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Vedlegg 
1 Særutskrift Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde - 1.gangs behandling 
2 Forslag til planbeskrivelse 20.01. 2020 
3 Forslag til planbestemmelser sendes på høring - legges ut til offentlig ettersyn 
4 Forslag til plankart sendes på høring - legges ut til offentlig ettersyn 
5 Forslag til  VA - plankart sendes på høring - legges ut til offentlig ettersyn 1 
6 RISIKO-OG SÅRBARHETSANALYSE 
7 VA-plan 2019 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Sakens øvrige dokumenter.  
 
 
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.   
 
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. Særutskrift er vedlagt denne saken. Forslagsstillere ble underrettet i brev 
av 03.04.20. 
 
Nytt forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde i henhold til utvalgets vedtak ble 
mottatt 24.04.20.  
 
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.  
 
 
Miljø, landbruk, folkehelse og klima 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima, herunder forholdet til naturmangfoldloven, vises til 
vurderingene i vedlagte særutskrift av utvalgets vedtak i møte 02.04.20, sak 20/18. 
 
 
Samlet vurdering 
 
Kommunedirektøren ser at vedtaket i utvalgssak 20/18 er imøtekommet i det nye planforslaget for 
Grøtbekken hytteområde og har ingen ytterligere merknader til plankart, VA-plankart og bestemmelser 
revidert 21.04.20.  
 
I tillegg til de ovennevnte plandokumentene, skal alle planforslag ha en planbeskrivelse. Denne skal 
inngå i kommunens planregister og være oppdatert i henhold til vedtak og gi en god fremstilling av 
planforslaget. Siden det har blitt gjort vesentlige endringer i planforslaget, mener kommunedirektøren 
at planbeskrivelsen datert 20.01.20, bør oppdateres før saken sendes på høring og offentlig ettersyn.  
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort i utvalgssak 20/18, 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 slik det foreligger, i tillegg til en oppdatert planbeskrivelse.  
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 12.05.2020  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser revidert 
21.04.20 slik de foreligger.  
 
Det settes som vilkår om at planbeskrivelsen blir oppdatert i tråd med endringene i plankart, VA-
plankart og bestemmelser.  
 
Prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 



 
 
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 revidert 
21.04.20 slik de foreligger.  
 
Det settes som vilkår om at planbeskrivelsen blir oppdatert i tråd med endringene i plankart, VA-
plankart og bestemmelser.  
 
Prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 
 


