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1. INNLEDNING
1.1 Historikk/bakgrunn for planarbeid
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Området er vist som byggeområde fritid i arealdelen i kommuneplanen for Oppdal. Området
fremstår som en øy i kulturlandskapet med mange fine utsiktspunkt og er derfor et attraktivt
fritidsområde. Tiltakshaver/grunneier ønsker en bedre utnytting av området som i dag
inneholder 5 tomter hvorav 3 er bebygd med fritidsbebyggelse. Området har kort veg til viktige
friluftsområder og til del av det preparerte skiløypenettet (Fjellskolen – Grøtsetra) i Oppdal som
går like ovenfor planområdet. Etablering av ny atkomst til nye fritidsboliger (utvidet bruk av
landbruksveg) har liten påvirkning på naboeiendommer.
1.2 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for 8 nye tomter – frittliggende fritidsbebyggelse med
tilhørende anlegg, annet uteopphold, vei vann og avløp. I forhold til planinitiativet (opprinnelig
forslag 13 tomter) ble planforslaget redusert til 9 tomter, dette i første rekke på grunn av
atkomst. Videre er forslaget nå redusert til 8 nye tomter etter innspill fra naboer (etablerte
hytteiere i området).
2.2 Forslagstiller, plankonsulent
Forslagsstiller er Snorre Haugland
Vikaveien 60, 7340 Oppdal.
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne,
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal.
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene.
1.3 Eiendoms - og eierforhold
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er del av Haugland, gnr/bnr. 219/2.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 219/2 er Snorre Haugland.
1.4 Tidligere vedtak i saken
Planområdet omfattes av vedtatt kommuneplan.
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1.5 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale
i oppstartsmøte med Oppdal kommune.
1.6 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).
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2. PLANPROSESSEN
2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram.
2.2 Deltakere i planprosessen
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver
Snorre Haugland.
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan Haugland hytteområde holdt på kommunehuset 14.02.
2020.
Fra tiltakshavere stilte Snorre Haugland og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Ane Hoel,
Arita Stene, Gro Aalbu, Vigdis Thun og Arild Hoel.
2.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 26.03. 2020
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmeside 26.03. 2020.
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 26.03. 2020
Frist for innspill ble satt til 24.04. 2020.
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.
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2.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og er kommentert.
Innspill:

Kommentar til innspillet:

Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Dato 22.04. 2020.
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Uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplan for Haugland hytteområde
- Oppdal kommune

Landbruk
Tiltaket er i tråd med kommuneplanens
arealdel. Fortetting av eksisterende
hytteområder er i utgangspunktet positivt.
Samtidig er det viktig at eksisterende interesser
i området ivaretas, herunder eksisterende
landbruksdrift. For å unngå drifts- og
10 meter byggegrense tas til følge.
miljømessige ulemper fram i tid må
byggeavstand 10 meter fra fulldyrka og
overflatedyrka jord overholdes. Det må i
planforslaget gjøres rede for hvordan dette er
løst.

Klima og miljø
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil
ivaretakelse av klima, naturmangfold, landskap
og friluftsinteresser være sentrale tema i
arealforvaltningen. Problematikk knyttet til
forurensning i form av støv, støy og forurensning
i grunnen er også viktig for Fylkesmannen som
miljømyndighet.
Oppstartsvarselet beskriver fortetting av
Støyrisiko er vurdert.
eksisterende hyttefelt, noe vi generelt ser som
positivt. Når det gjelder støy og støv skal det gå
fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er
vurdert, jf.
Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2016), og retningslinje
for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 må
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legges til grunn for planforslaget.

8

Oppdal kommunes kommunedelplan for klima og
energi 2019-2030 og Statlige planretningslinjer
for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning må legges til grunn for
planforslaget. I henhold til Klima og
energiplanen skal det søkes å begrense størrelsen
på ny utbygging og det skal stilles krav om
bærekraftig energibruk. Også klimatilpasning må
være et tema i planen. Som det kommer frem av
referat fra oppstartsmøtet er det viktig å beskrive
håndtering av overvann. Overvann bør løses på
overflaten og ikke gjennom overvannsnettet.
Harde flater og manglende drenering medfører
Dette tas til følge.
økt belastning på ledningsanlegg. God
overvannshåndtering er viktig både for å sikre
robuste anlegg som kan håndtere forventede
Naturlige løsninger vil bli foretrukket.
klimaendringer som økt nedbørintensitet og –
mengde.
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og
steinmasser som ikke er forurenset skal vurderes
i planprosessen.
Når det gjelder fremmede, skadelige arter bør det
innarbeides rekkefølgebestemmelser som sier at
området skal sjekkes ut med tanke på fremmede,
skadelige arter, og at disse skal fjernes på
forsvarlig vis før anleggsarbeider settes i gang.
Planforslaget skal vurderes etter prinsippene i §§
8-12 i naturmangfoldloven (NML) av 2009, holdt Planforslaget er vurdert etter etter prinsippene
opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i NML. i §§ 8-12 i naturmangfoldloven
I planbeskrivelsen må friluftsliv omtales, både
med tanke på planens påvirkning på etablert
Friluftsliv og tilgang til skiløype er
friluftsliv og tilgangen til friluftsområder og
beskrevet.
turstier/skiløyper fra planområdet må beskrives.
Vi viser for øvrig til Miljøverndepartementets
veileder T-1450 om planlegging av
fritidsbebyggelse. I planlegging av
fritidsbebyggelse er det flere verdier som skal
ivaretas, og vi vil spesielt peke på naturverdier,
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friluftsliv, landskap, vegetasjon og lokalklima.

Helse og omsorg
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Fortetting av hytteområder må ivareta og legge
til rette for god helse. Det er positivt at der skal
settes av minimum en sosial møteplass for hvert
av delområdene. For folkehelsa skal forhold som
omhandler støy, luft og grunnforurensning være
ivaretatt. I tillegg må det fremkomme
vurderinger som viser at trafikksikkerhet og
tilgjengelighet til friluftsliv /ski/turløyper er
ivaretatt.
Anleggsfase:
Det må fremkomme hvordan trafikksikkerhet
skal ivaretas også i anleggsfasen. Det må
utarbeides en plan for gjennomføring som viser
hvordan grenseverdier for støy og luftkvalitet
overholdes i anleggsfasen, jfr. Retningslinje for
støy i arealplanlegging T-1442/16, kap. 4. Likeså
retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T-1520, kap 6.

I planens bestemmelser blir det innført en
bestemmelse vedr. støy og støv, dette gjelder
særlig i bygge- og anleggsfasen.

