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1. INNLEDNING 
 
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid 
 
Ny plan vil erstatte gjeldende bebyggelsesplaner for hytteområdet er fra 1995 (del av Kvamman 
ytre hytteområde, plan-ID 1995004) og 2007 (Bebyggelsesplan for Kvamman ytre, plan-ID 
2007002). 
Bakgrunnen for planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden av et eksisterende fritidsområde. Dette 
er et ønske også fra landbruks og miljømyndigheter. Vurderingen er at eksisterende hytteområde 
gir åpning for en mindre fortetting. Etter innspill fra naboer vedr. varsel om oppstart av 
planarbeid har tiltakshaver i samråd med planlegger og Oppdal kommune besluttet redusere 
antall tomter og justere plasseringen til noen av de som er foreslått. På den måten får man en 
bedre mulighet til å utøve fri ferdsel både for mennesker og dyr. 
 
2.1Hensikten med planen  
 
Formålet med planen er å fortette et eksisterende hyttefelt med i alt 5 nye (8 foreslått i varsel om 
oppstart av planarbeid) fritidstomter fordelt i planområdet. samt utvidelse av tomtene gnr/bnr. 
201/15 og 201/27. Gnr/bnr. 201/15 har betegnelsen H2 i det nye planforslaget. Det tas sikte på 
oppføring av frittliggende fritidsboliger med garasje og anneks/uthus med tilhørende anlegg. 
Forutsetningen i planforslaget vil bli at ny bebyggelse innpasses i bestående struktur og at den 
underordner seg bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde, -volum og grad av 
utnytting.  
 
Man søker å ta hensyn til eksisterende bebyggelse ved å legge tomtegrensene til de nye 
fritidseiendommene i god avstand fra eksisterende tomter og i tillegg vurdere atkomstene. Planen 
følger opp myndighetenes (landbruk/reindrift miljø) ønske om en god arealutnyttelse i allerede 
etablerte fritidsområder. Adkomst til planområdet er etter eksisterende vegnett - via Osvegen og 
Klettstølvegen. Det skal i tillegg bygges nye internveger til tomtene H1 – H6. Vann og avløp skal 
tilknyttes Vardammen VA. 
 
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstillere er Irene Austad og Øyvind Dørum, 
Sunndalsvegen 959, 7340 Oppdal. 
 
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene og Arild Hoel. 
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2.3 Eiendoms - og eierforhold 
 
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er eiendom gnr/bnr. 201/1. 
Hjemmelshaver til eiendommen gnr/bnr. 201/1 er Irene Austad. 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommuneplan og bebyggelsesplaner. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram 
(pbl § 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2). 
 
3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 
 
3.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Øyvind Dørum. Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde ble 
holdt på kommunehuset 11.01. 2019. 
Fra tiltakshavere stilte Øyvind Dørum og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Arild Hoel og 
Ane Hoel. 
Kontaktperson i kommunen er Arita Eline Stene og Arild Hoel. 
  
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 24.01. 2019.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 24.01. 2019. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 24.01. 2019 
Frist for innspill ble satt til 22.02. 2019. 
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Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert fra 
side 7 – 35. 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag. 
Dato 19.02. 2019. 
 
Uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Kvamman 
Ytre hytteområde - Oppdal 201/1 

Overordnede føringer 
Det er varslet oppstart av detaljreguleringsplan for 
Kvamman Ytre hytteområde. Planforslaget er i 
tråd med overordnet plan. Hensikten med 
planarbeidet er å fortette eksisterende hytteområde 
med åtte nye tomter for fritidsbebyggelse, samt 
mulig utvidelse av to eksisterende tomter. 

Landbruk 
Fortetting av eksisterende hytteområder er i 
utgangspunktet positivt. Samtidig er det viktig at 
eksisterende interesser i området ivaretas, 
herunder beiteinteresser. I planforslaget må det 
gjøres rede for hvordan dette er vurdert. 

