av 2009, 
holdt opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 
5 i NML. 

 
Arealet som planlegges tatt i bruk til 
byggeområde er i bebyggelsesplanen fra 
1996 regulert til felles friareal. I 
kommuneplanens arealdel er det i 
bestemmelsene avsatt 50 meter 
byggegrense ned til Skarvatnet, med 
bakgrunn av hensynet til naturmangfold, 
friluftsliv og allmenn ferdsel. Det må 
redegjøres for hvordan dette blir ivaretatt i 
planprosessen. 

 
Fylkesmannen registrerer at det i den siste 
tiden er kommet inn flere 
reguleringsplaner med hensikt å fortette 
eksisterende hyttefelt. Det er et stort press 
på arealene ved, og omkring, Skarvatnet. 
Sett i lys av økt menneskelig aktivitet inn i 
området og omkringliggende områder, 
samt av hensynet til dyreliv, er ikke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gjort vurderinger etter naturmangfoldsloven 
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fortettingspotensialet ubegrenset av 
hensyn til områders bæreevne. Vi ber 
kommunen om å se på hele dette området 
samlet, med tanke på hvilke konsekvenser 
den samlede belastningen vil få. 

 

Helse og omsorg 
Tilgang til friluftsområder er viktig og skal 
prioriteres i et folkehelseperspektiv. Når 
planen kommer til offentlig høring må det 
fremgå hvordan allmenhetens frie ferdsel er 
ivaretatt i planen. Trafikksikkerhet må også 
være vurdert og ivaretatt. Ingen øvrige 
merknader til planprogrammet. 

Samfunnssikkerhet 
Som det nevnes i referatet fra 
oppstartsmøtet må det utføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd 
med plan- og bygningsloven § 4-3. ROS- 
analysen skal vurdere risiko og sårbarhet 
som kan oppstå ved endret arealbruk med 
dagens forutsetninger, samt vurdere 
hvordan fremtidige klimaendringer kan 
påvirke tiltaket. 

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

 
Ettersom det omsøkte tiltaket ligger i 
tilknytning til en drikkevannskilde er det 
viktig at dette blir hensyntatt i det videre 
arbeidet. I henhold til 
drikkevannsforskriften § 26 skal kommunen 
i samarbeid med vannverkseieren vurdere 
behovet for restriksjoner for å beskytte 
råvannskilder og vanntilsigsområder. Her 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. Vurdering vedr. 
klimaendringer er gjort. 
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viser vi til Mattilsynet for eventuelle 
merknader. 

 
Fylkesmannen vil påpeke at det er 
kommunen som planmyndighet som har 
ansvar for å godkjenne ROS-analysen i 
henhold til plan- og bygningsloven § 4-3. 
 

Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 05.08. 2019. 
 

Uttalelse til nytt varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde i Oppdal kommune 

Fylkesmannen har som sektormyndighet 
mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har 
følgende foreløpige vurdering av planen: 

 

Overordnede føringer 
Det er på ny varslet oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde. Det fremkommer av 
oversendte dokumenter at det nå 
planlegges å legge til rette for 5 
frittliggende tomter med 
fritidsbebyggelse og tilhørende 
infrastruktur. 

 

Landbruk 
Planområdet ligger innenfor 
Gjevillvassdalen/Skardalen 
kalvsankelag. Fortetting av eksisterende 
hytteområder er i utgangspunktet 
positivt. Det forutsettes imidlertid at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er redegjort for under pkt. 6.4 i denne 
planbeskrivelsen 
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viktige eksisterende interesser i området 
ivaretas, jf. vår uttalelse til varsel om 
oppstart datert 06.02.2019. Vi har ingen 
merknader ut over dette. 

Reindrift 
Planområdet ligger innenfor områder som 
er ekspropriert til reindrift i Trollheimen. 
Reindrifta i Trollheimen drives med 
bakgrunn i egen særlov, Trollheimenloven, 
der formålet er å sikre fortsatt samisk 
reindrift i sju kommuner i Trollheimen. En 
forutsetning for å få til det, er bl.a. at 
reindrifta har alle årstidsbeiter tilgjengelig 
og ikke blir forhindret fra å flytte med rein 
mellom dem. Områdene på østsida av 
Skarvatnet benyttes helst senhøstes og tidlig 
vinter. Om vinteren går reinen på sparebluss 
og trenger ekstra beitero. Vinterbeite er 
dessuten minimumsbeitet for Trollheimen 
sijte. Generelt så vil potensielle vinterbeiter 
(særlig i sør- og østlige deler av 
Trollheimen) være enda viktigere nå enn 
tidligere, pga. oppsagte leieavtaler i 
Igelfjell-/ Grevstadfjellområdet. 

 

Reindriftsmyndigheten har gjennom mange 
år uttrykt bekymring for omfanget at 
fritidsbebyggelse i viktige reinbeiteområder 
i Trollheimen. Fylkesmannen som 
reindriftsmyndighet mener at i noen 
områder er tålegrensa for reindrifta 
utfordra og til dels allerede nådd. Dette 
gjelder bl.a. ved Skarvatnet. Fortettingen 
av Grøtbekken vil sannsynligvis ikke 
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komme i direkte berøring med 
særverdiområder, men vi ser at det totale 
omfanget av fritidsbebyggelsen i området 
potensielt utgjør en stor risiko for at reinen 
skyr området. Fylkesmannen som 
reindriftsmyndighet er enig med rådmannen 
(bygningsrådet sak 19/18) om at en vudering 
der man ser hele området samlet er noe som 
hører hjemme i en arealplanprosess. 

Samtidig vil vi minne om at en helhetlig 
utredning mht. reindrift har vært etterspurt 
gjentatte ganger over mange år uten at dette 
dette har kommet på plass. Vi er også enig i 
at prisnippet om fortetting generelt vil være 
bedre for reindrifta fremfor å ta hull på stadig 
nye områder til fritidsbebyggelse. 

Samtidig ligger det en begrensning 
i hvor mye reindrifta kan tåle totalt, 
og områder kan ikke fortettes 
ubegrenset. 

For Fylkesmannen som 
reindriftsmyndighet kan det synes som at 
øvre grense for hva man kan tillates av 
utbygging er nådd ved Skarvatnet, og da må 
føre-var-prinsippet komme til anvendelse 
slik vi ser det. En helhetlig utredning mht. 
fritidsbebyggelsens betydning for 
reindrifta må på plass før man godkjenner 
nye/ fortetter eskisternede hytteområder 
her. Dette er i tråd med våre faglige råd og 
innsigelser til flere plansaker i Oppdal 
kommune. Fylkesmannen som 
reindriftsmyndighet vil her også minne om 
Fylkesmannens initiativ ovenfor 
kommuner i Trollheimen med tanke på å 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at det er positivt å fortette 
eksisterende hytteområder. 
Vurderingen er videre at 5 nye små tomter vist i en 
allerede godkjent reguleringsplan ikke vil ha stor 
innvirkning på reindriftsnæringen. 
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etablere et felles kunnskapsgrunnlag i 
tilknytning til Trollheimen sijte. Dette som 
et grunnlag for å utarbeide en 
konsekvensutredning for reindrifta (jf. 
møte på Berkåk den 14.5.2019). 

Med bakgrunn i den omfattende 
utbyggingen av fritidsbebyggelse rundt 
Skarvatnet anbefaler vi at 
reguleringsplan for Grøtbekken avventes 
inntil man har fått på plass en helhetlig 
utredning mht. reindrift Trollheimen. 

Klima og miljø 
I motsetning til tidligere varsel om 
oppstart, hvor det var lagt opp til to tomter 
på gnr. 239 bnr. 5, er det nå planlagt 3 
tomter på denne eiendommen. Ut fra 
vedlagt kart er tomtene noe mindre i 
størrelse, og man får en bedre utnytting av 
arealene. I tillegg er det planlagt 2 tomter 
på gnr. 239 bnr. 30. Ifølge kart vil tomt H1 
komme i konflikt med en bekk som renner 
gjennom området. Jf. bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel er det lagt inn 
20 m byggegrense mot bekker, vi 
forventer at dette blir ivaretatt i den 
videre planleggingen. 

 

For øvrig viser vi til vår uttalelse til varsel 
om oppstart av 06.02.2019. 

 

Helse og omsorg 
Det vises til uttalelse av 6.2.2019 til varsel 
om oppstart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at dersom man skal ha utvikling i 
hyttebyggingen området rundt Skarvatnet må man 
fortette eksisterende byggeområder. I 
kommuneplanen er det ikke lagt ut nye områder. 
 
Området rundt Skarvatnet har i dag totalt 13 
ubebygde tomter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering vedr. bekk er gjort i egen rapport av 
ARC - rådgivning 
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Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen forutsetter at risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er i 
tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, 
og viser til DSB sin veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017). Se også 
sjekkliste i vedlegg 5 for eksempler på 
uønskede hendelser og lenker til nyttige 
regelverk. 

 

Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste 
uten videre beskrivelser og analyser ikke er å 
anse som en ROS-analyse. Det er vist til i 
analysen at det er kun de gitte momenter 
fra kommunen som er vurdert. Analysen 
bør selvstendig vurdere hvilke tema den skal 
ta opp forområdet og tilstøtende områder og 
hvordan tiltaket vil påvirke 
disse.Fylkesmannen vil påpeke at det også 
anses som et minimum at det er vurderinger 
og tema innen et endret klima. ROS-
analysen skal vurdere risiko og sårbarhet 
som kan oppstå ved endret arealbruk med 
dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan 
fremtidige klimaendringer kan påvirke 
tiltaket. Se  

mer informasjon på klimatilpasning.no 
og i Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sine veiledere. 
Vi viser samtidig til utarbeidede 
klimaprofiler for alle fylker som kan 
benyttes i arbeidet med ROS-analysen. 
I analysen bør det benyttes klimapåslag 
eller hvordan et endret klima kan 
påvirke tiltaket og området, så som mye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
http://www.klimatilpasning.no/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%252Fklimaprofiler
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vind og styrtregn med påfølgende 
kortvarig flom pga vansker med 
overvannshåndtering. Dette er et 
eksempel. 

 

Analysen må også inneholde en kildeliste 
som viser hvilken 
grunnlagsdokumentasjon som er benyttet 
til analysen. Fylkesmannen vil peke på at det 
vil være ett naturlig minimum at kommunens 
helhetlige ROS eller vurderinger til ROS-
analyser i tilstøtende områder eller ROS for 
kommunens arealplan, Og 
beredskapsplanverk er kildemateriale. 

 

Fylkesmannen som 
samfunnsikkerhetsmyndighet oppfordrer 
kommunen til å være tydelig på hvilke 
forventinger til utbygger som skal tilligge 
ROS-analysen og hvilke krav og innhold, 
samt kilder som er viktig for analysen. 
Fylkesmannen minner om at det er 
kommunen som planmyndighet som har 
ansvar for å godkjenne ROS-analysen i 
henhold til plan- og bygningsloven § 4-3. 

 

Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at 
dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av 
oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil 
komme tilbake med en endelig uttalelse 
når planen sendes på høring. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risikomatrise pkt. 5.15 følger planen, der 
alle relevante forhold er vurdert. 
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Innspill: 
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 03.12. 2018. 
 
Fylkeskommunens uttalelse - oppstart 
detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde, 239/5, 239/30 m fl. i Oppdal 
kommune 

 
Vi viser til deres oversendelse av 20.11.2018. 
Hensikten med planarbeidet er en fortetting 
med to tomter for fritidsbebyggelse H1 og 
H2 med adkomst via eksisterende avkjørsel 
til 239/7 og 30. Planen skal også vise 
kjøreatkomst til de to ubebygde tomtene 
239/34 og 35. 

