
Figur 1: Planområdet ligger på Nerskogen - 
svart markør.

 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Særutskrift 
Dok 9 

 Våre saksbehandlere Referanse 
Arita Eline Stene, Jenny Kristin Heggvold, Ragnhild Eklid ARST/2019/1147-8/232/1 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Utvalg for bygg- og arealplansaker 21/36 22.06.2021 

Forslag til detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend - 1.gangs 
behandling 

 
Vedlegg 
1 Forslag til planbeskrivelse 20.05. 2021 
2 Forslag til planbestemmelser 20.05. 2021 
3 Forslag til plankart Kåsbakken hyttegrend 
4 G001 - VA plan - Kåsbakken hyttegrend 
5 Vann og avløpsplan Kåsbakken hyttegrend 
6 RISIKO-OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 25.05.2021mottatt forslag til 
detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend fra Ola 
Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 232/1 m.fl. Forslagsstiller 
er Bent Inge Hoel. Oppstartsmøte ble holdt 27.08.2019. Her 
ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, 
herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
Planområdet er ca. 330 da og ligger øst for Nerskogvegen ved 
Gregosen på Nerskogen, like sørvest for grensa mot Rennebu 
kommune.  
 
Adkomst til vestlig del av området er fra Nerskogvegen, og 
adkomst til den vestlige delen er fra Nerskogvegen via 
Sørlivegen.  
 
Hensikten med planen er å oppgradere gjeldende 
reguleringsplan med helårs atkomst til den enkelte tomt. 
Gjeldende plan viser 5 godkjente tomter på eiendom gnr/bnr. 232/1 som ikke er bebygd. Etter innspill 
fra nabo, hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr. 232/11 vil planen også vise 4 godkjente tomter på 
eiendom gnr/bnr. 232/11 med justert beliggenhet. Den ene tomten flyttes (litt høyere opp i terrenget) i 
forhold til bekk som etter det nye aktsomhetskartet er vist med aktsomhetssone for flom. 2 tomter må 
flyttes i forhold til oppført fritidshytte, da denne ikke er oppført i tråd med plankartet. Tomtene vil bli vist 
med kjøreatkomst. (Lenke til plankart) 
 
Vannforsyning er planlagt fra felles privat borebrønn og felles avløpsanlegg. VA-plan utarbeidet av 
Hoel og Sønner AS er vedlagt planforslaget. 

https://kommunekart.com/?urlid=b34011d5-8eda-41e1-9ea9-ee3dc5a4e86b


 
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 07.05.20, sak 20/39. 
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som kan berøre natur. 
 
Det er gjort søk i følgende kartbaser: Viltkartlegging for Oppdal, Sensitive artsopplysninger,  
Artsobservasjoner, Naturbase og Artskart.  
 
Av trua og sårbare arter som er registrert i nærheten er vipe som er en sterkt trua art og som sist ble 
registrert i april 2020, og storspove som er en sårbar art på rødlista. Av både storspove og vipe ble det 
registrert par i hekketida. Området disse kulturmarksartene holder til i er naturtypekartlagt som 
hagemark og berøres ikke direkte av tiltakene i planen.   
De nær trua artene hare og lirype er registrert i nærheten av planområdet. 
Like øst for planområdet finner vi Stormyra, i dag eneste intakte myrareal av denne størrelse og med 
stor betydning i dette landskapet. Den er viktig som hekkeplass for trane og flere fuglearter som bl.a. 
sivspurv, rødstilk, småspove og vipe. Myra vil ikke bli direkte berørt, men på samme måte som for 
reindrifta kan aktivitet og ferdsel ha negativ påvirkning på fugle –og dyreliv i området. 
Viltkartet for Oppdal viser at kartfiguren til våtmarksområdet Stormyra går inn i planområdet. Denne 
lokaliteten er vektet til 3; middels viktig. Trane er en art i vekst og har en livskraftig bestand, men det 
intakte myrområdet har i seg selv stor betydning i landskapet og for artsmangfoldet.  
 
Utfra vegetasjonstypen i området og eldre flybilder anses kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig i 
denne saken slik at §9 «føre-var-prinsippet» ikke kommer til anvendelse. 
 
Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Det vurderes slik at endringene i Kåsbakken hyttegrend vil forringe eller 
ødelegge leveområdet for arter i liten grad. Samlet belastning anses å være forholdsvis liten med tanke 
på naturverdiene i området. 
 
Kostnad ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
skal brukes (§§ 11-12). Det forutsettes at miljøforsvarlige teknikker brukes ved vegbyggingen og at 
minst mulig natur blir berørt. Det skal brukes stedegne masser og naturlig revegetering av terrenget. 
 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Kåsbakken hyttegrend ligger i et område som er registret som uproduktiv lauvskog og myr i gardskart 
for norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det er ikke planlagt bebyggelse på det arealet som er 
registret som myr.  