Samfunnssikkerhet
Vi minner om at det må gjennomføres en risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med
plan- og bygningsloven § 4-3, og vi viser til DSBs
Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging (2017) for veiledning. Se
ROS- analyse følger planen.
spesielt veilederens sjekkliste for eksempler på
uønskede hendelser og lenker til nyttige
regelverk. Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at
en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og
analyse ikke er å anse som en ROS-analyse.
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet
som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige
klimaendringer kan påvirke tiltaket. Analysen
skal i tillegg til å se på det spesifikke området,
også vurdere eventuell påvirkning på
nærliggende områder. ROS-analysen skal legges Vurderinger i forhold til økte nedbørsmengder
ved i saken og synliggjøres i forslaget til
ved endrete klimaforhold er gjort i planen.
reguleringsplan. Avdekket risiko skal møtes med
tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller
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gjøres juridisk gjeldende på andre måter.
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Fylkesmannen vil understreke at det er
kommunen som er planmyndighet, og dermed har
ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold .
til PBL § 4-3. Vi oppfordrer kommunen til å
informere utbyggere og private konsulentfirma
om oppdatert regelverk og veiledere som skal
benyttes, samt hvilke krav og forventninger
kommunen har til en ROS-analyse.
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige
fagområder ingen ytterligere merknader til
saken.

Innspill:
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune
Dato: 31.03. 2020.

Kommentarer:

Fylkeskommunens uttalelse - oppstart av
detaljregulering for Haugland
Hytteområde - 219/2 i Oppdal kommune
Vi viser til deres oversendelse av 26.03.2020.
Planområdet er delt i to og utgjør ca 32 daa.
Formålet er å legge til rette for ca 13 tomter for
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg og annet
uteopphold, vei, vann og avløp. Det er 7 tomter i
området fra før av.
Planforslaget vil være i tråd med kommuneplanens
arealdel. Turdrag skal framgå av reguleringsplan

Planområdet er redusert og det er i alt foreslått
8 nye tomter.

Skiløype/turdrag er vist på plankartet.

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil
komme i konflikt automatisk fredete kulturminner.
Vi viser til den generelle aktsomhets- og
meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom
man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som
kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks.
gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein),
skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.
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I oversendelsen står det bla at forutsetningen i det
nye planforslaget er at ny bebyggelse innpasses i
bestående struktur og at den nye bebyggelsen
underordner seg bestående bygninger når det
Utnyttelsesgraden reduseres fra BYA 35 % til
BYA 30 % (bebygd areal)
gjelder bygningshøyde, -volum og grad av
utnytting, samt eksisterende infrastruktur. Ut fra
dette bør utnyttelsesgraden settes vesentlig lavere
enn det som er nevnt i referat fra oppstartsmøtet.
Det vises i den sammenheng også til pågående
arbeid med bærekraftig fritidsbebyggelse og til
målet om bærekraftig forbruk og produksjon.
Innspill:
Innspill fra Statens Vegvesen.
Dato 10.04. 2020

Kommentar til innspillet:

Fylkesveg 6516 i Oppdal kommune Tilbakemelding på varsel om oppstart
av arbeid med detaljreguleringsplan PlanID 2020003 - del av gnr. 219 bnr. 2
- Haugland Hytteområde
Viser til deres brev av 24.03.2020.
Statens vegvesen registrerer at forslaget er i tråd med
kommuneplanens arealdel. Vi har ingen merknader
og viser til Trøndelag fylkeskommune når det gjelder
avkjørsel fra fylkesveg 6516.
Vurderinger
av
trafikksikkerhet
og
framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra
årsskiftet
Trøndelag
fylkeskommunes
ansvarsområde. Statens vegvesen vil imidlertid
fortsatt kunne bistå kommunene med vår
kompetanse i lys av vårt sektoransvar for vegtrafikk.

Innspill:
Innspill fra Sametinget
Dato: 27.03. 2020

Kommentar til innspillet:

Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel Detaljreguleringsplan for Haugland Hytteområde,
del av gbnr. 219/2, Oppdal kommune
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Vi viser til deres brev av 24.03.2020.
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske
kulturminner. For hensyn som angår reindrift
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og
de gjeldende reinbeitedistrikt.
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes
ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.
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Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten.
Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Vi
foreslår følgende tekst:
Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under
arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en
umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i
og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette
imot et arealformål.
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: 16.04. 2020

Kommentar til innspillet:

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART DETALJREGULERINGSPLAN FOR
HAUGLAND HYTTEOMRÅDE - OPPDAL
KOMMUNE
Mattilsynet mottok 27. mars 2020 varsel om oppstart
av arbeid med detaljreguleringsplan for Haugland
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hytteområde til uttalelse. Frist for å komme med
eventuelle innspill til planarbeidet er satt til 28. april
2020.
Gjelder
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 9
tomter – frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende
anlegg, annet uteopphold, vei vann og avløp.
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Fakta
Området ligger på Vognillan / Stensheim (del av gnr. /
bnr. 219/2), ca. 8 km nordvest for Oppdal sentrum.
I følge mottatte varsel er planforslaget er i tråd med
kommuneplanens arealdel.
Det er avholdt oppstartsmøte, referat vedlagt. Vi ser at
forhold knyttet til drikkevannsforsyning og avløp er
gjennomgått. Det er imidlertid ikke skrevet annet i
referatet at angitte forhold må ivaretas, og at gjeldende
VA-norm skal legges til grunn.
Reguleringsbestemmelser om utbyggings – og
påkoblingsplikt skal ivaretas i egen
rekkefølgebestemmelse. Eksisterende bebyggelse skal
gis mulighet til å koble seg til vannforsyningen.
I mottatte varsel står det at tilgang til slokkevann vil bli
med medbrakt vann i brannbil ved utrykning. Ved
eventuell tilknytning til Vognild vannverk kan hydrant
for etterfylling av slokkevann etableres i planområdet.
Utslipp av avløpsvann fra de nye tomtene skal føres til
godkjent avløpsanlegg – fortrinnsvis til kommunalt
avløp som er opparbeidet i forbindelse med Vognill
boligområde.
Vurdering
Foreløpig er det lite konkret som foreligger vedrørende
vannforsyning. Vi er kjent med at hovedledningen til
Vognild vannverk går langs Stensesvegen. I mottatte
varsel står det eventuell tilkobling til Vognild
vannverk. Såfremt vannverket har kapasitet til nye
abonnenter anser vi eventuell egen vannforsyning som
lite aktuelt.
Det er positivt at eksisterende bebyggelse kan koble
seg til vannforsyningen. Det står ikke hvilken
vannforsyning disse har i dag.
Når det gjelder brannvann er det skissert to muligheter.
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Enten medbrakt vann eller hydrant ved Vognild
vannverk for etterfylling.
I forhold til levering av vann til slokking, samt
planlegging av drift og vedlikehold av
vannforsyningsnettet, må man i første rekke være
oppmerksom på faktorer som kan bidra til forurensing
og forringelse av drikkevannet samt påvirke
distribusjonssystemet negativt:


Dersom det oppstår undertrykk på deler av nettet vil
det være fare for innsug av forurenset vann



Særlig lang oppholdstid i ledningsnettet er ugunstig i
forhold til bakterievekst og forringelse av kvaliteten på
drikkevannet



Høye vannhastigheter kan medføre en spyleeffekt der
innvendig belegg i vannrørene løsner og virvles opp
slik at drikkevannskvaliteten forringes. Ved
vannhastigheter over 0.7 m/s kan belegg løsne fra
rørveggen. Ved høyere hastigheter kan man få
spyleeffekt eller full utspyling i nettet. Det kan påvirke
kvaliteten til drikkevannet



Trykkbølger kan oppstå ved hurtig endring i
strømningsmengde i trykksatte rørsystemer



Kavitasjon kan oppstå ved undertrykk i vannledningen
når trykket blir lavere enn vannets damptrykk, hvilket
resulterer dannelse av dampbobler. Når dampboblene
passerer en pumpe vil de pga. trykkøkningen kunne
kollapse og medføre belastninger og eventuelt skade på
pumpesystemet.