 

Området inngår i en bebyggelsesplan fra 
1996. I bestemmelsenes pkt 5.3 står det bl.a 
følgende om området som foreslås tatt i 
bruk til byggeområde: 
«..Området er regulert til felles friareal. Områdene skal 

tjene som rekreasjons- og turområder og som adkomst ned 
til vannet. Område Fa1 og Fa 2 er felles for hyttene N1, 
N2 og E1. Innenfor området kan det oppføres naust med 
plass for 1 båt pr. hytte. Det kan drives en forsiktig 
skjøtsel av skogen i området…». 

 
I flg oversendelsen vil planen vil være i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen har også 
bestemmelser om byggegrenser fra vassdrag på 50 meter. 
Bakgrunnen for bestemmelsene er hensynet til 
naturmangfold og til allmenne friluftsinteresser. 
Skarvatnet med omkringliggende område har stor 
belastning fra eksisterende fritidsbebyggelse. Ut fra 
overnevnte fraråder Trøndelag fylkeskommune en 
ytterligere fortetting slik det legges opp til i igangsatte 
planarbeid. 

 

Kommentarer: 
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Når det gjelder forholdet til fv 6516 
Nerskogveien viser vi til en egen uttalelse 
fra Statene vegvesen. Vi vurderer at det er 
liten risiko for at planen vil komme i 
konflikt automatisk fredete kulturminner. 

Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 05.08. 2019.  
 
Fylkeskommunens uttalelse - Nytt varsel om oppstart 
av arbeid med detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde 239/5, 239/30 med flere - Oppdal 
kommune 
 

Vi viser til deres oversendelse av 
05.08.2019 og til vår uttalelse datert 
03.12.2019. Hensikten med planforslaget 
er fortetting med i alt 5 nye tomter for 
fritidsbebyggelse H1- H5. Planarbeidet vil 
være i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Området rund Skarvatnet er i sin helhet 
avsatt til bebyggelse og anlegg, 
fritidsbebyggelse. 

Kommuneplanen har også bestemmelser 
om byggegrenser fra vassdrag på 50 meter. 
Bakgrunnen for bestemmelsene er hensynet 
til naturmangfold og til allmenne 
friluftsinteresser. 

 
Området inngår i en bebyggelsesplan fra 1996. I 
bestemmelsenes pkt 5.3 står det bl.a følgende om området 
som foreslås tatt i bruk til byggeområde: «..Området er 
regulert til felles friareal. Områdene skal tjene som 
rekreasjons- og turområder og som adkomst ned til vannet. 
Område Fa1 og Fa 2 er felles for hyttene N1, N2 og E1. 
Innenfor området kan det oppføres naust med plass for 1 båt 
pr. hytte. Det kan drives en forsiktig skjøtsel av skogen i 
området…». 

 

Planlegger vurderer at det ikke er behov for 
friområder av den størrelse som gjeldende 
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reguleringsplan viser. Attraktivt felles 
område for uteopphold foreslås lagt nede 
ved vannet. 

 
Skarvatnet med omkringliggende område har stor belastning 
fra eksisterende fritidsbebyggelse. Planområdet ligger i en 
hensynssone drikkevann. Ut fra overnevnte fraråder 
Trøndelag fylkeskommune tomtene H3, H4 og H5 slik 
det legges opp til i igangsatte planarbeid. 

 

Når det gjelder forholdet til fv 6516 Nerskogveien 
viser vi til en egen uttalelse datert 
12.08.209 fra Statene vegvesen. Vi 
vurderer at det er liten risiko for at 
planen vil komme i konflikt automatisk 
fredete kulturminner. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Forhold vedr. vann/avløp/hensynssone 
drikkevann vil bli utredet av ARC – 
rådgivning AS. 
  
Utdrag av rapport: 
 
Det påligger nå etablerer av nye vannverk å  
ta tidlig kontakt med Mattilsynet for 
godkjenning av vannverket samtidig som 
det søkes kommunen om tillatelse til tiltak. 

 
Det aktuelle området er i kommuneplanens 
arealdel skravert som «hensynssone 
vannforsyning» og vi betrakter alle 
områder som hensynssoner når vi skal gjøre 
nye etablerings ved eller nær eks. 
bebyggelse og infrastruktur.   
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 06.12. 2018.  
 

Svar på varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan - Grøtbekken 
hytteområde - gnr. 239 bnr. 5 og 30 m.fl. 
i Oppdal Kommune 

Vi viser til deres oversendelse av 23.11.2018. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette 
for frittliggende fritidsbebyggelse (H1 og 
H2) med adkomst via eksisterende 
avkjørsel til 239/7 og 30. Planen skal også 
vise kjøreatkomst (vist med frisiktsoner) til 
de to ubebygde tomtene (gnr/bnr 239/34 og 

Kommentar til innspillet: 
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35). 
 
Siktsonene i begge avkjørslene må sikres 
i bestemmelsene. Det kan se ut til at 
eksisterende kryss mellom privat veg og 
Nerskogvegen ikke er utformet iht. N100. 
Vi ber om at det sees på utformingen av 
krysset i tråd med vegvesenets håndbok 
N100 i forbindelse med planarbeidet. 

Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 12.08. 2019.  

Fylkesveg 6516 i Oppdal kommune - 
Tilbakemelding på nytt varsel om 
oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan - Grøtbekken 
hytteområde - gnr. 239 bnr. 5 og 30 
m.fl. - Skarvatnet 

Viser til deres epost av 08.08.2019 vedlagt brev av 
05.08.2019. 

 

Statens vegvesen kan opplyse om at Trøndelag 
fylkeskommune nå har vedtatt funksjons- 
/holdningsklasser for alle fylkesveger i 
Trøndelag. Fylkesveg 6516 er kategorisert i 
funksjons- klasse D som innebærer en 
byggegrense på 15 meter. Statens vegvesen 
forutsetter at dette legges til grunn for 
planarbeidet sammen med våre innspill i 
brev av 06.12.2018. 

 

 
 
 
 
 
 
Dette tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette tas til følge. 

Innspill: 
Fra Sametinget. 
Dato: 26.11. 2018 

Sametingets uttalelse til 
oppstarts varsel av 
detaljreguleringsplan - 
Grøtbekken hytteområde, 
gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl., 

Kommentar til innspillet: 
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Oppdal kommune 
 

 
Vi viser til deres brev av 20.11.2018. 

 

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 
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 oppdage 
spor etter eldre aktivitet, 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. Vi forutsetter at 
dette videreformidles til alle 
som skal delta i gjennomføring 
av tiltaket. 

Vi minner også om at alle samiske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
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kulturminner eldre enn 1918 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 
Fra Sametinget. 
Dato: 15.08. 2019 

Sametingets uttalelse 
til nytt oppstartsvarsel - 
Grøtbekken 
hytteområde i Oppdal 
kommune. 

 
Vi viser til deres brev av 05.08.2019. 
Sametinget uttaler seg i 
denne saken mht. samiske 
kulturminner. For hensyn 
som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med 
reindriftsforvaltninga og de 
gjeldende reinbeitedistrikt. 

 
Sametinget har ingen 
kulturminnefaglige merknader til 
søknaden. Vi ser det som 
usannsynlig at det finnes ukjente 
automatisk freda, samiske 
kulturminner i det aktuelle 
området. 

 

Om noen under arbeid skulle 
mistenke funn av kulturminner, må 
en umiddelbart stanse arbeidet og 
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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: 10.12. 2018 

UTTALELSE TIL 
VARSEL OM 
OPPSTART- 
DETALJREGULERING 
GRØTBEKKENHYTTE
OMRÅDE-
OPPDALKOMMUNE 
 
Mattilsynet mottok 22. november 2018 
varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde til uttalelse. Frist for å 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde, 
gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl.  
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 13.05. 2020 

 

24

komme med eventuelle innspill til 
planarbeidet er av avsender satt til 15. 
desember 2018. 
 

Mattilsynets rolle i plansaker 
Hovedformålet er å bidra til å 
tydeliggjøre overfor kommuner, andre 
myndigheter og tiltakshavere at de må 
sørge for at det blir tatt tilstrekkelig 
hensyn til drikkevannsforsyningen i 
kommunen generelt og ved planlegging 
av nye tiltak. 

I det ligger blant annet å sikre at 
eksisterende vannforsyning ikke blir 
negativt berørt av nye tiltak. I tillegg 
sikre at nyetableringer får adgang til 
tilfredsstillende drikkevann i 
tilstrekkelige mengder. 

Gjelder 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette 
for frittliggende fritidsbebyggelse med 
tilhørende infrastruktur. Det planlegges to 
tomter. 

Fakta 
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 
239/5, 239/30 m fl. i Oppdal Kommune. Det 
legges opp til separate avløpsanlegg. 
Planforslaget er ifølge varselet i tråd 
med kommuneplanens arealdel, og det 
er derfor ikke behov for planprogram 
eller konsekvensutredning. 

I følge varselet ligger planområdet i 
hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
 

Vannforsyning vil bli fra 
borebrønn(er). ARC rådgivning AS er 
ansvarlig for utarbeidelse av vann og 
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avløpsplan. 

Planen vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan 
for gnr./bnr. 239/5, 239/30, Plan-ID 1996003. 
 

Mattilsynet ba i mail av 3. desember 
om utdypende informasjon vedrørende 
hensynssone drikkevann i planområdet. 
Vi mottok 8. desember svar fra 
ansvarlig for utarbeidelse av vann- og 
avløpsplan -ARC rådgivning AS 
v/Anders Raaum. 

I følge Raaum er det lagt 
hensynssoner «her og der» i 
arealdelen. Disse er upresise og 
burde ifølge Raaum vært gjenstand 
for revisjon. Vurderinger gjøres i 
hvert enkelt tilfelle. Fullrensede 
utslipp ved strandsonen vil ifølge 
tilbakemeldingen ikke virke inn på 
evt. borebrønn / vannverk 
oppstrøms fylkesveien. 
 

I samme tilbakemelding opplyses det 
om at det er planlagt felles renseanlegg 
for avløp. Vedrørende drikkevann er det 
i første omgang planer om å benytte 
eksisterende borebrønner. Hvis det ikke 
går blir det etablert ny borebrønn. 
 

VA-planen skal inneholde opplysninger 
om registreringsplikt for 
vannforsyningssystemer som forsyner 2 
eller flere abonnenter. 

Vurdering 
Vi takker for tilleggsopplysningene 
vedrørende VA-opplegget for 
Grøtbekken VA. Opplysningene gir oss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vannforsyning og avløp, brannsikring er vurdert 
i egen rapport av ARC - rådgivning 
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bedre innsikt i forholdene på stedet. 

 
Hensynssoner for drikkevann etableres 
blant annet for å beskytte 
drikkevannskilder og tilsigsområder 
mot forurensning. Vi er kjent med at 
disse sonene ikke alltid er markert 
korrekt i forhold til terrenget. Disse 
sonene blir best hvis man etablerer de 
på bakgrunn av hydrogeologiske 
undersøkelser. Ofte blir slike soner 
avsatt som en sirkel, og båndlegger 
mye areal, særlig nedstrøms kildene, 
som ikke behøver å utgjør noen trussel 
mot drikkevannet. Likevel gir de 
opplysninger om at det må vises 
aktsomhet ved planlegging av nye 
tiltak. 

Som beskrevet i tilbakemeldingen er det fokus 
på dette. 
Det kan være utfordrende med mange 
drikkevannskilder og tilsvarende 
mange utslipp innenfor et planområde. 
Nasjonale føringer anbefaler derfor 
mest mulig fellesanlegg der det er 
mulig. Da vil båndlagt areal bli minst 
mulig for beskyttelse av drikkevannet. 
 

