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Innledning 
 
Saken ble opprinnelig lagt fram for utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 03.03.20, sak 20/12. 
Vedtaket i saken ble som følger: Sak 20/12 utsettes til Kommunestyret i sak 20/20 (Kvamman) har 
gjort en prinsippavklaring av forholdet mellom føringer i kommuneplanens arealdel og nye 
reguleringsplaner. 
 
Saken legges nå fram på nytt for 1.gangs behandling. Der er ikke gjort noen endringer i 
saksfremlegget eller i kommunedirektørens tilrådning i forhold til sak 20/12.  
 
 
Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 04.02.20. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde fra 
Ola Fjøsne. Planen omfatter gnr 239 bnr 5 med flere. Forslagsstillere er Jørn Sulland og Sigbjørn 
Gyldenskog Berstad. Oppstartsmøte ble holdt 01.11.18. Her ble premissene for det videre planarbeidet 
gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 23 da., og 
ligger på østsiden av Skarvatnet, ca. 1,2 km fra sørenden av vatnet. Adkomst til området er fra 
Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Vedtatt plan vil 
erstatte gjeldende bebyggelsesplan for Skarvatnet 239/5 + 30, Plan-ID 1996003. 
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av utvalg for bygg- og 
arealplansaker. 
 



Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, 
pkt. 1.3.1. 
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som berører natur. 
  
Kunnskapsgrunnlaget i saksfremlegget er hentet fra Viltkartlegging for Oppdal, Sensitive artsdata i 
Miljødirektoratets base, Naturbase og Artsdatabanken.  
 
Registreringer like ved og innenfor planområdet:  
 

 Naturbeitemark «Skardalen: Kalvhågåsetra» verdisatt til Viktig etter DN-håndbok 13, lokalisert 
til delvis innenfor og like øst for planområdet. Det er ikke registrert trua arter i denne lokaliteten. 
Naturbeitemark er en trua naturtype i Artsdatabankens rødliste for naturtyper.  

 Hare (Lepus timidus) er registrert like utenfor planområdet ved Nerskogsveien. I de norske 
rødlistekriteriene er grenseverdien for Nær trua satt til en nedgang på 15 % over tre 
generasjoner. Basert på den norske jaktstatistikken samt vurdering gjort (Pedersen & Pedersen 
2012) synes det rimelig å anta at nedgangen i harebestanden er på minst 15 % de siste tre 
generasjoner (10 år). Dette gjør at ved siste gjennomgang kom haren på «varsellista» til 
Rødlista ved siste gjennomgang.  

 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig i denne saken slik at §9 «føre-var-prinsippet» ikke 
kommer til anvendelse.  
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning.  
Området ved Skarvatnet har hatt en betydelig utbygging av fritidsboliger. Det er dermed også et 
økende antall brukere av det aktuelle terrenget rundt Skarvatnet. Likevel vurderer kommunedirektøren 
i denne plansaken at det aktuelle naturmangfoldet ikke påvirkes av andre tiltak eller inngrep eller av 
andre påvirkningsfaktorer. Naturbeitemarka vurderes å bli påvirket i liten grad, det vektlegges i 
vurderingen at ingen rødlistede arter er registrert her.  
 
Det er viktig at vannkvaliteten i Skarvatnet ikke forringes av utbyggingen. Skarvatnet har hatt dårlig 
kvalitet tidligere og er nå i bedring i forhold til et mål om god vannkvalitet i henhold til Vanndirektivet.  
 
Kostnad ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
skal brukes (§§ 11-12) – det er viktig at naturbeitemarka berøres i minst mulig grad og at det brukes 
stedegne masser ved bygging av veien. Veiskråning må ikke tilsås men må naturlig revegeteres med 
lokale planter, ev samle frø fra engplanter i naturbeitemarka. Tiltakshaver vil være den som bærer 
kostnadene med tiltaket i tråd med NML § 11. 
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Forslag til utvidelse/fortetting ved Grøtsætra endrer 2 store tomter nedenfor Nerskogveien til 6 mindre, 
der en er bebygd. Området er vist som svært godt beite i beitekartleggingen utført av Nibio i 2015. 
Arealet blir beitet av Skaret beitelag. 



 
For å sikre fellesareal ned mot Skarvatnet, foreslås å 
endre formål fra fritid til LNFR på de nederste 20-25 
meter på eiendom 290/30, f.eks. nedenfor det fysiske 
gjerdet som går der i dag, alternativt legge grensen 
mellom LNFR og fritid i 50-metersbeltet. Dette for å 
markere at dette er et fellesareal til bruk for både 
beitedyr, friluftsliv og ferdsel generelt langs strandsona. 
 
Byggegrense mot Skarvatnet på 50 meter bør vises i 
hele planen, ikke bare for tomt H5. Med unntak av 
område vist til naust selvfølgelig. Det bør inn i 
bestemmelse 3.1.11 at område for naust ikke tillates 
inngjerdet. 
 