14





Mattilsynet har følgende innspill til igangsatt
planarbeid:
Så fremt Vognild vannverk har kapasitet til nye
abonnenter forventer vi at ny bebyggelse kobler seg til
vannverket. Vi viser til blant annet Nasjonale mål for
vann og helse (2014) og
§ 27-3 i Plan- og bygningsloven. Vi forventer også at
det utarbeides VA-plankart som viser ledningsnett for
vannforsyning og avløp.

Man anbefaler uttak av slokkevann ved bruk av
kum (Vognild vannverk) ved Nerskogvegen der
kapasiteten er høyere både med hensyn til trykk
og vannmengde.
Dette vil redusere muligheter for at det oppstår
problemer som nevnt i innspillet.

Eventuell konflikt med private uregistrerte
vannforsyningssystemer eller enkeltvannforsyning i
området forventes utredet.
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Nye vannledninger må ha tilstrekkelig dimensjon for å
sikre tilstrekkelig leveringssikkerhet.



I forhold til eventuell redusert byggegrense mot vann
og vassdrag viser vi til Vannforskriften
§ 17 Vann som brukes til uttak av drikkevann, og ber
om at det vurderes om eventuell redusert byggegrense
kan få konsekvenser for uttak av drikkevann nedstrøms
planområdet.



Ved eventuell tilrettelegging for uttak av brannvann
ved Vognild vannverk er det viktig å unngå at
drikkevannskvaliteten eller distribusjonssystemet
påvirkes negativt. Det er derfor viktig at man vurderer
om det er behov for å forsterke ledningsnettet
(basseng, tosidig forsyning, rehabilitering mm.).
Videre kan optimalisering av trykksonene avhjelpe
faren for undertrykk.

Vannverket er oppdimensjonert for uttak av
barnnvann ved Nerskogvegen

Det bør settes krav til at tiltakshaver innhenter tillatelse
fra vannverket ved tappeprøver, og at vannverket setter
vilkår blant annet til tidspunkt for utførelse, samt
størrelse på uttak.
Det er også forebyggende at brannvesenet har
oppdatert oversikt vedrørende tilgjengelig
tappekapasitet ved ulike brannkummer og hydranter.

Innspill:

Kommentarer:

Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS.
Dato: 06.04. 2020
Arbeid med detaljreguleringsplan for
Haugland hytteområde - del av gnr/bnr. 219/2 i
Oppdal kommune - Høringsuttalelse

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
viser til ovennevnte sak.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette
for 9 tomter til frittliggende fritidsbebyggelse
med tilhørende anlegg, uteopphold, vei, vann
og avløp. Atkomst til området fra
Nerskogveien via Stensesvegen og privat
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de nye tomtene.
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Brann- og redningstjenesten minner om
følgende:
•
Det må legges til rette for at brannog 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
§ 4-3.
Det påpekes at tilgjengelighet for
innsatsmannskapene skal være tilfredsstillende
når bygget/byggene tas i bruk (blant annet skal
brannkummer, vannkapasitet, adkomstveier og
oppstillingsplasser for bygget/byggene være
tilfredsstillende fra dette tidspunktet).

Man anbefaler uttak av slokkevann ved kumVognild vannverk ved Nerskogvegen. Det vil
også bli montert uttak for etterfylling av tankbrannbil ved avkjøring fra Stensesvegen.

Tilgjengelighet for innsatsmannskaper og
materiell vil bli tilfredsstillende.

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. Dette må hensyntas i planleggingen

Avstanden mellom bygningene må
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Avstand mellom bygninger på min. 8 meter vil
ivaretas for å forebygge at en
eventuell brann i området ikke får bli innfridd.

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.
17

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.
Det vises til forskrift om håndtering av farlig stoff
Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må det
også tas hensyn til tilgjengeligheten for
innsatsmannskap.
Dersom det er planer om å benytte stoff som
kommer inn under forskrift om håndtering av
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må
lagring, bruk og arealmessige begrensninger rundt
utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en
risikovurdering.
Disse forholdene må vurderes og prosjekteres av
foretak med tilstrekkelig kunnskap og
godkjenning.

Innspill:

Kommentarer:

NVE
Dato 02.04. 2020
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NVEs innspill til varsel om
oppstart Detaljreguleringsplan for
Haugland hytteområde, del
av Gbnr. 219/2 - Oppdal
kommune
Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart.
18

NVE har følgende kommentarer til
oppstartsvarselet:

Vi kan ikke se at våre interesser skulle kunne bli
særlig berørt av tiltaket. I henhold til avstand til
vassdrag ser vi av møtereferatet til oppstartsmøtet
at kommunen er opptatt av at en bør søke å
forholde seg til avstandene gitt i kommuneplanen.
Dette er positivt men vi anbefaler at en i tillegg
også tar inn hensynssone med bestemmelser som
også ivaretar selve vassdragsbeltet iht.
vannressurslovens § 11.

Innspill:
Dato: 22.04.2020
Steinkjer/Brekstad/Trondheim/Oslo
Fra:
Siri Gammelsæter Norum

Kommenrarer:

Ny informasjon vedr. varsel om
oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Haugland
hytteområde, del av gnr/bnr. 219/2.

Anne Lise Risan
Nina M. Tangen
Kirsti Antonsen
Kaja Risan Norum

Etter at varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Haugland
hytteområde – datert 24.03. 2020 ble utsendt
ble det mottatt innspill fra etablerte
hytteeiere i planområdet som hadde
synspunkter på dette.