Mattilsynet er kjent med at det ved ett 
vannforsyningssystem i området er 
etablert lufting av vannet for å redusere 
vannets innhold av radon. Spesielt i 
områder med alunskifer kan det finnes 
mye uran som kan omdannes til radon. 

Mattilsynet har følgende innspill til 
igangsatt planarbeid: 
Det er positivt hvis eksisterende vannforsyning i 
området kan benyttes. 
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Det er positivt at VA-planen skal 
inneholde krav til registrering av nye 
VA-anlegg som forsyner mer enn 2 
abonnenter. 

 
Hvis vannkilden ikke er undersøkt for 
uran I radon, og geologien i området 
tilsier at det kan være alunskifer eller 
annen berggrunn som kan inneholde 
primære radioaktive mineraler eller 
sekundære uranmineraler, så bør det 
vurderes en vannanalyse for å kartlegge 
innholdet i vannet. 

 

Mattilsynet forventer ut fra mottatte 
beskrivelser at eksisterende 
vannforsyning ikke blir negativt 
påvirket av utbyggingen. 

Fra Mattilsynet, 
Dato: 30.08. 2018 

UTTALELSE TIL NYTT 
VARSEL OM OPPSTART - 
DETALJREGULERING 
GRØTBEKKEN 
HYTTEOMRÅDE - OPPDAL 
KOMMUNE 
 
Mattilsynet mottok 8. august 2019 nytt 
varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde til uttalelse. Frist for å 
komme med eventuelle innspill til 
planarbeidet er av avsender satt til 1. 
september 2019. 

Mattilsynet ga uttalelse til 
oppstartsvarselet 10. desember 2018, vår 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vannlevering skal være i henhold til rapport 
utført av ARC – rådgivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde, 
gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl.  
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 13.05. 2020 

 

28

ref. 2018/263788. Uttalelsen til nytt 
varsel vil bli tilnærmet likelydende. 
Årsaken til at nytt varsel sendes ut er 
ifølge særutskriften at det har innen 
fristen kommet noen innspill som er 
kritiske til de løsningene som er skissert 
i oppstartsvarselet. 

Gjelder 
Hensikten med planforslaget er å 
legge til rette for frittliggende 
fritidsbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. 

Fakta 
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 
239/5, 239/30 m fl. i Oppdal Kommune. 
Det planlegges i alt 5 nye tomter 
H1- H5, hvorav 2 tomter legges på 
eiendom gnr/bnr. 239/30 og 3 tomter 
legges på eiendom gnr/bnr. 239/5. 
Vannforsyning vil bli fra 
borebrønn(er). Det legges opp til 
felles avløpsanlegg. 

I følge varselet ligger planområdet i 
hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Vannforsyning vil bli fra 
borebrønn(er). ARG-rådgivning 
AS er ansvarlig for utarbeidelse 
av vann og avløpsplan. 

Planen vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan 
for gnr./bnr. 239/5, 239/30, Plan-ID 1996003. 

Vi ba i mail av 3. desember 2018 om 
utdypende informasjon vedrørende 
hensynssone drikkevann i planområdet. 
Vi mottok 8. desember svar fra ansvarlig 
for utarbeidelse av vann- og avløpsplan - 
ARC rådgivning AS v/Anders Raaum. 
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I følge Raaum er det lagt hensynssoner «her og 
der» i arealdelen. Disse er upresise og burde 
ifølge Raaum vært gjenstand for revisjon. 
Vurderinger gjøres i hvert enkelt tilfelle. 
Fullrensede utslipp ved strandsonen vil ifølge 
tilbakemeldingen ikke virke inn på evt. 
borebrønn / vannverk 
 

Vedrørende drikkevann er det i første 
omgang planer om å benytte eksisterende 
borebrønner. Hvis det ikke går blir det 
etablert ny borebrønn. 
 

VA-planen skal inneholde 
opplysninge r om registreringsplikt 
for vannforsyningssystemer som 
forsyner 2 eller flere abonnenter. 

Vurdering 
Hensynssoner for drikkevann etableres 
blant annet for å beskytte 
drikkevannskilder og tilsigsområder mot 
forurensning. Vi er kjent med at disse 
sonene ikke alltid er markert korrekt i 
forhold til terrenget. Disse sonene blir 
best hvis man etablerer de på bakgrunn 
av hydrogeologiske undersøkelser. Ofte 
blir slike soner avsatt som en sirkel, og 
båndlegger mye areal, særlig nedstrøms 
kildene, som ikke behøver å utgjør noen 
trussel mot drikkevannet.Likevel gir de 
opplysninger om at det må vises 
aktsomhet ved planlegging av nye tiltak. 

Som beskrevet i tilbakemeldingen er det fokus 
på dette. 
 

Det kan være utfordrende med mange 
drikkevannskilder og tilsvarende mange 
utslipp innenfor et planområde. 
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Nasjonale føringer anbefaler derfor mest 
mulig fellesanlegg der det er mulig. Da 
vil båndlagt areal bli minst mulig for 
beskyttelse av drikkevannet. 

Mattilsynet er kjent med at det ved ett 
vannforsyningssystem i området er 
etablert lufting av vannet for å redusere 
vannets innhold av radon. Spesielt i 
områder med alunskifer kan det finnes 
mye uran som kan omdannes til radon. 

Mattilsynet har følgende innspill til 
igangsatt planarbeid: 
Det er positivt hvis eksisterende vannforsyning i 
området kan benyttes. 
Det er positivt at VA-planen skal 
inneholde krav til registrering av nye VA-
anlegg som forsyner mer enn 2 
abonnenter. 

Hvis vannkilden ikke er undersøkt for 
uran / radon, og geologien i området 
tilsier at det kan være alunskifer eller 
annen berggrunn som kan inneholde 
primære radioaktive mineraler eller 
sekundære uranmineraler, så bør det 
vurderes en vannanalyse for å kartlegge 
innholdet i vannet. 

Mattilsynet forventer ut fra mottatte 
beskrivelser at eksisterende 
vannforsyning ikke blir negativt påvirket 
av utbyggingen. 

 
Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 05.12. 2018 

Varsel om oppstart med arbeid med 
detaljreguleringsplan for 
Grøtbekk.en hytteområde - 
Høringsuttalelse 

 

Kommentarer: 
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Trøndelag brann- og redningstjeneste 
IKS viser til ovennevnte sak. 

 
Hensikten med planen er å legge til 
rette for frittliggende fritidsbebyggelse 
med tilhørende infrastruktur. Det 
planlegges to tomter Hl og H2. 
Adkomst til de 2 nye tomtene via 
eksisterende avkjørsel. For å etablere 2 
byggbare tomter må eksisterende 
veijusteres. 

 

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 15-9 med 
veiledning.I henhold tilplan- og 
bygningsloven skal det på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er planområde med forholdsvis bratte 
veier. Trøndelag brann- og redning har biler 
som kan komme fram på disse veiene såfremt de 
er brøytet og strødd om vinteren. 
 
I utgangspunktet tilgjengelig slokkevann det 
som brannbilen kan medbringe. 
 
Forhold vedr. brannsikring og vannforsyning er 
utredet i rapport utarbeidet ARC – rådgivning 
som følger dette planforslaget inn til 1. gangs 
behandling i kommunen. 
 
Det er bra tilgjengelighet til ny bebyggelse i 
planforslaget fra Nerskogvegen 
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planstadiet, foreligge en risiko- og 
sårbarhetsanalyse, jf § 4-3. 

• Under og etter anleggsperioder 
skal tilgjengelighet for 
innsatsmannskaper til berørte og 
omkringliggende bygninger 
opprettholdes. Det må sikres at 
sprinkleranlegg og 
slokkevannsforsyning 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 
deltidspersonell med dreiende 
vakt. Oppdal kommune har 
heller ikke høyderedskap. Dette 
må det tas hensyn til i 
planleggingen. 

• Avstanden mellom bygningene 
må ivaretas for å forebygge at en 
eventuell brann i området ikke 
får urimelig stor konsekvens. 
Avstanden skal være minst 8 
meter med mindre det er 
iverksatt andre tiltak som hindrer 
brannspredning mellom 
byggverkene, jf TEK 17 § 11-6. 

• Brannsikkerheten i bygningene skal 
være i henhold til forskriftskravene. 

• Dersom det tilrettelegges for 
lading av el-biler i innvendig 
parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. Det vises til 
utarbeidede rapporter. 

• Brannfarlig gass skal ikke oppbevares 
i kjeller. 

• Dersom det skal 
benyttes 
solcelleenergi, må det 
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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. 

 
Trøndelag brann- og redningstjeneste 
IKS viser også til retningslinjer 
vedrørende Tilrettelegging for rednings- 
og slokkemannskap i TBRT's kommuner. 
Disse beskriver blant annet veiens 
minste kjørebredde, maksimal stigning, 
minste fri kjørehøyde, svingradius og 
akseltrykk. Det vises også til TEK 17 § 
11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap med veiledning. 

 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 19.08. 2019 

Nytt varsel om oppstart av 
arbeid med 
detaljreguleringsplan for 
Grøtbekken hytteområde i 
Oppdal kommune - Høringsuttalelse. 

 
Trøndelag brann- og redningstjeneste 
IKS viser til ovennevnte sak. 

 
Hensikten med planen er å legge til 
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rette for frittliggende 
fritidsbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Det planlegges i alt 5 
nye tomter Hl - H5, hvorav 2 tomter 
legges på gnr/bnr 239/30 og 3 tomter 
på gnr/bnr 239/5. Adkomst til de 5 
nye tomtene er ved bruk/omlegging 
av eksisterende avkjørsel. 

 
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. 
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§ 4-3. 
• Det påpekes at 

tilgjengelighet for 
innsatsmannskapene skal 
være tilfredsstillende når 
bygget/byggene tas i bruk 
(blant annet skal 
eksisterende og nye 
brannkummer, 
vannkapasitet, adkomstveier og 
oppstillingsplasser for 
bygget/byggene være 
tilfredsstillende fra dette 
tidspunktet). 

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

• I Oppdal kommune er det 
deltidsmannskaper med 
dreiende vakt. Oppdal 
kommune har heller ikke 
høyderedskap. Det må tas 
hensyn til dette i 
planleggingen. 

 
• Avstanden mellom 

bygningene må ivaretas 
for å forebygge at en 
eventuell brann i 
området ikke får 
urimelig stor 
konsekvens. Avstanden 
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skal være minst 8 meter 
med mindre det er 
iverksatt andre tiltak 
som hindrer 
brannspredning mellom 
byggverkene, jf TEK 17 § 
11-6. 

• Brannsikkerheten i bygningene skal 
være i henhold til forskriftskravene. 

• Dersom det tilrettelegges for 
lading av fremkomstmidler (som 
sykler og el-biler) i innvendig 
parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. 

• Brannfarlig gass skal ikke 
oppbevares i kjeller. 

• 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: 
 
Fra NVE. 
Dato: 20.11. 2018. 

Generelt innspill fra NVE til 

Kommentarer: 
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reguleringsplan ved planoppstart: 
Detaljregulering - GBnr 239/5,239/30 
m fl. - Grøtbekken hytteområde, 
Oppdal kommune 
Vi viser til varsel om oppstart mottatt/datert 
20.11.2018. Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og 
skredfare, allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk 
kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan 
disse saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. 

 

Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra 
flom- erosjon og skred. Plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift 
(TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer 
skal også vurderes. 

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 
skader eller ulemper for allmenne interesser, 
kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er 
gjennomgått. 
Forhold som er nevnt i dette innspillet er 
vurdert. 
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planen. 

 

Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til 
anlegg som har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler 
vi å bruke følgende veileder og verktøy: 
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- 

og skredfare, vassdrag og energianlegg. 
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging beskriver 
hvordan interessene bør ivaretas i planen, 
slik at en unngår innsigelse. 