Reindrift 
Planområdet ligger innenfor område ekspropriert 
til samisk reindrift i Trollheimen. Det går ei flyttlei 
bare 2-300 meter nord for hyttefeltet, som er en 
viktig passasje for forflytting av rein mellom Okla-
Storhornet og Grythattenområdet. Områdene 
omkring Storhornet er først og fremst 
oppsamlingsområder for reindrifta. I tillegg blir de 
benyttet som vinterbeite fra tid til annen. 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er i dag i bruk som utmarks - 
beiteområde for sau og rein. Inngjerding av 
hele tomta tillates ikke. Det foreslås tillatt 
inngjerding ved bebyggelsens inngangsparti 
begrenset til 20 m2. og alt areal mellom 
tomtene vil fortsatt være beiteområde.  Dersom 
bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av 
inntunet, begrenset til maks 300 m2. Bruk av 
elektrisk gjerde er ikke tillatt. 
 
 
Hytteområdet ligger i nærheten av flyttelei 
reindrift. Ny bebyggelse planlegges ca. 2-300 
meter sør for denne. Vurderingen er at ny 
bebyggelse ikke vil ha stor innvirkning på 
flytteleia/hensynssonen.  
 
 
 
 
 
Vurderingen her er at en fortetting av et 
hyttefelt av denne størrelse ikke vil ha 



Forslag til detaljreguleringsplan for KVAMMAN YTRE hytteområde, gnr/bnr. 201/1. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 10.11. 2019 

 

8

Grythattenområdet er hovedsakelig 
høstvinterbeite, men kan også benyttes som 
vinterbeiter. Vinterbeite er minimumsfaktoren for 
reindrifta i Trollheimen. Etter at leieavtaler i 
Igelfjell-/ Grevstadfjellområdet ble sagt opp, er det 
svært viktig å ivareta potensielle vinterbeiter også i 
Trollheimen, samt de flytt- og trekkleiene som 
gjør det mulig for reinen å forflytte seg dit. 

Fortetting er i utgangspunktet positivt framfor å ta 
hull på nye områder. Men i dette området er det 
svært mye fritidsbebyggelse fra før, og passasjen 
for å drive rein gjennom er veldig trang. 
Fylkesmannen stiller derfor spørsmål om hvorvidt 
tålegrensen for hva reindrifta kan tåle av inngrep er 
nådd i dette området. De ekstra hyttene som ønskes 
innregulert, vil sannsynligvis ikke stenge flytteleia 
fysisk, men ferdsel og aktivitet ut fra hyttene vil 
kunne medføre/medfører at flytting med rein blir/er 
vanskelig. Viser her til Reindriftslovens § 22. I den 
videre planprosessen er det viktig at man vurderer 
virkningene for reindrifta. Fylkesmannen har 
gjentatte ganger påpekt at det må gjøres en helhetlig 
konsekvensvurdering (KU) mht. Trollheimen sijte, 
for å se hvordan eksisterende og planlagte inngrep 
påvirker flyttemønsteret. KU som er gjort i fm. 
revisjon av kommuneplanen har ikke vurdert 
eksisterende inngrep, og gir ikke en samlet 
vurdering for hele Trollheimen sijte (jf. KU- 
forskriftens § 21). En helhetlig KU på overordna 
plan, hadde gitt et godt grunnlag for å si noe om 
hvor stort omfang av hytter man kan forvente at 
reindrifta kan tåle i de enkelte hytteområdene. Dette 
hadde gitt bedre forutsigbarhet både for grunneiere, 
reindrifta og kommunen. 
Viser her til regplan for Ørnkjell der 
Fylkesmannen har innsigelse på samme 
grunnlag. 

Flytteleia som går like nord for planområdet er 
markert som hensynssone reindrift. I 
retningslinjene er det gitt føringer om at man 
ikke må kanalisere ferdsel inn i hensynssona. 
Fylkesmannen mener det må foretas en 
vurdering av hvorvidt det er behov for å gjøre 

avgjørende betydning i forhold til 
landbruk/reindriftsinteresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunal og moderniseringsdepartementet  
har nå godkjent detaljreguleringsplan for 
Ørnkjell hytteområde. Departementet har her 
lagt vekt på at området er avsatt til 
fritidsbebyggelse i overordnet plan og at 
detaljreguleringen ikke er i konflikt med 
nasjonale eller vesentlige regionale interesser 
knyttet til reindrift.  
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for KVAMMAN YTRE hytteområde, gnr/bnr. 201/1. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 10.11. 2019 

 

9

noen tiltak for å kanalisere ferdselen bedre i 
området. 