Vedrørende varsel av 24.03.2020 om
Tiltakshaver er villig til å lytte til mottatte
oppstart av arbeid med
innspill/argumenter mot en fortetting av
detaljreguleringsplan for Haugland
dette omfanget i området rundt gnr/bnr.
hytteområde, del av gnr/bnr 219/2, Oppdal
219/8 og 9. Forslag til tomt H3 kommer i
kommune
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 21.01. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde, del av gnr/bnr 219/2

19

______________________________________________________________________________
konflikt med etablert avkjørsel til eiendom
gnr/bnr. 219/9, man vil derfor foreslå å ta
bort denne tomta.
Som eier av gnr/bnr: 219/6 «Danibu»
Det vil bli bygd infrastruktur om omfatter
gnr/bnr: 219/8 «Risebu», og gnr/bnr 219/9
oppgradering av atkomstveg, tilkobling til
«Fantevollen» retter vi følgende felles
Vognill vannverk som inkluderer tilgang til
kommentar:
slokkevann og videre tilknytning til
avløpsanlegg Vognill boligområde (som
sikrer avløp uten fare for forurensing). Dette
Fortetting:
til sammen krever høye
- Vi viser til at forslaget om å skille ut hele 9 stk
investeringskostnader og krever videre
hyttetomter vil medføre en omfattende fortetting
mange enheter å dele kostnadene på for å få
av det opprinnelige hytteområdet; for tiden
lønnsomhet i prosjektet.
bestående av 3 hytter bygget tidlig på 1960 tallet.
En fortetting er også i tråd med
Planområdet er anslått til ca 25 da,- og innbefatter
landbruk/miljømyndigheters ønske
både de nye og gamle tomtene, samt
(reduserer behovet for nye byggeområder)
«fellesområder». Det fremgår av planen at
om høy utnytting av områder som allerede er
tomtene vil ligge tett,- med endring av
grønnstruktur/hyttenes adkomst og mulighet for fri tatt i bruk til byggeområder med opparbeidet
infrastruktur. Det ligger i kortene at man vil
ferdsel som resultat.
prøve å ta mest mulig hensyn til etablerte
Det vises spesielt til at hyttetomt H2 og H3 vil
fritidseiendommer i planområdet, man vil
være til sjenanse og vil berøre alle de tre
derfor bruke bestemmelse 1.2 – plankrav i
eksisterende eiendommene i stor grad. Disse
kommuneplanens arealdel som
tomtene er plassert slik at en tomtestørrelse på
rundt 750m2 vil ta hele friarealet opp mot hyttene retningsgivende ved utarbeiding av
planbestemmelsene.
og ned til tilstøtende vei. Det vil også medføre
omfattende endringer i mulighet til fritt utsyn fra 1.2 – plankrav: Ved fortetting er
forutsetningen at ny bebyggelse innpasses i
alle de eksisterende hyttene.
bestående struktur og at den nye bebyggelsen
Nyetablering av disse tomtene er også lagt i et
området som har et kjent tilsig av vann til ulempe underordner seg bestående bygninger når det
for nabotomtene. Det opplyses i den forbindelse at gjelder bygningshøyde, -volum og grad av
utnytting, samt eksisterende infrastruktur.
det tidligere var et oppkomme/kulp i øvre del av
området rundt tomt H3,- som den gang sto for
Område for annet uteopphold (som er felles
vannforskyningen til de tre eksisterende hyttene.
Området mellom «Fantevollen» og «Danibu» sto for alle hyttene) kan opparbeides med bord,
benker, bålplass, gapahuk og lignende får en
videre for det meste av et myrområde, som etter
meget god beliggenhet og vil være positivt for
fortetting/ytterligere vegetasjon etterhvert har
området.
tørket ut. Likevel har tilsig av vann vært en
utfordring for de nærmeste tomtene. Det påpekes
derfor at dette likevel opprinnelig er et
myrområde,- noe som etter hvert kan medføre
problemer da en utbygging her vil kunne medføre
en sterk reduksjon av tilliggende vegetasjonen.
Det har videre tidligere blitt opplyst at dette
området skal bestå av morenegrunn,- og at det
derfor kan være risikabelt/vanskelig med
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omfattende utbygging.
Det fremgår videre av planen at mest mulig
vegetasjon skal tas vare på,- mao at naturen skal
berøres i minst mulig grad. Dette ansees å være en
forutsetning for nærstående arrondering og
byggearbeid.

20

Vei
Viser til inntegning av eksisterende vei er endret i
plantegningen. Det er vanskelig å kunne lese noe
eksakt ut av eksisterende plantegning,- hva gjelder
avstand til eksisterende hytteeiendommer. Man
merker seg dessuten at eksisterende vei er endret
hva gjelder innkjøring til flere eksisterende
eiendommer. Viser videre til at hyttetomt H2 og
H3 er lagt tett opp til felles vei. Det er heller ikke
angitt noe om veibredde
/veidekke/snuplasser/gjesteplasser,- eller om
mulighet for fremdeles å kunne ha parkering på
Fig. 5: Forslag til tomteplassering vist på ortofoto
egen tomt som tidligere.
Etablert vei er i dag underdimensjonert for slike
endringer. Omfattende byggearbeid med tunge
maskiner vil medføre et sterkt behov for at veien
rustes så godt som mulig. Viser igjen til at veien
ligger i et område med en del tilsig av vann. Det
forutsettes at veien rustes så godt det lar seg gjøre
for utbyggers regning.
Viser videre til at den endelige utbyggingen også
vil føre til en sterk økning av trafikken på denne
hytteveien. Vi viser til at veien også bør innfri
krav til brannforskrifter/snuplass.
Hyttebygging
Vi har full forståelse for grunneiers ønske om
utbygging, samtidig som dette endrer hyttefeltets
preg og karakter. Vi ønsker en minst mulig
inngripen i det allerede vel etablerte hytteområdet
som har bestått i mange ti år.
Vi ber om det tas hensyn til innsyn til de
forskjellige eiendommene, slik at et visst privatliv
kan opprettholdes. Vi oppfordrer videre til så langt
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mulig å forsøke å videreføre det tidstypiske preget
i grenda, slik at sjenanse/trivsel og
rekreasjonsverdi bibeholdes,- og landskapet
ivaretas. Vi viser i den forbindelse til at dette kan
justeres mht endring av tomtenes beliggenhet,- i
tillegg til begrensning av tomtestørrelse/
utnyttelsesgrad og en maksimal størrelse for
boareal/mønehøyde. Utdypende og detaljerte
kommentarer henimot selve bebyggelsen avventes
til ytterligere nabovarsler foreligger.
21

Utbygging
Vi forventer at utbyggingen kan skje så nennsomt
som mulig og forventer ingen omkostninger i
forhold til dette. Vi viser til at alt av vei og
arrondering/vann og avløp og evt legging av
strømkabler må bekostes av utbygger. Det påpekes
at utbyggingen må skje til minst mulig sjenanse
for eksisterende eiendommer. Hindret adkomst til
eiendommene skal i størst mulig grad unngås.
Dersom dette i perioder er uunngåelig bør dette
avtales/varsles i svært god tid.
Vi ber videre om at vi varsles i god tid mht
forventet oppmåling av tomtegrenser, da vi ønsker
å være tilstede.