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar beskriver hvilke 
flom- og skredprosesser som kan utgjøre 
fare, og hvordan disse farene bør utredes og 
innarbeides i planen. 

Ved oppstart av planarbeidet 
anbefaler vi å bruke følgende veileder 
og verktøy: 
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- 

og skredfare, vassdrag og energianlegg. 
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging beskriver 
hvordan interessene bør ivaretas i planen, 
slik at en unngår innsigelse. 

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar beskriver hvilke 
flom- og skredprosesser som kan utgjøre 
fare, og hvordan disse farene bør utredes og 
innarbeides i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig 
verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok 
dokumentert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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Dersom planen berører NVEs 
saksområder, skal NVE ha tilsendt planen 
ved offentlig ettersyn. NVE legger til 
grunn at kommunen vurderer om planen 
ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå 
tydelig fram hvordan de ulike interessene 
er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder må 
være vedlagt. Vi ber om at alle 
plandokumenter sendes elektronisk til 
rm@nve.no. 

 
Fra NVE. 
Dato: 08.08. 2019. 
 

NVEs innspill til varsel om oppstart - 
Detaljreguleringsplan for 
 
Grøtbekken hytteområde, Gbnr. 
239/5, 239/30 m.fl. - Oppdal 
kommune 
 

Vi viser til ovennevnte melding om 
planoppstart. 

      NVE har følgende kommentarer til       
      oppstartsvarselet: 
 
      Skredfare 

Som kjent utarbeidet skred AS, på oppdrag 
fra NVE og i samarbeid med Oppdal 
kommune, en skred- farekartlegging for 
kommunen (NVE-rapport 08.2018) hvor 
området Skarvatnet inngår som et av 11 
utredete områder. Planområdet omfattes av 
kartleggingen og området er ifølge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rm@nve.no
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kartlegginga utsatt for 5000-årsskredet. 
Gjeldende dimensjonerende skredhendelse for 
denne type arealbruk er imidlertid 1000- 
årsskredet og ifølge rapporten vil ikke et slikt 
skred nå planområdet. 

     Flomfare 

Økende- og mer intensiv nedbør i framtida 
vil, særlig for de små, bratte vassdragene, 
innebære økende potensiale for skadeflom. 
Disse vassdragene er generelt i liten grad 
vurdert med tanke på flomfare og en liten 
sildrebekk kan ved store nedbørsmengder i 
løpet av kort tid kunne bli forvandlet til en 
stor flomelv med betydelig skadepotensiale. 
Det er derfor viktig med tilstrekkelig 
byggegrense mot vassdrag. Dette vil oftest 
bidra til å unngå slik skadeflom. Vassdraget 
Grøtbekken renner gjennom området og 
hyttetomt H1 er lokalisert nært inntil bekken. 
Vi forutsetter at byggegrense innreguleres i 
tråd med anbefalt grense i forslaget til 
kommuneplanens arealdel som nylig lå ute til 
offentlig ettersyn og at forholdet til flomfare 
avklares gjennom ROS-analysen til 
planforslaget. 

Allmenne interesser i vassdraget 

Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse 
som ivaretar en grønn kantsone i tråd med 
kravene i vannressurslovens § 11. I 
lovkommentaren til paragrafen presiseres det 
at denne avstanden ikke må være mindre enn 
avstanden i Nydyrkingsforskriften (6 m). 
Dette er en minimumsavstand og vi anbefaler 
generelt at bredden på kantsona ikke settes 
kortere enn 10 meter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å gjøre tomt H1 byggbar vil man forslå 
byggeavstand til Grøtbekken på 10 meter. 
 
Grøtbekken har et meget godt definert bekkeløp 
i dette området der grunnen består av fast fjell. 
Bekkeløpet er ikke erosjonsutsatt. 
 
Man vil i planen foreslå en kantsone vist som 
hensynssone bevaring naturmiljø i 10 m bredde 
fra bekken. 

Innspill:  
 

Kommentarer: 
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Fra:  Oppdal E- verk.  

Fra: Ketil Kojen <kk@oppdal-everk.no>  
Sendt: mandag 5. august 2019 10:46 
Til: Anders Raaum <arckom@online.no> 
Kopi: Ola Fjøsne <post@olafjosne.no>; 
'Bonesvoll Per Olav' 
<per.olav.bonesvoll@banenor.no> 
Emne: SV: 30.07.19 Grøtbekken hytteområde 
 
Hei! 
 
Vedlagt ligger kart over Oppdal Everks 
strømkabler i området 239/5 og 239/30. Det ser ut 
som om høyspentkabelen som går igjennom 
eiendommene, kommer i konflikt med tomt H3 og 
kanskje H2. Det er ikke noe problem om 
høyspentkabelen ligger over ei tomt, men den kan 
ikke settes opp noe bygg oppå kabelen. Kabelen 
kan avdekkes og flyttes hvis ønskelig. 
 
Lavspentkabelen til hytta til Sigbjørn Berstad går 
rett gjennom tomt H1. Den må nok flyttes eller 
endres på. Vi må uansett ordne ny 
lavspentforsyning til de 5 tomtene og det er 
naturlig at endringen skjer i forbindelse med dette. 
Hvordan lavspentnettet blir, kommer jeg tilbake til 
når planen er endelig godkjent og annen 
infrastruktur skal bygges.  
 
Med vennlig hilsen 
Oppdal Everk AS 
Ketil Kojen 
Driftsing. 
Mob. 480 16 971 
Epost: kk@oppdal-everk.no 
Hjemmeside: www.oevnett.no 
Sentralbord: 72 40 01 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ok dette tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Fra Sigbjørn Gyldenskog Berstad 
 
Fra: sigbers@online.no [mailto:sigbers@online.no]  
Sendt: 29. november 2018 10:05 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 

mailto:kk@oppdal-everk.no
http://www.oevnett.no/
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Til: post@olafjosne.no 
Emne: VS: Regulering hyttetomter ved Skarvatnet 
Oppdal 
 
 
 
Fra: sigbers@online.no <sigbers@online.no>  
Sendt: torsdag 29. november 2018 10.04 
Til: 'post@olafjøsne.no' <post@olafjøsne.no> 
Kopi: Kine Tambs <kine.tambs@vollark.no>; 
'Andrea Berstad' <andrea.berstad@gmail.com> 
Emne: Regulering hyttetomter ved Skarvatnet 
Oppdal 
 
Hei. 
Viser til varsel om oppstart regulering mottatt 
28.11.18, samt til telefonsamtale i dag . 
 
Vi eier gnr 239 bnr 30 på Oppdal, benevnt E2 i 
den gamle reguleringsplanen for området. 
Eventuelle nye hytter på naboeiendommen vil slik 
det er vist på planforslaget forutsette veg-adkomst 
over vår eiendom. 
Vi har prinsipielt ikke noe imot at det etableres 
slik veg-adkomst, men varsler at dette forutsetter 
en tinglyst avtale om vegrett, som bla definerer 
rettigheter og plikter til drift og vedlikehold av 
vegen. 
 
For noen få år tilbake har det vært en tilsvarende 
prosess med vegretten for hytten nord for oss, gnr 
239 bnr 7. Dette var en litt dårlig erfaring med 
advokater og unødvendig høyt konfliktnivå, så vi 
håper ved å gi denne tidlige tilbakemeldingen at vi 
kan få en bedre prosess denne gangen. 
 
Som jeg nevnte på telefonen har vi for 3 år siden 
drøftet med Oppdal kommune om vi kunne 
etablere et par nye tomter på vår eiendom også. Vi 
kom den gangen så langt at vi fikk godkjennelse 
bla fra NVE om å endre løpet av Grøtbekken som 
et flomforebyggende tiltak, og pris på 
grunnarbeidene. Dette ble den gangen ikke 
realisert, da vi har inngått en bruksavtale med vår 
datter om å disponere hytta. 
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Når det nå er satt i gang en reguleringsprosess som 
også omfatter vår eiendom, ønsker vi å ta opp 
igjen disse tankene og om mulig få dette inkludert 
i den nye planen. 
Vi ser det som naturlig at vi da kunne komme 
sammen med dere som regulerings-konsulent og 
tiltakshaver Jørn Sundland for å se om vi kunne ha 
felles interesser omkring en slik prosess. 
Håper dette er interessant for dere. 
 
Vi reiser til utlandet nå til helgen og blir bortreist i 
2 måneder. Vi nås pr mail i hele perioden, og 
videre dialog omkring evnt nye tomter og 
vegretten kan vi ta pr mail. 
 
 
Hilsen 
Sigbjørn Gyldenskog Berstad 
 
kontoradresse      Osloveien 23     N-7017 Trondheim 
privatadresse         Røllikvegen 2A N-7032 Trondheim 
epost                        sigbers@online.no 
telefon                    +47 905 17 904 
 
 
 
 
Innspill: 
 
Frå Laila og Kasper Mittet 
 
Fra: Laila Mittet [mailto:lailami@online.no]  
Sendt: 14. desember 2018 13:54 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: post@oppdal.kommune.no; 
olavkviteng@gmail.com 
Emne: Innspill vedrørende varsel om oppstart av 
arbeid med reguleringsplan 
 
Innspill vedrørende varsel om oppstart av 
arbeid med reguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde  
  
Som eiere av tomt gnr/bnr 239/35 (N1) ønsker 
vi å komme med følgende innspill til framlagt 
forslag til endring: 
  
1. Tilsendt planforslag beslaglegger "Felles 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sigbers@online.no
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friareal" som i henhold til gjeldende 
reguleringsplan 5.3 skal "tjene som 
rekreasjons- og turområde 
og som adkomst ned til vannet. Område Fa1 og 
Fa2 er felles (for) hyttene N1, N2 og 
E1.  Innenfor området kan det oppføres naust 
med plass for 1 båt pr. hytte.  
Naustene skal bygges i grupper/rekker....."    
Når dette området foreslås omregulert 
til hyttetomter og blir redusert til en 
rett til adkomst til vannet, er det en 
klar inngripen og reduksjon av disse 
tomtenes verdi og kvalitet. 
 
Det er ikke rimelig at en hjemlet fordel 
som dette skal fjernes uten noen form 
for kompensasjon.  
 
 
 
2. I eksisterende reguleringsplan punkt 
5.2 er det hjemlet felles parkering med 
2 plasser pr. tomt på anvist plass ved 
garasje vest for E1, på nedsiden av 
Nerskogveien.   
 
Dette er ikke nevnt eller vist i nytt 
forlag, men ser ut til å være erstattet 
av forslag til vegløsning øst for 
tomtene N1 og N2. Dette er en grei 
løsning forutsatt at den kan realiseres.  
 
Det foreligger ikke klarering fra 
grunneier eller Statens Vegvesen. Det er 
og uvisst hva slags kostnad det er snakk 
om for at de 2 tomtene skal kunne nytte 
den foreslåtte løsningen. 
 
 
 
I sum innebærer dette planforslaget en 
verdireduksjon og en merkostnad for vår 
tomt som vi ikke uten videre kan godta. 
 
Oppfølging av dette innspillet med 
forlag til løsning/kompensasjon 
ettersendes over helga.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Laila og Kasper Mittet 
mob. 97062023/92205790 
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Nytt Innspill: 
 

 
Fra: Laila Mittet <lailami@online.no>  
Sendt: onsdag 4. september 2019 16:37 
Til: post@olafjosne.no; 
post@oppdal.kommune.no 
Kopi: olavkviteng@gmail.com 
Emne: Innspill i henhold til nytt varsel om 
planendring 
 
Viser til tilsendt nytt varsel om oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan for 
Grøtbekken hytteområde, gnr/bnr. 239/,... 
  