Reguleringsplan for Øvre Rasmusslættet, som 
ligger i samme området, er også ute på høring. Vi 
mener fortettingene må sees i sammenheng. Vi 
registrerer ellers at det er foreslått et par nye 
byggeområder for fritidsbyggelse i forslag til ny 
arealplan, som sannsynligvis også vil påvirke 
samme flyttlei negativt. 

Med bakgrunn i det som er nevnt, mener 
Fylkesmannen som reindriftsmyndighet at 
behandling av reguleringsplan må avventes inntil ny 
arealplan er på plass.  

Klima og miljø 
Det må tas hensyn til landskap og 
landskapstilpasning når hytteområdet skal 
detaljreguleres. I den forbindelse viser vi til 
Miljøverndepartementets veileder T-1450 om 
planlegging av fritidsbebyggelse. Av denne 
veilederen går det frem at det er et mål å ta vare på 
mest mulig av landskapet i og rundt hytteområdene 
fordi vi ønsker å opprettholde landskapets 
kvaliteter med tanke på natur, kulturmiljø og 
estetikk, samt å beholde landskapet som grunnlag 
for aktiviteter, og som skjerming mot vind og mot 
innsyn. Det må også tas hensyn til eventuelle stier 
og turløyper i planleggingen. 
 
Under planleggingen må det tas hensyn til 
eventuelle miljøkvaliteter i området, herunder 
biologisk mangfold. Planforslaget må også 
vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven (NML) av 2009, holdt opp 
mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i NML. 
 
Fortetting er fordelaktig ut fra at arealforbruken 
både til byggegrunn og infrastruktur totalt sett 
blir mindre enn for et tilsvarende nytt 
byggeområde. Fylkesmannen påpeker likevel at i 
disse områdene av Oppdal kommune er det et 

 
Planområdet vil bli vist med preparert 
skiløype. 
Man må tilrettelegge for trafikk fra 
hytteområdene slik at den går langs merkede 
stier og preparerte skiløyper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomtene er plassert i terrenget så skånsomt som 
mulig. Og man har hatt som mål å ikke stenge  
atkomst til turområder og beiteområder for sau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er vurdert etter prinsippene i §§ 8-
12 i naturmangfoldloven (NML) av 2009. 
Denne vurderingen er gjort under pkt. 5.6 i 
denne planbeskrivelsen 
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stort press på arealene, særlig mht. 
fritidsbebyggelse. Ved økt aktivitet og ferdsel 
inn i området vil det føre til større belastning på 
de naturverdiene som finnes her. 
Fortettingspotensialet vil ikke være ubegrenset, 
sett i lys av hensynet til dyreliv og områdets 
bærekraft. Fylkesmannen ber kommunen gjøre en 
helhetlig vurdering av området og hvilke 
konsekvenser den samlede belastningen av 
utbyggingen vil ha for miljøverdiene i området. 

Helse og omsorg 
Når planen kommer på høring, må det foreligge 
vurderinger knyttet til trafikksikkerhet i 
planområdet også under anleggsfasen. Det må 
videre fremkomme vurderinger på hvordan sikring 
av tilgang til utfartsområdet i øvre del av 
plankartet skal ivaretas. Det er viktig at plassering 
av hytter ikke plasseres slik at de er til hinder for 
allmene friluftsarenaer. 

Samfunnssikkerhet 
Den eksisterende ROS analysen må oppdateres 
dersom endringen av reguleringsplanen vil få 
betydning for risiko og sårbarhet i området. 
Analysen bør også omfatte områder som 
allerede er utbygd og/eller regulert dersom disse 
områdene tidligere ikke er analysert. Da 
endringen er av mindre karakter kan en 
fornuftig løsning være å foreta en vurdering av 
samfunnssikkerheten i en tilpasset/mindre ROS-
analyse. Det viktigste er at samfunnssikkerheten 
blir vurdert. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det legges vekt på at de nye tomtene ikke stenger 
terrenget for den frie ferdsel for mennesker og dyr.  
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. 
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Innspill: 
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 22.01. 2019. 
 