Kommentarer til individuelle innspill:
Vedr. gnr/bnr. 219/6:

Avstanden mellom nordre grense H1 og
søndre grense eiendom gnr/bnr.
219/6 vil bli ca. 28 meter og med en
høydeforskjell mellom grunnplan planlagt
bebyggelse på H1 og grunnplan etablert
Individuelle innsigelser til planen
bebyggelse på gnr/bnr. 219/6 på min. 10
meter.
Kommentar fra ( Risebu) gnr/bnr 219/8:
Denne høydeforskjellen gjør at Stenesevegen
61 ikke taper utsikt på grunn av H1.
Viser til tilsendt plan i forhold til planlagt vei til
Fjerning av tomt av tomt H3 i opprinnelig
«Haugland hyttefelt»
varsel bedrer utsiktsforholdene mot øst.
Der H2 er foreslått ligger i dag en forholdsvis
1. I forhold til vår eiendom, så planlegges det en ny
innkjørsel. Ut i plantegningen så kan det sees som tett skogkrull, rydding av denne i forbindelse
med bygging på tomta skulle bedre
at avkjørselen vil bli lagt i en bratt bakke. Vi ser
muligheten for utsikt på begge sider av den
dette som uheldig og spesielt på vinters tid, hvor
nye hytta.
det kan være vanskelig kjøreforhold .
I tillegg ønsker vi ikke parkering av våre biler i Vedr. gnr/bnr. 219/8:
den retning av hytten av at vi da mister en flott
utsikt. Vi er usikker på hva som er årsaken til at
Avkjørsel til denne tomta er ment som skisse,
innkjørsel og parkering til at vår innkjørsel endres. man vil få beholde de avkjøringsmulighetene
som er i dag.
Vi har ikke noe ønske om endring av
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 21.01. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde, del av gnr/bnr 219/2
______________________________________________________________________________
innkjørsel, og ønsker å beholde vår eksisterende
Ved opparbeiding av tomtene og veger vil det
innkjørsel og parkering.
bli bygget drenering på overside av ny
bebyggelse samt etablering av veggrøfter.
2. Det er planlagt hyttetomter ovenfor oss, hvor det er
Erfaringer fra lignede prosjekter med
kjent myrterreng Viser for øvrig til felles kommentarer vanntrykk i grunnen ovenfra er at
fra grunneiere. Vår eiendom ligger lenger nede for
dreneringsgrøfter/rør og veggrøfter i
dette myrterrenget. Og det vil få store konsekvenser for
forbindelse med utbygging vil være med på å
vår eiendom dersom det ikke tas hensyn til utbedring
tørke opp hele området.
av dette terrenget
22

Allerede i dag så har vi nedsig av vann til vår
eiendom, og dette på tross av at det er mye
trær/skog.
3. Vår eiendom ligger relativt nært veien (

«avlingsveien» ) til det planlagte hyttefeltet. Vi
har i dag vår uteplass rettet mot denne veien, og
hvor vi har hatt lite sjenanse av trafikk på veien.
Det vil bli en betydelig endring for vår del med
økt bil og gangtrafikk nedenfor vår hytte.

Beplantning av skog eller oppsett av levegg
lang tomtens sørvestre del av vurderes.
Vedr. gnr/bnr. 219/9:
Tomt H3 i varsling av 24.03 tas bort og
atkomstvegen til tomta holdes uforandret.
Mulighet for å anlegge septiktank vil da
kunne beholdes.

Avstanden fra Stensesvegen 63 (nordre
Vi lurer om det er tenkt tiltak for skjerming for vår
grense) til grensene i den nye tomtrekka vil
del for dette.
variere fra ca. 5 - 11 meter.
G.nr 219 bnr 9 Stensesveien 63, «Fantevollen»

Håper at de naboer som blir berørt kan se
positivt på denne nye informasjonen og
Når det gjelder tilkomst til Stensesveien 63, ble
det i 2015 laget vei fra gårdsvei og fram til hytta. akseptere tiltakshavers ønske om fortetting
Plassering av veien ble anvist av Snorre Haugland, som er i tråd med politikernes og
sektormyndigheters retningslinjer. Denne
og kostnadene dekket av hytteeierne.
Slik vi forstår kartet, ser det ut som denne veien nå nye informasjonen sendes til Oppdal
kommune og til alle som har kommet med
skal gå høyere opp, og ende mellom hytta og
innspill vedr. opprinnelig varsel. Dersom
uthus, i stedet for bak uthuset som nå.
naboer mener at det er behov for befaring
I såfall vil vi ha bekreftet at ny vei, samt
kan ønske om dette sendes til undertegnede.
"avvikling " av eksisterende vei dekkes av
utbygger.
Vær også oppmerksom på at når det ble bygget et For tiltakshaver Snorre Haugland:
tilbygg med bad på hytta for ca 25 år siden, fikk
daværende eiere lov av Haldor Haugland å legge Ola Fjøsne
septiktank på grunneier sin side av tomtegrensen.
Dette må i så fall tas hensyn til i forhold til ny vei. Spørsmål eller innspill kan rettes til:
E-post: post@olafjosne.no
Vi ønsker i tillegg opplysning om hvor lang
Tlf. mob – 93639487
avstand det blir mellom hytterekken H4- H6 og
Stensesveien 63.
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Gnr 219 bnr 6, «Danibu»
Som eier av nabotomt til inntegnet hyttetomt H1
vil jeg be om få en mer detaljert angivelse av hvor
denne tomten ligger i terrenget,- mht
avstand/meter til eksisterende eiendom. Dette da
en utbygging her kan medføre en betydelig
reduksjon av utsyn fra eksisterende eiendom.
Jeg påpeker også behovet for fremdeles å kunne
ha parkeringsmuligheter på egen tomt,- noe som
forutsetter mulighet til å kunne rygge/snu på felles
vei.
Jeg påpeker videre at en eventuell utbygging av
H2 og H3 blir liggende svært tett på min eiendom
og at dette vil endre utsyn og være til sterk
sjenanse for eiendommen slik den fremstår i dag.
Vi viser til ovennevnte innsigelser/kommentarer,og håper med dette å bli hørt.
Vi imøteser videre en god dialog med
grunneier/utbygger og ønsker lykke til med
planene.

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
(med vekt på avvik fra overordnet plan)
3.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel)
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Fig.1: Planomriss vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030

Planområdet ligger innenfor område vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for Oppdal som
viser dette som arealformål fritid.

3.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold
Det er ikke utarbeidet detaljreguleringsplan for området
3.3 Tilgrensende planer
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Byggeområdet har ingen tilgrensende planer.

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
4.1 Beliggenhet og størrelse
Planområdet ligger i på Haugland/Stensheim, øst for Nerskogvegen ca. 8,0 km nordvest for
Oppdal Sentrum og er ca. 25 da stort.
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Fig. 2: Oversiktskart Haugland hytteområde.