 
Planområdet ligger i et område som brukes som utmarksbeite, og er et viktig beiteområde for sau og 
rein. Deler av arealet som berøres direkte er kartlagt som godt beite for både sau, storfe og rein 
(sommerbeite) ved beitekartlegging av norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).  
Etter det Oppdal kommune kjenner til beites området ikke med storfe per i dag. Når det gjelder sau så 
tilhører området beiteområdet til Skardalen-Skugglia beitelag. Beitesesongen 2020 ble det sluppet 
1583 sau og lam på sommerbeite. Dette tilsvarer for beitelaget totalt sett ca. 23 sau pr km2 nyttbart 
beite, noe som er god plass. Arealet som berøres direkte av reguleringsplanen utgjør en liten andel av 
et så stort beiteområde. Ettersom sauetettheten innenfor beitelaget ikke er spesielt høy, og det er gode 
beiter vil ikke en utvidelse av Kåsbakken hyttegrend ha noen vesentlig negativ effekt for beite med sau 
i området. Planbestemmelsene er strenge vedr. inngjerding, i det bare 20 m2 rundt inngangsparti tillates 
inngjerdet. Det er til stor fordel for beitebruken i området. 
 
Reguleringsplanområdet er innenfor beiteområdet til Trollheimen Sijte, og ligger tett inntil 
gjerdeanlegget til Trollheimen sijte, som benyttes til merking, skilling og opplasting for transport til 
slakteri og vinterbeite. På våren blir gjerde brukt til inngjerding av bukk. Drivingsleia som benyttes for å 
drive rein inn i anlegget ligger rett sør for, og delvis innenfor planområdet.  Reindrifta i Trollheimen er 
helt avhengig av både anlegget og flyttleia. I følge reindriftskartene er arealet høstvinterbeite, men 
områdene på Nerskogen brukes i realiteten både vår og høst/tidlig vinter. Etter kalving i området rundt 
Snota og Rinnhatten (Surnadal og Rindal kommuner) trekker reinen mot Nerskogen først i juni, før den 
senere vil trekke høyere til fjells i Gjevilvasskamban og vestover utover sommeren når det blir grønt i 
høyfjellet.  
 
Gjerdeanlegget på Nerskogen med tilhørende flyttleier, er allerede omkranset av fritidsbebyggelse. 
Selv om dette planforslaget ikke medfører noen nye tomter ut over det som allerede er godkjent i eldre 
plan, så medfører det trolig en realisering av 9 tomter som ikke er bebygd i dag. Alle disse tomtene 
ligger fra 150 – 400 meter fra gjerdeanlegget, i tillegg til at det er kort avstand fra flyttleia. Det er særlig 
aktivitet og ferdsel i forbindelse med bruken av fritidsboligene som medfører forstyrrelser som 
vanskeliggjør reindrifta.  
 
Kommunene rundt Trollheimen jobber i 2021 med et kunnskapsgrunnlag for hvilken tålegrense som 
kan aksepteres for beitenæringen i Trollheimen, opp mot hyttebygging, ferdsel og bruk av områdene. 
Fagleder landbruk viser til Fylkesmannens råd ved oppstartsvarselet om å avvente 
kunnskapsgrunnlagets konklusjoner før nye planer godkjennes. 
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Området har en fin beliggenhet med nærhet til oppkjørte skiløyper på vinteren. Det er positivt at det er 
satt av en trasé til skiløype i planen. På sommeren er det også gode muligheter for allsidig friluftsliv i 
nærområdet. Det er satt av en sosial møteplass hvor det kan tilrettelegges for uteopphold og sosialt 
samvær med benker, bålplass osv.  Det er tatt inn bestemmelser om bevaring av vegetasjon og 
terrengtilpasning ved utbygging av tomter, noe som er positivt for eksisterende hyttenaboer i området. 
 
Trafikksikkerhet, og støy og støv i anleggsperioden anses som tilstrekkelig ivaretatt.  
 
 
Klimavurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk.  
 



Alt areal kan klassifiseres som enten skog, dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen 
utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall 
hentet fra disse kategoriene.1)  
  
Som følge av nytt planforslag for Kåsbakken hyttegrend, er det omtrent 1,6 da som endrer arealbruk 
sammenlignet med gjeldende plan. Ifølge data hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, består dette 
arealet av uproduktiv lauvskog.. Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter 
endring av arealbruk.  
 