Vi opprettholder tidligere sendt innsigelse, lagt 
ved under, og tilføyer følgende: 
Vi er sterkt kritisk til at en ved utarbeiding av 
ny reguleringsplan rammer eksisterende og 
tilgrensende eiendommer 
*  ved å redusere friområde og begrense en 
tidligere hjemlet adgang til Skarvatnet 
*  ved å radere bort hjemlet oppstillingsplass 
for biler til tomtene N1 og N2 
og til sist ved nytt varsel unnlate å antyde 
adkomst til disse tomtene, noe som tilsier at 
disse eiendommene, om forslaget blir godkjent,  
står igjen med sterkt begrenset 
friareal/tilgang til vatnet, og uten både 
biloppstilling og vegutløsning.  
Dette er en uakseptabel inngripen og reduksjon 
av vår eiendom, N2.  
Vi krever at det i forslag til ny reguleringsplan 
for området innarbeides et gjennomførbart 
forslag til vegutløsning til vår eiendom N2,  
og anser klarering og opparbeiding av tilkomst i 
henhold til dette forslaget som en rimelig 
kompensasjon for den inngripen ny 
reguleringsplan innebærer.  
 
Med hilsen Laila og Kasper Mittet 
mob. 97062023/92205790 
 
 

Innspill vedrørende varsel om oppstart av 
arbeid med reguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde  
  
Som eiere av tomt gnr/bnr 239/35 (N2) ønsker 

 
Fra: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no>  
Sendt: torsdag 19. september 2019 17:57 
Til: 'Laila Mittet' <lailami@online.no> 
Kopi: 'olavkviteng@gmail.com' 
<olavkviteng@gmail.com> 
Emne: SV: Innspill i henhold til nytt varsel om 
planendring 
 
Hei! 
 
Oversender tilsvar til deres innspill av 4. 
september 
 
Mvh 
 
Ola Fjøsne 
 
 
 
Laila og Kasper Mittet 
Olav Kviteng                                                                                                    
Oppdal 18.09. 2019 
 
Vedr. nytt varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde, gnr/bnr. 239/5, 239/30 m 
fl. Oppdal kommune  
Bare for å oppklare termen «innsigelse» i 
deres mailoversendelse, og antar dette kun er 
en misforståelse av hvilke formelle 
rettigheter en nabo har. Dere har ikke 
innsigelses-rett, men kun uttalelsesrett. 
Vedr. friområde. 
Etter omfattende diskusjoner vedr. arealbruk 
i forbindelse med revisjon av arealdelen i 
kommuneplanen er det et omforent ønske fra 
landbruk og miljøinteresser å fortette 
eksisterende reguleringsplaner i stedet for å 
ta bruk nye områder. Det er ikke ønskelig å 
regulere inn store friområder i LNFR- soner. 
Atkomst til annet uteoppholdsområde blir 
ivaretatt i ny plan ved veg og turdrag. 
Naust kan bygges på område for felles 
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vi å komme med følgende innspill til framlagt 
forslag til endring: 
  
1. Tilsendt planforslag beslaglegger "Felles 
friareal" som i henhold til gjeldende 
reguleringsplan 5.3 skal "tjene som 
rekreasjons- og turområde 
og som adkomst ned til vannet. Område Fa1 og 
Fa2 er felles (for) hyttene N1, N2 og 
E1.  Innenfor området kan det oppføres naust 
med plass for 1 båt pr. hytte. 
Naustene skal bygges i grupper/rekker....."    
Når dette området foreslås omregulert 
til hyttetomter og blir redusert til en 
rett til adkomst til vannet, er det en 
klar inngripen og reduksjon av disse 
tomtenes verdi og kvalitet. 
 
Det er ikke rimelig at en hjemlet fordel 
som dette skal fjernes uten noen form 
for kompensasjon.  
 
 
 
2. I eksisterende reguleringsplan punkt 
5.2 er det hjemlet felles parkering med 
2 plasser pr. tomt på anvist plass ved 
garasje vest for E1, på nedsiden av 
Nerskogveien.   
 
Dette er ikke nevnt eller vist i nytt 
forlag, men ser ut til å være erstattet 
av forslag til vegløsning øst for 
tomtene N1 og N2. Dette er en grei 
løsning forutsatt at den kan realiseres.  
 
Det foreligger ikke klarering fra 
grunneier eller Statens Vegvesen. Det er 
og uvisst hva slags kostnad det er snakk 
om for at de 2 tomtene skal kunne nytte 
den foreslåtte løsningen. 
 
 
 
I sum innebærer dette planforslaget en 
verdireduksjon og en merkostnad for vår 
tomt som vi ikke uten videre kan godta. 
 
Oppfølging av dette innspillet med 
forlag til løsning/kompensasjon 
ettersendes over helga.  
 
Med vennlig hilsen 
 

uteopphold etter avtale med grunneier om 
bruk av grunn. 
Felles uteoppholdsområde er felles for 
hyttene innenfor planområdet og angår 
derfor ikke naboeiendommen. 
Vedr. parkering ved Nerskogvegen. 
Område vist som felles parkering i gjeldende 
plan eies av hjemmelshaver gnr/bnr. 239/5. 
Nabo-eiendommene har ikke parkeringsrett 
på disse plassene da dette betinger en 
privatrettslig avtale om bruk av grunn (dette 
selv om parkeringsplassene er vist som felles 
parkering i gjeldende plan). Ved en utbygging 
som foreslått, forutsettes vinterveg - 
parkeringen skjer på hver enkelt tomt eller at 
de med tomter uten vegatkomst inngår en 
privatrettslig avtale om bruk av 
parkeringsplasser ved Nerskogvegen. 
Etter samtaler med hjemmelshaver av 
grunneiendommen gnr/bnr. 239/3 og eier av 
gnr/bnr. 239/5 er det mulig å legge atkomst 
til tomt gnr/bnr. 239/34 som vist på skisse 
fig. 1. Dette betinger at inngås en 
privatrettslig om bruk av grunn til veg. 
 
 
Vegen kan også gi atkomst til gnr/bnr. 
239/35 men da må denne være vist over 
gnr/bnr. 239/34. 

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde, 
gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl.  
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 13.05. 2020 

 

47

Laila og Kasper Mittet 
 
 

 
Håper dette virker oppklarende 
 
Med Vennlig hilsen  
Ola Fjøsne 
 

Innspill: 
 
Frå Olav Kviteng 
 
Fra: olav kviteng [mailto:olavkviteng@gmail.com]  
Sendt: 12. desember 2018 21:27 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: post@oppdal.kommune.no 
Emne: Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Grøtbakken hytteområde, 
gnr/bnr 239/5, 239/30 m.fl. 
 
 
Martin Kviteng har mottatt dette varsel som eier 
av 239/34. For informasjon er skjøte for 239/34 
hvor ny eier blir Olav Kviteng sendt inn til 
tinglysning. 
Jeg overtar derfor saksbehandling for 239/34. 
 
Litt historikk: 
239/5 ble i 1939 kjøpt av Egil Larssen. Den ble 
overført til neste generasjon/ Per Johan Larssen, 
som i 1996 fikk laget en reguleringsplan for 
daværende 239/5. I 1982 var det skilt ut en tomt til 
(barnebarn) Per Brage Larssen 239/30. 
Da Per Johan Larssen fikk laget reguleringsplan i 
1996, prøvde han å få to hyttetomter nedenfor 
Nerskogveien og to ovenfor veien. Dette ble 
avslått av Oppdal kommune, og det ble gitt rett til 
å skille ut to tomter N1 og N2 ovenfor veien. 
Området nedenfor veien er i Bestemmelser til 
bebyggelsesplan definert som Felles friareal for 
"gammelhytta" og N1 (239/34) og N2 (239/35). 
I 1998 kjøpte Ola Kviteng 239/5. Tomtene N1 og 
N2 ble skilt ut før kjøpet og fikk nr 239/34 og 
239/35. N1 ble kjøpt av oss med skjøte i Martins 
navn. Per Johan Larssen beholdt N2, men solgte 
den senere til Mittet. 
Ola solgte 239/5 til Jørn Sundland i 2010. 

Kommentarer: 
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Merknad til planforslag for Grøtbakken 
hytteoråde: 
Rettighet til felles friareal ser ut til å være 
neglisjert. Da vi kjøpte 239/34 (N1) i  1998 fikk vi 
en rett til to parkeringsplasser, friareal nedenfor 
veien og rett til et naust ved Skarvatnet. Alt 
innenfor 239/5. Ref utvalget for plansaker sak nr 
96/208. 
Jeg forventer at dette blir ivaretatt i den nye 
detaljreguleringsplanen. 
 
Med vennlig hilsen 
Olav Kviteng 
(far til Ola og Martin) 
 
Nytt innspill: 
 
Fra: olav kviteng <olavkviteng@gmail.com>  
Sendt: mandag 19. august 2019 15:00 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Grøtbakken hytteområde, 
gnr/bnr 239/5, 239/30 m fl 
 
Det vises til varsel datert 05.08.2019 og 
telefonsamtale 19.08.2019. 
 
På vegne av Martin Kviteng, eier av 239/34 har 
jeg følgende kommentarer: 
Plassering av vårt naust må vises på 
reguleringsplanen. 
Plassering av våre to biloppstillingsplasser ved 
garasjen som tilhører 239/5 må vises på 
reguleringsplanen. Alternativt kan det være aktuelt 
med tilkomst til biloppstillingsplass på 239/34 
med tinglyst rett til adkomst med bil på fra 
eksisterende avkjørsel og frem til vår eiendom. 
 
Med vennlig hilsen 
Oav Kviteng 
Arkitekt Christties gate 10 
7012 Trondheim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til areal for naust vil bli vist i planen.  
 
Ved bygging av naust/veg må det inngås en 
privatrettslig avtale mellom hjemmelshavere 
og tiltakshaver om bruk av grunn til dette 
formålet 
 
 
Ved en utbygging som foreslått, forutsettes 
vinterveg - parkeringen skjer på hver enkelt 
tomt eller at de med tomter uten vegatkomst 
inngår en privatrettslig avtale om bruk av 
parkeringsplasser ved Nerskogvegen. 
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Innspill: 
 
Fra Kurt Engelsjord 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Kurt Engelsjord 
[mailto:kurt.engelsjord@oppdal.com]  
Sendt: 15. desember 2018 08:48 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Grøtbekken hytteområde 
 
Hei. 
 
Viser til tidligere samtale ang.vei over min eiendom 
239/3 i Skaret 
 
Jeg vil avvente med å godkjenne dette pga planer om 
andre veier i  
området som muligens 
 
kan brukes som adkomst til tomtene. 
 
--  
Mvh 
Kurt Engelsjord 
Sunndalsvegen 509 
7340 Oppdal 
91196960 
 

Kommentarer: 

Innspill: 
 
Fra Kirsten Grøner Andersen og Terje Andersen. 
  
Fra: Ventus Ventilasjonsutstyr AS 
<post@ventus.no>  
Sendt: torsdag 29. november 2018 14:04 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: grøtbekken hytteområde 
 
 
Hei! 
Viser til telefonssamtale i dag 29/11-2018. 
 
Vi vil at veien ved eventuell omlegging skal være 

Kommentarer: 
 
 
Fra: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no>  
Sendt: tirsdag 10. september 2019 10:54 
Til: 'Nicolai G. Andersen' <nicolai@bawi.no> 
Kopi: 'e-post:' <terje@ventus.no> 
Emne: SV: Detaljreguleringsplan for 
Grøtbekken hytteområdet 
 
Hei ! Nicolai/Kirsten 
 
Svar til deres innspill. 
 
Deres innspill og mitt svar vedlegges planen. 
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kjørbar for oss hele året i byggeperioden ned til 
vår hytte Nerskogveien 927. 
 
Vennligst bekreft at dette blir ivaretatt. 
 