4.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk
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Fig. 3. Ortofoto viser det nye bygge/planområdets innhold

Planområdet består av i alt 5 fradelte fritidstomter hvorav 4 er bebygd, ellers inneholder
planområdet atkomstveg.
Planområdet grenser ellers til veg, gårdsbebyggelse og dyrkamark.
4.3 Stedets karakter,
 bebyggelsens struktur.
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse.
Bebyggelsen i og nær planområdet består av frittliggende bygninger m . tilhørende anlegg.
Bygningene i området er av tradisjonell utførelse, for det meste av 1 etasjes bygninger med saltak.
Vurderinger ar at bebyggelsen har god intern tilpassing og er godt tilpasset terrenget.
Bygningene har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse.
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Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet.
4.4 Landskap
 Topografi og vegetasjon
 Bekker og vassdrag
 Solforhold
 lokalklima, klimavern
 Estetisk og kulturell verdi
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Planområdet har jevnt hellende terreng i sørøstlig del, det er kupert med innslag av
fjellformasjoner i nordvestlig del. Hoved-fallretning er mot sør. Planområdet er vegetert med
lauvskog med undervegetasjon av gras, kratt og lyng.
Liten bekk, ikke helårsvannføring renner langs planområdets østre grense.
Planområdet har meget gode solforhold - med sol hele året.
Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med
vindretninger fra vest/nordvest.
Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Egen klimavernsone
er ikke aktuell i dette området. Man anbefaler ut ifra et estetisk hensyn til å ta vare på all skog der
det er mulig.
Området er ikke registrert med spesielle estetiske eller kulturelle verdier, men har et veldig fint
utsiktspunkt (fjellformasjon) i øvre del mot nordvest.
4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 31.03. 2020:
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete kulturminner. Vi
viser til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom man i løpet av
arbeidets gang oppdager noe som kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander,
ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Sametinget skriver i brev av 08.12. 2019:
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Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige
innvendinger til planforslaget.
4.6 Naturverdier
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller utenfor
områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i naturmangfoldloven som er
sentrale.
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Fig. 4: Artskart.

Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven
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§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man et
treff som influerer på planområdet. Det er gjort funn av en død gaupe som er klassifisert som
sterkt truet – EN.
Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner treff som har betydning for
oppføring av ny bebyggelse i planområdet.
Ifølge kommunens egne undersøkelser, referert i i oppstartsmøte under naturmiljø er det ikke
registrert viltinteresser som berører planområdet.
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Fig. 5: Sjekkliste naturmangfold.
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og
naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens
utbredelse og økologiske tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i databasene og etter
viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke
på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som
kommer fram i denne planbeskrivelsen. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha
konsekvenser for naturmangfoldet.
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§ 9 Føre-var-prinsippet
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet
kommer ikke til anvendelse.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Den samlede belastning ved etablering av 8 nye fritidsboliger i Haugland hytteområde, gnr/bnr.
219/2 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 kostnader.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging.

4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge).
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Fig. 6: Oversikt over friluftsområder, uteområde og skiløype

Planområdet har trafikksikker atkomst til uteområder med stor variasjon i mulighet for
aktiviteter. Detaljerte beskrivelser finnes i databasen – naturbasekart.
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og sportsaktiviteter både sommer og
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge.
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Tiltakshaver tar sikte på oppkjøring av tilkomstløype fra planområdet til det preparerte
skiløypenettet i Oppdal.
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Fig. 7: Viser tilkomst til preparert skiløype.
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4.8 Landbruk/reindrift
Store deler av byggeområdet er i bonitetskart vist som annet markslag.
Mindre del av byggeområdet er vist som dyrket mark og innmarksbeite. Vurderingen er at dette
kan tas med i byggeområdet på grunn av arronderingen. De samme vurderingene er også gjort i
overordnet plan. Man vil i planen vise 10 meter byggegrense mot dyrkamark.
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Hensynssone reindrift ligger ca. 750 meter fra planlagt ny bebyggelse. Vurderingen er at ny
bebyggelse ikke vil ha innvirkning på denne sonen. For generelt å minimalisere påvirkning på
hensynssonen kanaliseres vintertrafikken mot innregulert skiløype. Det er viktig i forhold til
reindrift at det tilrettelegges for ferdsel i disse områdene med turstier og skiløyper.
4.9 Trafikkforhold
 Kjøreatkomst
 Vegsystem/parkering
 Trafikkmengde
 Ulykkessituasjon
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Som hovedatkomst er det planlagt bruk av Nerskogvegen med avkjørsel til Stensesvegen og
videre via privat gårdsveg og oppgradering av eksisterende atkomstveg i øvre del av
byggeområdet. Det legges opp til opparbeiding av en enkel atkomst med vegbredde på 3,5 m. Det
planlegges helårsveg med parkering på hver enkelt tomt.
Stensesvegen med avkjørsel er flat oversiktlig. Internt i planområdet er vegene noe brattere og
må strøs etter behov.
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten.
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten.
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på grunn av generell liten
trafikk og lav fart.
4.10 Universell tilgjengelighet
Kreves ikke for fritidsbebyggelse.

4.11 Teknisk infrastruktur
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 Vann og avløp
 Trafo
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
 Renovasjon
Vann tilknyttes Vognill vannverk og avløp tilknyttes avløpsnett opparbeidet for Vognill
boligområde
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen.
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Planområdet dekkes av eksisterende strømforsyning.
Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Alternativ energi kan produseres ved montering av
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt.
Når det gjelder renovasjon kommer planområdet inn under den kommunale ordningen for
levering av avfall i sentrumsområdet. Hver enkelt husstand har egne avfallsbeholdere. Man må
ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler Oppdal kommunen har for
avfallshåndtering.
4.12 Grunnforhold
 Grunnens sammensetning
 Stabilitetsforhold
 Ledninger
 Evt. Rasfare
Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet
Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og
kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls
meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. Grunnen i planområdet har middels gode
infiltrasjonsegenskaper.
Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt
grunn - undersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av
hverken kommunen eller grunneier.
Jordkabel – lavspent strømforsyning ligger i gårdsveg
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for flom, ras- og skred i planområdet.

4.13 Støyforhold
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Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden.
4.14 Luftforurensing
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra andre
kilder.
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden.
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4.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes
• Rasfare
• Flomfare
• Vind
• Støy
• Luftforurensing og forurensing i grunnen
• Beredskap og ulykkesrisiko
• Andre relevante ROS tema
1. Naturgitte forhold
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no
Flom/flomskredhttp://www.nve.no
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred
Radon http://radon.nrpa.no
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær)
Fare i forhold til skogbrann
Regulerte vassdrag med fare for usikker is
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)

Kontroll
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

2. Infrastruktur
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske
felt) Klatrefare i master.
Planens innvirkning på kraftforsyning
Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg,
luftfart/flyplass?)
Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,
Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter)

Dato
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020

Sign.
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

Kontroll Dato
Sign.
OK
29.07.2020 OF
IA

29.07.2020 OF

OK

29.07.2020 OF

OK

29.07.2020 OF
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3. Prosjektgitte forhold
Kontroll Dato
Sign.
a) Utbyggingsrekkefølge
OK
29.07.2020 OF
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare OK
29.07.2020 OF
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer)
c) Adgang til kollektivtrafikk
OK
29.07.2020 OF
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster)
IA
29.07.2020 OF
e) Reguleringsbestemmelser
OK
29.07.2020 OF
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring OK
29.07.2020 OF
av beredskapskart – veistandard.
g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare –
OK
29.07.2020 OF
sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette)
h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern
UN
29.07.2020 OF
og gjerder
Bruk følgende koder i kontrollfeltet:
OK= sjekket og i orden.
UN= utredes nærmere i byggeprosessen
IA= ikke aktuelt i denne saken
SK= se kommentar i planbeskrivelse.