Landbruksfaglig er området ovafor Nerskogvegen mer bekymringsfullt da det griper inn i setervangen. 
Tomt 239/34 og 35 er fradelt i 1998 men enda ikke bebygd. Det er spesielt den øverste tomt 239/34 
som er uheldig utformet i forhold til kulturlandskapet. Den går i en spiss inn i setervangen, og godt over 
halve tomta er kartlagt som innmarksbeite. Det er i henhold til kommuneplanen 10 m byggegrense mot 
dyrka jord, som også omfatter overflatedyrka jord. I og med at dette er en gammel sak, og ikke denne 
problematikken ble tatt opp ved oppstartsmøtet, er det vanskelig å rette opp tomtens utforming og 
inngripen i ettertid. Planbestemmelsene bør inneholde en bestemmelse om byggegrense mot vangen. 
 
Det er tatt inn bestemmelser om gjerding for de nye tomtene H1-H5, bestemmelsen bør gjelde alle 
tomter innenfor reguleringsplanen for å ivareta beitegrunnlaget. 
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Planområdet ligger i et veldig attraktivt friluftsområde og i nærheten av friluftsområder som er kartlagt 
til svært viktige friluftsområder som feks. Rauhovden, Nonshøa, Gjevilvassdalen m.fl. Dette er mye 
benyttede turområder både for hytteeiere, men også for Oppdals befolkning.. Det er positivt med 
fortetting dersom andre områder blir bevart. Det er viktig å se hyttefeltene i sammenheng og vurdere 
økt ferdsel og tålegrense for området. Det er positivt at området har innlagt et turdrag og en 
grønnkorridor som ender i et felles uteoppholdsareal nede ved Skarvatnet. Trafikksikkerheten er 
ivaretatt i området både fra Nerskogsvegen og i planområdet. 
 
 
Klimavurdering 
 
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 seg til å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk. Alt areal kan klassifiseres som enten skog, 
dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for 
utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra disse kategoriene.1)  

 
Planforslaget for Grøtbekken hytteområde vil ved evt. vedtak erstatte gjeldende reguleringsplan. Der 
ligger det to ubebygde tomter, samt to bebygde tomter. Det foreslås regulert inn tre nye hyttetomter, 
samt deling av eksisterende bebygd tomt. Ca. 2,56 da endrer arealbruk sammenlignet med gjeldende 
plan. Ifølge data hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, består dette arealet av uproduktiv lauvskog og 
en liten del overflatedyrka jord. Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter 
endring av arealbruk.  



 
Disse arealbruksendringene, vil basert på verktøyet, gi følgende tall i løpet av en 20 års periode: 
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 1,3 tonn CO2-ekvivalenter 2).  
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 65,8 tonn CO2-ekvivalenter.  

 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 67,1 tonn CO2-
ekvivalenter (1,3 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 65,8 tonn klimagassutslipp over 20 år). 
Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 6 nordmenn 3).  
 
Ser en bort ifra de to ubebygde tomtene som ligger regulert inn fra før, vil ca. 5,46 da endre arealbruk 
sammenlignet med dagens situasjon. Dette er areal klassifisert som overflatedyrka jord, innmarksbeite 
og uproduktiv lauvskog. Tallene blir som følger:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 3,6 tonn CO2-ekvivalenter.  
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 131,0 tonn CO2-ekvivalenter.  
-  

Arealbruksendringen vil da innebære et utslipp på 134,5 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer det årlige 
gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 13 nordmenn.  
 
 
1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:  
Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. 
/hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år).  
 
2) CO2-ekvivalenter:  Enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser (f.eks. metan, lystgass osv.) til den globale 
oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år (ssb.no)  
 
3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt).  
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor.  
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til plankart, VA-plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 20.01.20.  
 
På plankartet vises byggegrense på 50 meter mot Skarvatnet på hele planområdet, dvs. at den tas inn 
på gnr/bnr 239/30. Arealet mellom gjerdet på gnr/bnr 239/30 og Skarvatnet, vises med unntak av NT1, 
med formål LNFR.  
 
Kommunedirektøren vil tilrå at det på plankartet og VA-plankartet på gnr/bnr 239/34 vises en 
byggegrense på 5 meter fra tomtegrensa mot setervangen. Hensikten bak bestemmelsen om 10 meter 
byggegrense mot dyrkamark er å unngå ulemper i forbindelse med jordbearbeiding og 
gjødselspredning. Dette foregår ikke på setervangen. Byggegrense på 5 meter må også tas inn i 
bestemmelsene. Kommunedirektøren vil tilrå at § 3.1.12. gis følgende tilføyelse:  
 
På gnr/bnr 239/34 er byggegrense mot setervangen 5 meter fra tomtegrensa.  
 