Mvh 
 
Kirsten Grøner Andersen og Terje Andersen 
Slemdalsveien 81e 
0373 OSLO 
 
Nytt Innspill: 
 
Dato: 26.08.2019 
Ola Fjøsne     
Kirsten Grøner Andersen    Dovrevegen 297, 7340 
Oppdal  Slemdalsveien 81 E, 0373 Oslo 
                    
Tlf. 936 39 487    e-post: post@olafjosne.no 
  
Tlf. 920 26 637    e-post: terje@ventus.no 
      
      
Vedrørende: Nytt varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde, gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl. 
Oppdal kommune  
Jeg viser til overnevnte varsel om endring av 
forslag til tomteplassering/justering av atkomstveg 
og planavgrensning, mottatt august 2019. 
For det første vil jeg si at varselet mangler en del 
informasjon, særlig med tanke på mål av vei og 
tomter samt hvilke konsekvenser dette vil få for 
naturen. Dette gjør det vanskeligere å få med seg 
alle aspekter av prosjektet. Jeg tar derfor forbehold 
om å komme tilbake til ytterligere innsigelser etter 
at jeg har mottatt mer informasjon rundt 
prosjektet. 
Jeg har følgene kommentarer innsigelser på 
varselet. 

1. Justering av veg 

Jeg anser det som en vesentlig endring av 
atkomstvei som i utgangspunktet ikke er 
ønskelig. Omleggingen av veien vil medføre 

 
Mvh 
 
Ola Fjøsne 
 
Kirsten Grøner Andersen                                                                                             
Oppdal 10.09. 2019 
Slemdalsveien 81 E, 0373 Oslo                
Vedr. nytt varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Grøtbekken 
hytteområde, gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl. 
Oppdal kommune  
Bare for å oppklare termen «innsigelse» i deres 
mailoversendelse, og antar dette kun er en 
misforståelse av hvilke formelle rettigheter en 
nabo har. Dere har ikke innsigelses-rett, men 
kun uttalelsesrett. 
Vedr. pkt. 1 Justering av veg 
Ved å legge om vegen slik det er vist blir vegen 
lengre og følgelig blir den noe slakere. Vi 
forutsetter at vegen blir bygget i henhold til 
gjeldende normer for en slik felles adkomstveg i 
et hyttefelt. Dette innbefatter bredde, siktlinjer, 
drenering etc. Vegen blir bygget slik at den kan 
benyttes av lastebil og for eksempel septik-
tømme-transport.  
Avtalen om bruk og vedlikehold av den delen av 
vegen som går over nabotomtene står ved lag 
også etter at man har justert vegtraseen.  
Vedr. pkt. 2  
Detaljene omkring selve tomtene og annen 
infrastruktur vil bli klart når man oversender 
endelig plan til kommunen, og selve 
utformingen kommer først ved en fremtidig 
søknad om byggetillatelse. 
Dere får planforslaget til uttalelse etter 1. gangs 
behandling i bygningsrådet. 
Felles uteoppholdsområde er felles for hyttene 
innenfor planområdet og angår derfor ikke 
naboeiendommen. 
Forholdet til strandsonen blir ivaretatt ved at 
planen forutsetter å være i tråd med 
overordnet kommunal plan og generelle 
offentlige vedtekter. 
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vanskeligere fremkommelighet, særlig på 
vinterstid, da deler av veien vil ligge i svinger 
og i brattere terreng enn i dag. Uavhengig av 
hvordan hyttene blir lagt på tomtene vil den 
«nye» veien ha vesentlig dårligere siktlinjer. 
Varselet gir for liten informasjon om bredde 
på veien, sikt linjer, stigningsforhold, 
drenering, behovet for møteplasser og 
liknende. Dette fremstår som lite 
gjennomtenkt. Vil den nye justeringen av 
veien være innenfor regelverket? Er det tenkt å 
søke dispensasjon fra regelverket? Hva er så 
tenkt vedrørende fremtidig vedlikehold og 
kostnader i forbindelse med veien? Jeg vil 
også påpeke at det skal kjøre tømmebiler til 
septiktank.  
2. Tomteplassering 

Når det kommer til plasseringen av tomtene er 
det også for lite informasjon som har kommet 
frem. Varselet sier ingenting om arealene på 
tomtene eller hvor store hytter som kan bygges 
eller hvordan disse er tenkt plassert. Videre er 
det vist et felles uteoppholdsområde. Hva 
innebærer det? Er det planlagt inngripen i 
strandsonen? Varselet sier heller ikke hvilke 
inngripener i naturen som skal gjøres på de 
forskjellige tomtene? Skal de planeres ut eller 
skal hyttene ligge i skrående terreng? Det er 
ikke vist parkeringsplasser ved hovedvei 
(Nerskogvegen) eller på tomtene som skal 
skilles ut. Prosjektet som presentert nå er 
større, fra 2 til 5 hytter og inngripen i 100 
metersonen og i allemannsretten vil være 
vesentlig både under byggeperioden og 
etterpå.  

Jeg ønsker også å få vite om det er planlagt noen 
dispensasjons søknader i forbindelse med 
prosjektet i sin helhet. 
Avslutningsvis ønsker jeg å påpeke at en eventuell 
byggeprosess ikke kan stenge tilgangen til min 
eiendom. 
Med vennlig hilsen 
Kirsten Grøner Andersen 
 

Tomteområdene vil bli bearbeidet ved 
utbygging. Dette innebærer selvfølgelig noe 
sprenging og utfylling der dette blir nødvendig. 
Inngrepene vil ikke skade verneverdig natur 
eller biologisk mangfold eller vernet dyre- og 
planteliv. Eventuelle konsekvenser for 
Grøtbekken er tidligere avklart med NVE og 
fiskeforvaltnings-organisasjonen.  
Parkeringsplassene ved Nerskogvegen er 
naboenes private plasser. Nabo-eiendommene 
har ikke parkeringsrett på disse plassene da 
dette betinger en privatrettslig avtale om bruk 
av grunn (dette selv om parkeringsplassene er 
vist som felles parkering i gjeldende plan). Ved 
en utbygging som foreslått, forutsettes 
vinterveg - parkeringen skjer på hver enkelt 
tomt eller at de med tomter uten vegatkomst 
inngår en privatrettslig avtale om bruk av 
parkeringsplasser ved Nerskogvegen. 
 
I en reguleringsplan er det ikke dispensasjoner, 
men planen baserer seg på et stadfestet 
kommunalt vedtak. 
 
Ved en framtidig byggeprosess vil det 
hensyntas adkomst til naboens hytte. 
 
Mvh 
Ola Fjøsne 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 
Nye tomter planlegges i byggeområde fritid vist i kommuneplanens areal. 
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Fig.1: Planomriss - gjeldende bebyggelsesplan vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030. 
 
4.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 
 
Den nye detaljreguleringsplanen vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan for hyttefelt - gnr/bnr. 
239/5, 239/30, Plan-ID 1996003.  

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde, 
gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl.  
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 13.05. 2020 

 

54

Fig.2 Gjeldende bebyggelsesplan fra 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Tilgrensende planer 
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Bebyggelsesplan for hyttefelt – gnr/bnr. 239/5, 239/30 har ingen tilgrensende planer. 
 

 
Fig. 3: Viser planområdet i forhold til utskilte tomter i nærheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
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5.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Området ligger på østsiden av Skarvatnet ca. 15 km nordvest for Oppdal sentrum. 
Planområdet er ca. 23 da.  
 

 
Fig. 4: Oversiktskart 
 
5.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk  
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Gjeldende bebyggelsesplan viser 2 fritidsboliger m anlegg, en garasje og et naust. I tillegg viser 
området 2 ubebygde tomter, stort felles friområde og parkeringsareal ved Nerskogvegen.  
Området som er planlagt bebygd består av uproduktiv/lavbonitet skog.  
Planområdet grenser til utenom fritidstomter til utmark/beiteområder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Bonitetskart 
 
 
Planområdet grenser mot etablerte hytteområder og mot LNFR beiteområde i nord.  
 
 
5.3 Stedets karakter 

 bebyggelsens struktur.  



Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde, 
gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl.  
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 13.05. 2020 

 

58

 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 
 
Bebyggelsen består av frittliggende bygninger, hovedbygning med anneks/garasje/uthus. 
 
Vurderinger ar at bebyggelsen har god intern tilpassing og er godt tilpasset terrenget. 
Bygningene i planområdet har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse. 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet. 

Fig. 6: viser eksisterende bebyggelse i planområdet. 
 
 
5.4 Landskap 

 Topografi og vegetasjon  
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
 Estetisk og kulturell verdi 
 Vassdrag 
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 Fig. 7: Viser topografi og vegetasjon på del av planområdet som foreslås bebygd. 
 

Hoved-fallretningen i planområdet er mot vest, terrenget er kupert med et platå på nedsiden av 
Nerskogvegen som egner seg godt for små tomter. Planområdet er ellers vegetert med glissen 
lauvskog, busker og kratt. Undervegetasjonen består for det meste av gras og lyng. 

Planområdet strekker seg fra høydekote 865 ved Skarvatnet i nedre del og opp til høydekote 903 
på oversiden av Nerskogvegen. 

 Planområdet har meget gode solforhold. 

Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren i form av snø vil 
komme med vindretninger fra nord/nordvest. 

Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Området er ikke 
spesielt vindutsatt. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området.  

Som man ser på bilde fig. 7 er området vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man 
anbefaler ut ifra et klimahensyn og estetiske hensyn til å ta vare på all skog der det er mulig.  
 
Området ligger i verneskogområde, og det tas derfor inn et pkt. i planbestemmelsene vedr. dette. 
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Området er ikke registrert med spesielles estetiske og kulturelle verdier, men disse ivaretas så 
godt som det lar seg gjøre i et etablert hytteområde. 
 
Grøtbekken som vårløsningen kan ha stor vannføring går igjennom planområdet i et markert 
bekkeløp. Tiltakshaver har etter søknad (2015) sendt til Oppdal Bygdeallmenning og NVE fått 
godkjenning til privat flom sikring/opprenskning av bekkeløpet ved sin hytte på eiendom 
gnr/bnr. 239/30. 
Tillatelsen fra NVE er gitt forutsatt at en del punkter i skriv datert 11.12. 2015 er oppfylt. 
Byggegrense på 10 meter fra Grøtbekken er vist på plankart og tatt inn i planens bestemmelser. 
   

    5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 27.08. 2019: 
 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. 
 
Sametinget skriver: Vi viser til deres brev av 05.08.2019. 
 
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi ser det som usannsynlig at 
det finnes ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i det aktuelle området. 
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. 
 
 
5.6 Naturverdier 
 
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller utenfor 
områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i naturmangfoldloven som er 
sentrale. 
 
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 1 
treff i nærheten av planområdet. Det er hare som er vurdert til å være en nær truet art. 
Søk i naturbase viser at planområdet grenser til viktig naturbeitemark – SKARDALEN: 
KALVHÅGÅSETRA. 
Vegetasjonen er her dominert av sølvbunkeeng (G3, 80%), flekkmure-sauesvingeleng i kantene 
(G8, 15%) med enkelte rike sig (N3). 
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Planlagt ny atkomst til tomt gnr/bnr. 239/34 vil ligge i randsonen til dette naturtypeområdet som 
er vurdert til å være et viktig naturbeite. Det er ikke listet opp rødlistearter i denne naturtypen og 
videre er vurderingen at planlagt ny veg i utkanten av dette området ikke vil få avgjørende 
betydning for naturbeitet. Planlagt ny bebyggelse kommer ikke 
I konflikt med naturtypeområdet. 
 

 
Fig. 9: Artskart.  
 