4.16 Analyser/utredninger

Klimaendring og framtidige flommer i Norge. NVE - rapport
81/2016
Følgende anbefalinger i denne rapporten:
For «klimapåslag» på framtidige flommer i Trøndelag: 0 % økning–nedbørfelt som er dominert av
snøsmelteflommer i dagens klima og som ikke har hatt store historiske flommer om høsten. 20%
økning–alle større nedbørfelt i nærheten av kysten og områder der årlig maksimalvannføring
forekommer om høsten og vinteren i dagens klima, og nedbørfelt som er dominert av
snøsmelteflommer om våren i dagens klima men som også kan ha storflomvannføring om
høsten/vinteren (f.eks. Gaula-vassdraget). Minst 20% økning–alle nedbørfelt med areal < 100
km2 og andre mindre nedbørfelt som reagerer raskt på styrtregn.
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Etter gjennomgang av NGUs databaser vedr. løs masser finner man at grunnen i planområdet
består av tykk morene med middels gode infiltrasjonsegenskaper og med liten til middels
erosjonsrisiko.


Fare for overvannsflom ved endret klima
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Fig. 8: Viser landskapsbilde/nedslagsfelt .
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Vurderingen er at store vannmengder på grunn av rask snøsmelting og styrtregn vil komme fra
fjellområdene nord for byggeområdet.
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Fig. 9. Viser kanal/grøft som er gravd på oversiden av dyrkamarka
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I forbindelse med nydyrking av områdene nord for planområdet er det anlagt grøft/kanal (vist på
fig.9) som leder vannet ut i eksisterende bekkeløp. På selve dyrkamarka er det også anlagt
dreneringsgrøfter. Dette til sammen vil avlaste vanntrykket mot området. Man har også mulighet
for å anlegge drensgrøft på oversiden av selve byggeområdet og lede vannet fra denne ut i
eksisterende bekkeløp langs områdets østre grense.
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Planområdet ligger ikke i nærheten av større bekker og utenfor aktsomhetsområde for flom.
Vurderingen er at eksisterende grøfter/kanaler, bekkeløp og dreneringssystem tåler et
klimapåslag på 20%, Vurderingen er videre man ikke trenger faglig utredning vedr. fare for
overflateflom på grunn av klimaendring.
Tiltak vil evt. være grøfte rensk på oversiden av dyrkamarka.
Det satses på naturlige dreneringsløsninger for overflatevann, vann fra tak og gårdsplasser
(grus/asfalt) infiltreres i eksisterende masser, evt. ut i bekkeløp langs byggeområdets østlige
grense.
I forhold til ny bebyggelse (f. eks H2) vil ny intern veg, samt oppgradering av eksisterende veger
med veggrøfter og stikkrenner (se vann – og avløpskart) som leder vannet ut i naturlige
kanaler/bekkeløp avlaste vanntrykket mot bebyggelse i planområdet.

Fig. 10: Viser planområde grøfter og bekkesystem.
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Brannsikkerhet

I forbindelse med tilkobling av byggeområdet til vannforsyning fra Vognill vannverk skal det
etableres uttak for etterfylling – tank brannbil i eksisterende kum ved avkjøringen fra
Stensesvegen. Nærmeste godkjente uttak for slokkevann er kum Vognill vannverk ved
Nerskogvegen, kapasitet VL 160 mm, trykk 8 bar. Dette uttaket er å anbefale på grunn av
kapasitet og for å unngå problemer som kan oppstå i rørledninger i forbindelse med
trykkfall/endringer.
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Fig. 11: Viser plassering av vannledning/kum for etterfylling av slokkevann, samt uttak for slokkevann som ligger ved
Nerskogvegen.

Vurderingen her er at byggeområdet er bra sikret med hensyn til slokkevann.
Kum ved Nerskogvegen ligger mindre enn 1 km fra planområdet og hoved-vannrør i denne
kummen har en teoretisk leveringskapasitet som langt overstiger kravet til brannvesenet som er
min 20 l/s.
Man har gjort en henvendelse både til brannvesenet i Oppdal og til Vognill vannverk og avtalt at
det skal foretas en prøvefylling av tank i brannbil fra denne kummen.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
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Fig. 12: Plankart lagt på ortofoto.

Det nye planforslaget viser 8 nye fritidsboliger for fritidsbebyggelse (H1 – H8).
De nye tomtene har en størrelse på ca. 0,75 da.
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Forslag til detaljreguleringsplan er i tråd med intensjonen i arealdel kommuneplan – med høy
utnyttelse av arealformålet.
Forutsetningen i det nye planforslaget er at ny bebyggelse innpasses i bestående struktur og at
den nye bebyggelsen tilpasser seg bestående bygninger -volum og grad av utnytting, samt
eksisterende infrastruktur.
Man vil vise byggegrense mot dyrkamark på 10 meter. Vedr. tomt H1 så er byggegrensa satt fra
dyrkamark som faktisk er i drift på grunn av arrondering.
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Parkering for min. 2 biler/tomt
I forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett vil kum med uttak for slokkevann (etterfylling
av tank i brannbil) bli plassert i eksisterende kum ved Stensesvegen.
5.1 Planlagt arealbruk (arealoppgave)
Hovedformål

Underformål

Betegnelse

Sosi- Areal
kode m2

Bebyggelse og
anlegg:
Nye fritidsboliger
H1 – H8
Eksisterende tomter
med egne gnr/bnr. nr.
Annet uteopphold
AU1
Intern skiløype
SL1

1110

5962,0

1600
1420

4948,0
184,0
189,0

Veg – privat

PV1

2010

3369,0

Annen veggrunn,
tekniske anlegg

AVT1

2018

2208,0

Landbruksformål,
skog

LNFR

5100

8345,0

Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur:

Landbruks-, naturog friluft,
samt reindrifts
formål
Sum
25205,0
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Hensynssoner:
§ 11-8, jf. § 12-6
(Inngår i andre
arealformål)
§ 11-8 a1.
Sikringssone frisikt
H140
140

43

5.1.1 Reguleringsformål
Detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde, gnr/bnr. 219/2.
gir følgende formål:
Bebyggelse og anlegg:
 Ny fritidsbebyggelse
 Eksisterende fritidsbebyggelse
 Annet uteopphold
 Intern skiløype
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
 Veg – privat
 Annen veggrunn, tekniske anlegg.
Landbruks-, natur- og friluft, samt reindrifts formål