Arealbruksendringer i Kåsbakken som følge av planendring, vil basert på verktøyet gi følgende tall i 
løpet av en 20 års periode:  

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 0,4 tonn CO2-ekvivalenter2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 46,6 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 47 tonn CO2-ekvivalenter (0,4 
tonn karbonbinding som vi går glipp av + 46,6 tonn klimagassutslipp over 20 år). Dette tilsvarer det 
gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 4-5  nordmenn i løpet av et år. 3) 
 
Tar en utgangspunkt i dagens bruk, dvs. at en ser bort  fra de åtte ubebygde tomtene, vil omtrent 16 da 
endre arealbruk sammenlignet med dagens situasjon (fra uproduktiv lauvskog til bebygd areal). Da vil 
tallene bli som følger:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 4,0 tonn CO2-ekvivalenter. 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 466,1 tonn CO2-ekvivalenter.  

 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 470,1 tonn CO2-
ekvivalenter (4,0 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 466,1 tonn klimagassutslipp over 20 år). 
Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 45 nordmenn. 
 
Disse anslagsvise tallene viser at realisering av planforslaget vil føre til klimagassutslipp. I tillegg 
kommer utslipp i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid og persontransport. 
 
 

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). 
 
 
Vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Innspill i forbindelse med planoppstart ligger inne i planbeskrivelsen s. 8 – 25. Kommunedirektøren 
slutter seg til de vurderingene/kommentarene som er gjort fra Ola Fjøsne.  
 
Når det gjelder planforslagets virkning på reindrifta, vises det til landbruksfaglig vurdering. Det 
foreligger en gjeldende plan som kan bygges ut slik den foreligger. Ny plan legger ikke til rette for ny 
bebyggelse, men en oppdatering av plankart og bestemmelser, og vegadkomst, samt noe justeringer 
på tomteplassering. Det kan vurderes slik at oppgraderingen medfører at ubebygde tomter bebygges 
og noe økt ferdsel, og noe forstyrrelser i byggeperiode.  Av hensyn til godkjente tomter i dagens 
reguleringsplan, samt arealplan, vil kommunedirektøren tilrå sende planen ut på høring og offentlig 
ettersyn. Det oppfordres til dialog med reindriftsnæringa når det gjelder byggeperioden for å begrense 
eventuelle forstyrrelser i byggeperioden. Ferdselen kanaliseres gjennom skiløyper på vinterstid.  



 
I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en arkeologisk registrering, hvor det ble påvist fire 
kullgroper og ei reismile sør i planområdet. Disse er automatisk fredet, sammen med en 5 meter 
sikringssone. Dette er ivaretatt gjennom plankart og bestemmelser. 
 
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 Kåsbakken hyttegrend er fem hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen 
er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Når det gjelder elve-/ bekke-/overvannsflom, 
samt klimatilpasning er det i NVEs aktsomhetskart vist at tomt H9 ligger delvis innenfor denne. I tillegg 
forventes det økt forekomst av intens nedbør som øker sannsynlighet for flom. I gjeldende plan er 
denne vist i sonen, og er foreslått flyttet høyere opp i terrenget slik at den blir liggende 3 m over normal 
vannstandsnivå i bekken. Maks økning på vannstand i aktsomhetskartet er beregnet til 1,55 m og 
vurderingen er at byggegrunnen ikke er tilstrekkelig flomsikker. Planområdet er gjennomskåret av to 
bekkedrag med sitt utspring i dalsidene vest for Nerskogvegen. Bekkene renner gjennom myrdrag, og 
det vurderes slik at selv ved større flomhendelser har vannet lav hastighet og lav erosjonsfare. 
Overflatevann dreneres gjennom naturlige løsninger som infiltrasjon i grunnen og i bekkedrag. 
Sannsynligheten for skade på bygninger og infrastruktur som følge av flom anses som liten. 
Slokkevann er basert på medbrakt tankbil ved utrykning. Det fremgår av VA-planen at i forskrift om 
brannforebygning § 21.Vannforsyning er dette å anse som en utbygning med liten spredningsfare og 
tilstrekkelig at brannvesen medbringer vann i tankbil, og det kan være mulig med etterfylling av de 
mengdene som gis av borebrønn og eventuell buffertank der. Dette medfører betydelig kostand og må 
vurderes opp mot antall hytter og tetthetsgrad av bebyggelse. Tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy 
anses som god. Når det gjelder radongass, skal alle boenheter ifølge byggteknisk forskrift ha 
radonsperre mot grunnen. 
 
Seks hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder i hovedsak 
trafikkfare. Vurderingen er at siktforhold er ivaretatt ved avkjørsel til Nerskogvegen og internt i 
planområdet. Internt er det lite trafikk og lav fart, og vegene strøs etter behov på vinteren. Ulykker ved 
anleggsgjennomføring skal unngås ved å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø. Når det gjelder støy og støv, begrenses anleggstiden i antall timer i døgnet og er ikke 
tillatt på helligdager. Avbøtende tiltak med tanke på støv, er vanning/salting av vegen ved behov. Dette 
er tatt inn i bestemmelsene. 
 
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 slik det foreligger.  
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 22.06.2021  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak blir som følger: 
 



Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn slik det foreligger.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn slik det foreligger.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 
 