 
Etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har betydning for oppføring av ny 
bebyggelse i planområdet.  
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Fig. 10: Naturbasekart. 
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Fig. 10: 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. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved etablering av 2 nye hytter i Grøtbekken hytteområde 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 kostnadene. 

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 

 
 
5.7 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk, uteområder, folkehelse, barn og unge  

 
Planområdet ligger i kartlagt friluftsområde Brattskarven Finnpiggan. Dette er stort viktig 
turområde uten tilrettelegging. Det er et høgfjellsområde uten merka stier og skiløyper, men med 
fiskemuligheter. 
Det grenser også til Skarvatnet som er et viktig utfartsområde spesielt om vinteren, med oppstart 
for skiløyper og parkeringsplasser. Mulighet for fiske både om sommeren og vinteren. 
 
Planområdet ligger i nærheten av et svært viktig kartlagt friluftsområde: Rauhovden - Nonshøa – 
Gjevilvasshytta. Dette er et stort fjellområde som sammenfaller med deler av Trollheimen 
landskapsvernområde. Gjevilvassdalen er en seterdal med store landskapsopplevelser sommer 
som vinter, og er en av de viktigste innfallsportene til Trollheimen. Vinterstid er det oppkjørte 
skiløyper, og området funger som både lokalt og regionalt utfartsområde, samt som 
nærturområde for store hytteområder. 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. 
 
Ved Skarvatnet vil det bli vist område for annet uteopphold som kan opparbeides med gapahuk, 
benker, bålplass eller lignende. Planen vil ivareta atkomst ned til Skarvatnet ved å vise dette som 
turdrag. 
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Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. 
 
Utbyggingen vil i hovedsak skje i nedre del av planområdet og vil i liten grad påvirke atkomsten til 
friluftsområdet. 
 

Fig. 10: Kart over viktige friluftsområder 
 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. 
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Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. Turdrag viser atkomst ned til Skarvatnet. 

 
5.8 Landbruk/reindrift 
 
Planområdet er en del et utmarksbeite fortrinnsvis brukt til sau. Planområdet ligger også i 
nærheten av hensynssone reindrift og vurderingen er at de nye tomtene ikke vil ha negativ  
innvirkning på denne. I forhold til reindrifta generelt, vil det være viktig å legge forholdene til 
rette slik at trafikken stort sett kan gå langs merkede stier og preparerte skiløyper. 
 
 
5.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen, Veien 
justeres for å tilpasses de nye tomtene. Eksisterende tomt gnr./239/34 uten vegatkomst forslås 
tilknyttet eksisterende atkomst til gnr/bnr. 239/5. Vegatkomst til tomt gnr/bnr. 239/35 må evt. 
løses ved inngåelse av privatrettslig avtale mellom hjemmelshavere – gnr/bnr. 139/34 og 35.   
Atkomst til de 2 nye tomtene skal bygges i henhold til plankart og rapport utgitt av ARC- 
rådgivning. 
 
Man forutsetter vinterbrøytet veg med felles parkering for min. 2 biler på tomtene H1 – H2. 
 
Nerskogvegen (forholdsvis stor trafikkmengde i helger og høytider) inngår i planområdet og det 
vil være viktig at avkjørsler opparbeides i tråd med vegnormalene. Siktforholdene langs denne del 
av Nerskogvegen er gode, avkjørslene vil bli vist med frisiktsoner. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
På stikkveger i planområdet vurderes trafikksikkerheten for myke trafikanter til å være 
akseptabel på grunn av generell liten trafikk, samt at veienes beskaffenhet innbyr til liten fart.  
Viktig trafikksikringstiltak vil være god strøing under isete forhold. 
Når det gjelder trafikksikkerheten langs Nerskogvegen er dette forhold som må vurderes i 
overordnet plan. 
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5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Det er ikke krav om universell utforming/tilgjengelighet for fritidsbebyggelse. 
 
5.11 Teknisk infrastruktur 

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

 
VA- plan/plankart utarbeidet av Arc Rådgivning leveres Oppdal kommune sammen med forslag til 
detaljreguleringsplan for området. Vann- og avløpsløsninger for fradelte tomter (etter gjeldende 
plan) på østsiden av Nerskogvegen er ikke beskrevet i denne avløpsplanen. Man forutsetter at 
utslipp av avløpsvann løses etter gjeldende regelverk i byggesak. 
 
Planen vurderer bekk/bekkeløp i forhold til ny bebyggelse samt endret vannføring som følge av 
klimaendringer. Vurdering av bekkeløpet (gitt av NVE) i forhold til eksisterende bebyggelse 
vedlegges det nye planforslaget. 
 
Strømforsyning fra transformator ca. 300 meter sør for planområdet. 
 
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 vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til 
kommunale samleplasser. Man må ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
 
5.12 Grunnforhold 

 Grunnens sammensetning 
 Stabilitetsforhold 
 Ledninger 
 Evt. rasfare 

Løsmassetype 
definisjon Løsmassetype Objekttype 

 
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 
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Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt videre 
undersøkelser av grunnforholdene. 

 
     Vann- og avløpsledninger vil bli vist på VA – plankart. 
 
     Man må i forbindelse med utbyggingen legge om lavspentnettet. Høyspent jordkabel går igjennom 

planområdet, det kan være behov for justering av beliggenheten på denne. 
 
      Høyspent kabel må peiles før man startet utbyggingen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11: Kart jordkabler (Oppdal e-verk). 
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Søk i atlas.nve.no viser i at deler av planområdet ligger i skredfaresone hvor sannsynlighet for 
skred ligger mellom 1/1000 og 1/5000. 
Konklusjonen av dette er at planlagt ny bebyggelse og anlegg ikke ligger i skredutsatt område. 
 
 
5.13 Støyforhold 
 
Støysone langs Nerskogvegen (på begge sider) er avmerket på støysonekart utgitt av Statens 
vegvesen. 
Støysonen vil bli vist på plankartet. 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt. Planlagt ny bebyggelse vil komme betydelig 
lavere enn Nerskogvegen, dette reduserer støypåvirkningen. Det må gjøres tiltak der 
uteområder/boenheter ligger innenfor gul støysone.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. 
 
5.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra andre 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

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

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.11.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.11.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.11.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.11.2019 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.11.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.11.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.11.2019 OF 
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Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.11.2019 OF 
 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.11.2019 OF 

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

IA 29.11.2019 OF 

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

OK 29.11.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.11.2019 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.11.2019 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.11.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.11.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.11.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.11.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.11.2019 OF 

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

OK 29.11.2019 OF 

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

UN 29.11.2019 OF 

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

 
 Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold 
 Brannsikkerhet 
 Klimafaglig vurdering 
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Økt avrenning: 
Ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting er vurderingen at veggrøfter på oversiden av 
Nerskogvegen vil drenere bort storparten av overflatevannet ovenfor planlagt ny bebyggelse. 
Bekkedrag (Grøtbekken), naturlige terrengformasjoner sammen med veggrøft/stikkrenner på 
oversiden av Nerskogvegen vil effektivt drenere bort overflatevann ved ekstreme 
nedbørsmengder/ekstrem snøsmelting. 
 
Vurderingene at bekkeløpet, veggrøfter og stikkrenner tåler et klimapåslag 
på 20 %. 
 
Området består masser med gode infiltrasjonsegenskaper 
 

 
Fig.12: Viser dreneringsveier for overflatevann 
 
 
Overvann i planområdet: (Utdrag av rapport – ARC rådgivning) 
Det forutsettes at dreneringsvann og takvann mv. infiltreres / etterpoleres på den enkelte tomt. 
Eier av eks hytte, har en godkjennelse fra NVE om å kunne justere bekkeløpet noe da dagens 
bekkeutforming, gjør at vannet kan være problematisk ved flom rundt eksisterende hytte. Dette 
ansees som en privatrettslig avtale som kan effektueres f. eks ved bedre sikring av eks. tomt eller 
f. eks nybygg eller oppgradering av eks. hytte.   
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Brannsikkerhet: (utdrag av rapport ARC rådgivning) 
 
Vannforsyningen vil ikke bli dimensjonert for brannvannsuttak: 
PBLs § 27-1 omtaler nå også slokkevann og det forutsettes oppfylt via brannvesnets tankbil med 
mulighet for tilleggsvann fra elv/bekk. – se veileder til TEK side 147: preaksepterte ytelser. § 27-
1s veileder til TEK omtaler bl.a at: «I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten er det 
tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer tilstrekkelig tankbil». (Dette mener en 
selvsagt kan overføres til vurderinger i mindre hyttefelt også som «lignende boligfelt»). En har  
 
vurdert mulighet for å etablere en branndam sør for første / øverste tomt (ved gml. garasje), hvor 
det er stor stikkrenne gjennom fylkesveien. Dette har en frafalt å anbefale, da det nedstrøms dette  
området er veldig bratt og en ukontrollert flom fra en slik dam vil kunne bli ustyrlig ved f. eks 
overflomming av vann/sørpe og mulig utgraving av damkrone. Derfor anbefales brannvesen å ha 
rutiner for etterfylling ved Grøtbekken, fra annet felt og / eller der en kan komme ned til 
Skarvannet der det er mulig. Mere og store lokale regnskyll (ekstremvær), gjør at en skal være 
ytterst forsiktig ved etablering av branndammer generelt og særlig hvor det er så bratt som her.   
 
 
Klimafaglig vurdering:  
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 
45 % innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og 
energiplanen forpliktet oss på å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
 
Det er ikke i denne planbeskrivelsen gjort noen utredninger vedr. utslipp og opptak av 
klimagasser. En utregning av dette ved bruk av de modeller som foreligger vil sannsynligvis vise 
et netto utslipp av klimagasser. 
Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i vekst tar opp og lagrer 
karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen forbrennes, brytes ned 
naturlig, eller ved endret arealbruk. Konklusjonen av dette ut ifra et klimaregnskap er at man ved 
en utbygging må ta vare på så mye av vegetasjonen som mulig, og om mulig plante trær og busker.  
Areal som brukes til bygninger, parkering, veier og andre anlegg virker negativt i et 
klimaregnskap. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Fig. 13: Plankart lagt på ortofoto. 
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Gjeldende plankart viser 4 fradelte tomter hvorav 2 er bebygd med fritidshytter.  Gnr/bnr. 239/5 
viser 3 arealformål – parkering/garasje, fritidshytte og felles friareal med naust. I tillegg viser 
kartet felles gangveg til gnr/bnr. 239/5, 34, 35 og ned til Skarvatnet. Kartet viser også 
kjøreatkomst til eiendom gnr/bnr. 239/7. 
 
Nytt planforslag/plankart viser 2 nye tomter (H1 – H2), område for naust (NT1) - viderefører rett 
til oppføring av naust fra gjeldende plan (bestemmelse pkt. 5.3). Planforslaget viser ellers felles 
avløpsanlegg (AVL1) hvor eksisterende hytte på eiendom gnr/bnr. 239/30 har mulighet for 
tilkobling. Planforslaget viser videre gangatkomst til bebygd tomt gnr/bnr. 239/5 og til ubebygd 
tomt gnr/bnr. 239/35, turdrag/atkomst (T1) til annet uteoppholdsområde (AU1), naust (NT1) og 
til Skarvatnet. 
Forslaget viser også kjøreatkomst til tomt gnr/bnr. 239/34, samt omlegging av veg til 
naboeiendommen gnr/bnr. 239/7. 
Etablering av atkomst til tomt gnr/bnr. 239/34 gir også en mulighet (ved inngåelse av 
privatrettslig avtale) til atkomst (midlertidig/permanent) til tomt gnr/bnr. 239/35, dette er 
meget aktuelt i en byggeperiode. Planområdet vises med sikringssone nedslagsfelt drikkevann, 
støysone ved Nerskogvegen og hensynssone bevaring naturmiljø lang Grøtbekken. Disse sonene 
vil bli hensyntatt ved planlegging av ny bebyggelse. 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny fritidsbebyggelse 
Eksisterende 
fritidsbebyggelse 
 

H1 – H2 
Egne gårds- 
og 
bruksnummer/bygningsnummer 

1120 
  
 
1120 

      1510   
 
       
   10126       

 Naust NT1 1589         428 
 Avløpsanlegg AVL1 1542         230 
 Annet uteopphold AU1 1690         566 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat 
Veg - offentlig 

PV1, PV2 
OV1 

2010 
2010 

      1280 
      1179 

 Parkering  P1, P2 2080         520 
 Annen veggrunn, 

tekniske anlegg 
 
AVT1 

 
2018 

       
      2572             

 Gangveg GA1 2027         147 
Grønnstruktur:     
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 Turdrag T1 3030         176 
Landbruk-, natur- 
og friluftformål, 
samt reindrift: 
 

    

 Skog og beiteområde LNFR       4366 
Sum      23100 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1). Frisikt  
Sikringssone. 