Landbruksformål, skog

Hensynssoner
 Sikringssone - frisikt a.1).
5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Boligbebyggelse og anlegg:
Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt.
Avløpsvann fra planområdet tilkobles kommunalt avløpsnett som går via Vognill boligområde.
Vannforsyning er fra Vognill vannverk med tilkobling i eksisterende kum ved avkjøring
Stensesvegen
Område for annet uteopphold (AU1) er innregulert i øvre del av området, dette området er
attraktivt med veldig god utsikt.
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Intern skiløype (SL1) er regulert inn på landbruksveg og vil bli tilknyttet det preparerte
skiløypenettet i Oppdal (Fjellskolen – Grøtsetra).
Parkeringsplass kan plasseres utenfor byggegrense på egen tomt.
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold.
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Ledningsnett for vann og avløp blir også vist på eget VA - plankart. Tomteeier er forpliktet til
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Hovedatkomst til planområdet er ved utvidet bruk av avkjøring Stensesvegen fra Nerskogvegen
og videre ved bruk av eksisterende gårdsveg.
Arealformål AVT1 gir atkomst til tomter i planområdet,
Internveger og eksisterende atkomst bygges/oppgraderes slik at de blir framkommelige for
utrykningskjøretøyer.
Hensynssoner:
Frisiktsone a.1) Avkjørsel fra Stensesvegen vises med frisiktsoner..
Hensynssonene får egne bestemmelser.
5.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder
5.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.
5.4 Planens
Estetisk utforming og byggeskikk.
virkninger på
miljø og samfunn På tomtene H1- H8 kan det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse med
med tilhørende anlegg. Det vil i planen bli gitt muligheter for flere typer
takløsninger. Det kan nyttes saltak og tak med to takflater. Saltak og tak
med to takflater skal ha en takvinkel mellom18 og 36 grader. Taktekking
av tre, skifer, torv eller andre ikke reflekterende materialer.
Eksponering, forhold til nærmiljø
Bebyggelse på tomtene H1-H8 kan relativt lett tilpasses terrenget.
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Etablering av ny atkomst til 8 nye fritidsboliger (utvidet bruk av
landbruksveg har liten påvirkning på naboeiendommer.
Vurderingen er at det blir viktig å tilpasse ny bebyggelse til den
eksisterende, dette spesielt vedr. byggehøyde og takform.
Visuelt vil ikke ny bebyggelse plassert på skogkledde øyer skjemme
landskapet.
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I forhold til innsyn vil det være viktig at man tar vare på stedegen
vegetasjon.
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog
Store deler av byggeområdet er i bonitetskart vist som annet markslag.
Mindre del av byggeområdet er vist som dyrket mark og
innmarksbeite. Vurderingen er at dette området kan bebygges på
grunn av arronderingen og vil ikke være drivverdig på grunn av
rasjonelle hensyn. De samme vurderingene er også gjort i overordnet
plan.
Byggegrense fra dyrkamark i nord og øst er satt til 10 meter.
Hensynssone reindrift ligger ca. 750 meter fra planlagt ny bebyggelse.
Vurderingen er at ny bebyggelse ikke vil ha innvirkning på denne
sonen. For generelt å minimalisere påvirkning på hensynssonen
___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 21.01. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde, del av gnr/bnr 219/2
______________________________________________________________________________
kanaliseres vintertrafikken mot innregulert skiløype. Det er viktig i
forhold til reindrift at det tilrettelegges for ferdsel i disse områdene
med turstier og skiløyper.
Forhold til natur og friluftsliv, uteoppholdsareal,
folkehelse, barn og unge

46

Som før nevnt under pkt. 4.7 i denne planbeskrivelsen har
planområdet trafikksikker atkomst til viktige uteområder med stor
variasjon i mulighet for aktiviteter. Planområdet ligger også i
nærheten av et svært viktig friluftsområde, RAUHOVDEN – NONSHØA
– GJEVILVASSHYTTA. Gjevilvassdalen er en seterdal med store
landskapsopplevelser sommer som vinter, og er en av de viktigste
innfallsportene til Trollheimen. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper,
og området funger som både lokalt og regionalt utfartsområde, samt
som nærturområde
for store hytteområder. Parkeringsplasser vinterstid ved Osen,
Grøtsetra og Skarvatnet. Sommerstid er vegnettet godt egent for
sykling - merka sykkelruter. Gjevilvasshytta har åpent vinterferie,
påske og sommertid, og drives av Trondhjems Turistforening.
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og
sportsaktiviteter både sommer og vinter som også er positivt for
folkehelsen, barn og unge. Planen har ingen negative innvirkninger på
barns oppvekstsvilkår.
Veger/trafikksikkerhet
Som hovedatkomst er det planlagt bruk av Nerskogvegen via
Stensesvegen og videre ved bruk privat gårdsveg.
Avkjørsel fra Nerskogvegen er oversiktlig, det samme er avkjørsel fra
Stensesvegen.
Avkjørsel fra Stensesvegen er i planen vist med frisiktsoner. I
frisiktsonene må terreng og vegetasjon holdes nede slik at
siktforholdene er akseptable.
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten.
Type veg med planlagt vegbredde på 3,5 meter innbyr til liten fart. Det
beste enkelt tiltaket for bedre trafikksikkerheten er god strøing ved
glatte og isete forhold.
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten.
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Trafikksikkerheten for myke trafikanter i planområdet er akseptable
på grunn av generell liten trafikk og oversiktlig vegnett.
Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt.
Støy, støv og luftkvalitet
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema
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Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet vil det være aktuelt å
innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider,
dette inkluderer anleggstrafikk.
Luftkvalitet er ikke noe tema.
Naturfare
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for flom, ras- og
skred eller andre naturfarer.
Vurderingen er at det er ingen kjente naturfarer i planområdet.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå
sjekkliste naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til
naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man et treff
som influerer på planområdet. Det er gjort funn av en død gaupe som
er klassifisert som sterkt truet – EN.
Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner
treff som har betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet.
Ifølge kommunens egne undersøkelser, referert i oppstartsmøte
under naturmiljø er det ikke registrert viltinteresser som berører
planområdet.
Etter søk i naturbase og artskart er vurderingen at man ikke finner
treff som har betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet.
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Kulturminner i utmark.
Som før nevnt under punkt 4.5 kulturminner og kulturmiljø
er det ikke registrert automatisk fredete eller andre verneverdige
kulturminner som planen vil komme i konflikt med.
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6. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste pkt. (5.15
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon) og utarbeiding av ROS- analyse. Punktene er fulgt
opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive
myndigheter.
ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er trafikksikkerhet og støy.
6.1 Forhold som er vurdert
6.1.1 Faren for overvann/elve/bekkeflom ved endret klima
Planområdet er eksponert for vann fra nedslagsfelt som omfatter Stenses Bruna/Stenseslia.
6.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Planområdet har atkomst fra Stensesvegen, avkjørselen vises med frisiktsoner.
6.1.3 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.
6.2 Avbøtende tiltak.
6.2.1 Faren for overvann/elve/bekkeflom ved endret klima
Sitasjonen vedr. økt avrenning på grunn av endrete klimaforhold er beskrevet i ROS- analyse og i
planens beskrivelse under pkt. 4.16- analyser/utredninger.
Avbøtende tiltak vil være inspeksjon/rensk av eksisterende grøfter, bekkeløp og
dreneringsgrøfter.
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6.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak.
Det er tilfredsstillende siktforhold og ved avkjørslene. Det er en forutsetning at terreng og
vegetasjon holdes nede i frisiktsonene
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og vegstandarden innbyr til lav
fart på de interne vegene.
Viktig faktor for å bedre trafikksikkerheten er god strøing om vinteren - ved glatte isete forhold.
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6.2.3 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.
For å redusere støvplage må internvegene i anleggsperioden saltes/vannes ved behov.
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