Pkt. 3.1.11. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse:  
 
Arealet tillates ikke inngjerdet. 
  
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. 
 



I ROS-analysen for Grøtbekken hytteområde er 3 hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen 
er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radon, der avbøtende tiltak er 
radonsperre i tråd med kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Under klimatilpassing/flomfare vises til 
veggrøftene på oversiden av Nerskogvegen vil drener bort overflatevann ovenfor planlagt ny 
bebyggelse. Området består av masser med gode infiltrasjonsegenskaper. Vurderingen er videre at 
bekkeløpet, veggrøftene og stikkrenner tåler et klimapåslag på 20 %. Den tredje hendelsen gjelder 
sårbar flora. Den østlige delen av planområdet berører utkanten av en naturbeitelokalitet med verdi 
Viktig. Vurderingen er at bygging av veg i dette området ikke vil ha stor betydning for lokaliteten. 
 
5 hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder trafikksikkerhet. 
Vurderingen er at det er akseptable siktforhold internt i planområdet, og fra avkjørslene fra 
Nerskogvegen. Veger i planområdet kan strøs etter behov. Avbøtende tiltak mot støy og støv i 
anleggsperioden er å sette begrensninger på driftstiden, samt vanning/salting. For å unngå ulykker ved 
anleggsgjennomføring, skal byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følges. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig 
ettersyn med ovennevnte endringer. 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 02.04.2020  
 
 
Behandling 
 
 
Forslag fra SP v/ Odd Arne Hoel 
Alternativt forslag til 1. avsnitt i kommunedirektørens tilråding: 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 ikke å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Før dette kan skje, må følgende endringer gjøres: Det tas ut ei 
tomt fra eiendommen gnr/bnr 239/30 og to tomter fra eiendommen gnr/bnr 239/6. På eiendommen 
gnr/bnr 239/30 blir resterende areal bli vist til fritid i tråd med tomtegrensene. På eiendommen gnr/bnr 
239/6 blir resterende areal vist til LNFR. Dette fordi området er vist som svært godt beite i 
beitekartleggingen utført av Nibio, 2015.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker vil ta saken opp til ny behandling så snart endringene er 
gjennomført. 
 
 
Vedtak 
 
Det ble stemt alternativt mellom forslag fra Odd Arne Hoel og 1. avsnitt i kommunedirektørens tilråding.  
O. A. Hoel sitt forslag ble vedtatt med 6 mot 1 st. (mindretall: AP). 
 
Deretter ble kommunedirektørens tilråding med vedtatt endring enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 ikke å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn.  
 
Før dette kan skje, må følgende endringer gjøres:  



Det tas ut ei tomt fra eiendommen gnr/bnr 239/30 og to tomter fra eiendommen gnr/bnr 239/6. På 
eiendommen gnr/bnr 239/30 blir resterende areal bli vist til fritid i tråd med tomtegrensene. På 
eiendommen gnr/bnr 239/6 blir resterende areal vist til LNFR. Dette fordi området er vist som svært 
godt beite i beitekartleggingen utført av Nibio, 2015.  
 
På plankartet og VA-plankartet vises byggegrense på 50 meter mot Skarvatnet på hele planområdet, 
dvs. at den tas inn på gnr/bnr 239/30. Arealet mellom gjerdet på gnr/bnr 239/30 og Skarvatnet, vises 
med unntak av NT1, med formål LNFR.  
 
På plankartet og VA-plankartet vises på gnr/bnr 239/34 en byggegrense på 5 meter fra tomtegrensa 
mot setervangen. Kommunedirektøren vil tilrå at § 3.1.12. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse:  
 
På gnr/bnr 239/34 er byggegrense mot setervangen 5 meter fra tomtegrensa.  
 
Pkt. 3.1.11. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse:  
 
Arealet tillates ikke inngjerdet.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vil ta saken opp til ny behandling så snart endringene er 
gjennomført. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 
20.01.20. med følgende endringer:  
 
På plankartet og VA-plankartet vises byggegrense på 50 meter mot Skarvatnet på hele planområdet, 
dvs. at den tas inn på gnr/bnr 239/30. Arealet mellom gjerdet på gnr/bnr 239/30 og Skarvatnet, vises 
med unntak av NT1, med formål LNFR.  
 
På plankartet og VA-plankartet vises på gnr/bnr 239/34 en byggegrense på 5 meter fra tomtegrensa 
mot setervangen. Kommunedirektøren vil tilrå at § 3.1.12. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse:  
 
På gnr/bnr 239/34 er byggegrense mot setervangen 5 meter fra tomtegrensa.  
 
Pkt. 3.1.11. i bestemmelsene gis følgende tilføyelse:  
 
Arealet tillates ikke inngjerdet.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 