 
H140 

 
140 

  
140 

 § 11-8 a1). Sikringssone  
nedslagsfelt drikkevann. 

 
H110 

 
110 

  

 § 11-8 a2).  
Støysone - gulsone iht. T-
1442. 

 
 
H220 

 
 
220 

  

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

 
 
 
 
H560 

 
 
 
 
560 

  

 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde, gnr/bnr. 239/5, 239/30 m fl. gir følgende 
formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Ny fritidsbebyggelse.  
 Eksisterende fritidsbebyggelse.  
 Naust 
 Avløpsanlegg 
 Annet uteopphold 

 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 Veg – privat, offentlig. 
 Parkering. 
 Annen veggrunn, tekniske anlegg.  
 Gangveg 
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Grønnstruktur: 

 Turdrag.  
 
Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift: 

 Skog og beiteområde. 
 

Hensynssoner 
 Sikringssone – frisikt. 
 Sikringssone – nedslagsfelt drikkevann. 
 Støysone – gul sone. 
 Hensynssone bevaring naturmiljø. 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med 
tilhørende anlegg.  
 
For nye tomter er krav til parkering min. 2 plasser/tomt.  
Det avsettes eget areal til naust. Rett til oppføring av naust videreføres fra gjeldende 
reguleringsplan med utgangspunkt i pkt. 5.3 i bestemmelsene. 
 
Alle nye tomter skal kobles til felles avløpsanlegg. Ledningsnett for vann og avløp blir også vist på 
eget VA - plankart. 
Det er ikke avsatt eget areal til renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser. 
Tomteeier er forpliktet til enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
På areal til annet uteopphold kan etableres bord, benker bålplass etc. Dette arealet sammen med 
turdraget gir atkomst til Skarvatnet og er felles for bebyggelsen i planområdet. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Planområdet har atkomst fra Nerskogvegen. Avkjøringen til tomtene organiseres i et kryss og 
opparbeides i henhold til vegnormalen (håndbok N100). 
Etablering av kjøreveg til tomt gnr/bnr. 239/35 med mulighet for å utvides til også å gjelde 
gnr/bnr. 239/34 vurderes til å være positivt. Disse tomtene har pr. i dag ikke kjøreveg og det er 
vel en av årsakene til at de ikke er bebygd. 
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Rettigheter/utvidete rettigheter vedr. eksisterende vegnett videreføres i ny plan. Det skal være 
vinterbrøytet veg til de nye hyttene. 
 
Parkering P1 er felles for tomtene gnr/bnr. 239/5, 239/34 og 35. For tomtene gnr/bnr. 239/34 og 
35 forutsetter parkering på P1 at det inngås avtale med hjemmelshaver om bruk av dette arealet 
til formålet. 
 
Parkering P2 er til eiendommen gnr/bnr. 239/30. 
 
Under arealformål AVT1 (Annen veggrunn, tekniske anlegg) kan det opparbeides støttemurer. 
 
Gangveg GA1er i første rekke beregnet til å gi atkomst til tomt gnr/bnr. 239/24, 
da denne tomta ikke er vist med kjøreveg. 
 
Grønnstruktur: 
 
Turdrag T1 siker atkomst til naust, avløpsanlegg, annet uteopphold og til Skarvatnet. 
 
 Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift: 
 
Innenfor landbruksområde tillates bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er ledd 
i opprettholdelse og videreføring av landbruksvirksomheten. 
 
Hensynssoner:  
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 

 
6.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
6.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

 
6.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Det legges vekt på at ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende 
i området. 
Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med 
omgivelsene.  
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Eksponering, forhold til nærmiljø 

Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og eksisterende bygninger.  
Ved utgraving av tomt skal man tilstrebe massebalanse vedr. 
skjæring/fylling. I forhold til innsyn/eksponering vil det være viktig at 
man tar vare på så mye av vegetasjonen som mulig og at man trekker 
bebyggelsen inn på det naturlige platået på nedsiden av Nerskogvegen 

Det er ikke veldig god plass i dette området og tomtene blir derfor 
små. Dette er gjort etter tiltakshavers ønske om en god utnytting av 
området. Vurderingen er at etablering av nye tomter i dette området 
(godt egnet terrasse i landskapet) ikke endrer landskapsbildet. 

Fig. 13: viser byggeområde 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
 
Området som ikke er inngjerdet er i dag i bruk som utmarks – 
beiteområde, i hovedsak for sau. 

Ny bebyggelse planlegges i nærheten (avstand ca. 300 meter) av 
hensynssone reindrift. Vurderingen er at en konsentrasjon av 5 nye 
tomter på nedsiden Nerskogvegen – mellom Skarvatnet og veien ikke 
vil ha negativ innvirkning på reindrifta generelt, men det vil være 
viktig å legge forholdene til rette slik at trafikken stort sett kan gå 
langs merkede stier og preparerte skiløyper.  
 
Selv om deler av området er et utmarksbeite (del av gnr/bnr. 239/34 
er klassifisert som innmarksbeite) som ligger i nærheten av 
hensynssone reindrift er vurderingen her (ut ifra bonitet og 
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arrondering) at en fortetting av hytteområdet av dette omfanget ikke 
vil ha avgjørende betydning i forhold til 
landbruk/reindriftsinteresser.  
 
 
Vedr. nye hytter vil man foreslå at det tillates inngjerding av 
inngangsparti og tun. 

Samlet vurdering er at ny bebyggelse ikke vil ha negativ innvirkning 
på hensynssone reindrift og landbruk generelt. 

Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge. 
 
Som før nevnt under pkt. 5.7i denne planbeskrivelsen  
ligger planområdet i kartlagt friluftsområde Brattskarven 
Finnpiggan. Dette er stort viktig turområde uten tilrettelegging. Det 
er et høgfjellsområde uten merka stier og skiløyper, men med 
fiskemuligheter. 
Det grenser også til Skarvatnet som er et viktig utfartsområde 
spesielt om vinteren, med oppstart for skiløyper og parkeringsplasser. 
Mulighet for fiske både om sommeren og vinteren. 
 
Planområdet ligger i nærheten av et svært viktig kartlagt 
friluftsområde: Rauhovden - Nonshøa – Gjevilvasshytta. Dette er et 
stort fjellområde som sammenfaller med deler av Trollheimen 
landskapsvernområde. Gjevilvassdalen er en seterdal med store 
landskapsopplevelser sommer som vinter, og er en av de viktigste 
innfallsportene til Trollheimen. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper, 
og området funger som både lokalt og regionalt utfartsområde, samt 
som nærturområde for store hytteområder. 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. 
 
Ved Skarvatnet vil det bli vist område for annet uteopphold som kan 
opparbeides med gapahuk, benker, bålplass eller lignende. Planen vil 
ivareta atkomst ned til Skarvatnet ved å vise dette som turdrag. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
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Veger/trafikksikkerhet 

Ny internveg bygges etter beskrivelse i rapport utført av ARC- 
rådgivning og ellers i henhold til plankart. Avkjørsler skal utformes  

etter vegnormalen (håndbok N100). Avkjørsler skal vises med 
frisiktsoner. 

Deler av atkomstveg på oversiden av Nerskogvegen er bratt. Omlagt 
veg, tilpasset ny bebyggelse på nedsiden av Nerskogvegen er mer 
oversiktlig og slakere. Vegnettet innbyr til liten fart, dette i seg selv 
gjør trafikksikkerheten tilfredsstillende. 

Tiltakshavere må inngå avtale med hjemmelshaver av eiendom 
gnr/bnr. 239/7 vedr. omlegging av atkomstveg til denne 
eiendommen. 

Det viktigste enkelttiltak i forhold til trafikksikkerhet er god strøing 
om vinteren  

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 

 
Støy, støv og luftkvalitet 
 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema. Planområdet er 
vist med gul støysone. Man vil ikke etablere uteplasser eller bygninger 
i denne sonen. 

Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet kan det være aktuelt å 
innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 
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Forhold til vassdrag (Grøtbekken) 
 
For å gjøre tomt H1 mer byggbar vil man foreslå byggeavstand til 
Grøtbekken redusert til 10 meter. 
 
Grøtbekken har et meget godt definert bekkeløp i dette området der 
grunnen består av fast fjell. Bekkeløpet er ikke erosjonsutsatt. 

Man vil i planen foreslå en kantsone vist som hensynssone bevaring 
naturmiljø (H560) i 10 m bredde fra bekken. 

Fig. 14: Viser Grøtbekken med et godt definert bekkeløp i dette området. 
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Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser at deler av planområdet ligger i skredfaresone 
hvor sannsynlighet for skred ligger mellom 1/1000 og 1/5000. 
Konklusjonen av dette er at planlagt ny bebyggelse kan oppføres i 
denne sonen. Ellers er det ikke registrert noen form for naturfare i 
området 
 
 

Fig. 14: viser byggeområde i forhold til faresoner skred. 
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7. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av 
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste pkt. (5.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon) og utarbeiding av ROS- analyse. Punktene er fulgt 
opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive 
myndigheter.  

 

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. 

 

 

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 og naturbasekart finner man 1 treff i nærheten av 
planområdet. Det er hare som er vurdert til å være en nær truet art. 
 
Planlagt ny atkomst til tomt gnr/bnr. 239/34 vil ligge i randsonen til 
dette naturtypeområdet som er vurdert til å være et viktig naturbeite. 
Det er ikke listet opp rødlistearter i denne naturtypen og videre er 
vurderingen at planlagt ny veg i utkanten av dette området ikke vil få 
avgjørende betydning for naturbeitet.  
 
Planlagt ny bebyggelse ikke kommer i konflikt med 
naturtypeområdet. 
 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved etablering av 5 nye hytter og ny internveg 
i Grøtbekken hytteområde vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i 
Naturmangfoldloven. 
 
§10-12 vurderes som hensyntatt. 
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7.1 Forhold som er vurdert 

 
7.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst direkte fra Nerskogvegen. Deler av internveinettet er relativt bratt.  

 
7.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er vurderingen at 
støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det vil derfor være aktuelt å innføre 
bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

 

7.2 Avbøtende tiltak. 
 
7.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Det viktigste enkelttiltaket vedr. trafikksikringstiltak vil være at man strør vegen godt ved isete 
forhold. 

Veinettet er relativt bratt og svingete som innbyr til liten fart.  

Avkjørsel fra Nerskogvegen er oversiktlig og vurderes som trafikksikker. 

 
7.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Når det gjelder trafikkstøy er vurderingen at støysituasjonen forblir som før planen og det er 
biltrafikken som forårsaker støyen. Ingen tiltak påkrevd.  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates ikke på helligdager. 
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8. PLANKART 

 
 
 
 
 
 
 
 