Fylkeskommunens uttalelse - 
oppstart av detaljreguleringsplan 
for Kvamman Ytre hytteområde 
PlanID 2019001 - 201/1 i Oppdal 
kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 22.01.2018. 
Formålet med planen er å fortette 
eksisterende hytteområde med 8 nye tomter 
for fritidsbebyggelse, samt mulig utvidelse 
av eiendommene 201/15 og 201/27. 
Adkomst til området er etter eksisterende 
vegnett. Det skal i tillegg bygges ny 
internveg til tomtene H1 –H7. Planarbeidet 
er i flg oversendelse i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 

 

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en 
arkeologisk registrering av planområdet i 
forbindelse med tidligere plan. Det ble ikke 
observert automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil 
komme i konflikt med. 

 

Så langt har vi ikke andre merknader eller 
kommentarer til planarbeidet utover å vise til 
den den generelle aktsomhets- og meldeplikten 
etter § 8 i kulturminneloven. 

 

 
 
 
 

Kommentarer: 
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Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 25.01. 2019.  
Tilbakemelding på varsel om 
oppstart av arbeid med forslag til 
detaljreguleringsplan - 
Kvamman Ytre hytteområde - 
gnr. 201 bnr. 1 i Oppdal 
kommune 

Viser til epost av 24.01.2019 vedlagt varsel om 
oppstart av 22.01.2019. 
 
Statens vegvesen har ikke merknader til varsel 
om oppstart da formålet i stor grad dreier seg 
om fortetting innenfor eksisterende 
hytteområde og tilhørende aktivitet. 
 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 20.02. 2019 
 
Sametingets uttalelse til 
oppstartsvarsel av 
reguleringsplan - 
Kvamman Ytre 
hytteområde, gbnr 201/1, 
Oppdal kommune 
 
Vi viser til deres brev av 22.01.2019. 
Sametinget uttaler seg i denne 
saken mht. samiske kulturminner. 
For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med 
reindriftsforvaltninga og de 
gjeldende reinbeitedistrikt. 
 

Sametinget ser det som lite sannsynlig 
at det finnes automatisk freda, 
samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen 
spesielle kulturminnefaglige 

Kommentar til innspillet: 
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innvendinger til planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle 
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår 
følgende tekst: 

Kulturminner og aktsomhetsplikten. 
Om noen under arbeid skulle oppdage spor 
etter eldre aktivitet, må en umiddelbart 
stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget 
og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette 
videreformidles til alle som skal delta i 
gjennomføring av tiltaket. 

Vi minner også om at alle samiske 
kulturminner eldre enn 1918 er 
automatisk freda ifølge kml. § 4 annet 
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke 
funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme et freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5 
meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 
og 6. 
Denne uttalelsen gjelder bare 
Sametinget. For øvrige hensyn 
viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp  
imot et arealformål. 
 

Innspill: 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 04.02. 2019 

UTTALELSE TIL VARSEL 
OM OPPSTART AV ARBEID 
MED FORSLAG TIL 
DETALJREGULERINGSPLA

Kommentar til innspillet: 
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N - KVAMMAN YTRE 
HYTTEOMRÅDE - OPPDAL 
KOMMUNE 
Mattilsynet mottok 24. januar 2019 
varsel om oppstart av planarbeid for 
Kvamman hytteområde i Oppdal 
kommune til uttalelse. Frist for å komme 
med eventuelle merknader til 
planarbeidet er satt til 22. februar 2019. 

Gjelder 
Hensikten med planen er å fortette 
eksisterende hytteområde med 8 nye 
tomter for fritidsbebyggelse. 

Faktaforhold knyttet til 
drikkevannsforsyning er vurdert i 
oppstartsmøtet. Referat vedlagt 
oppstartsvarselet. 
 
Referat fra oppstartsmøte:Tilkobling til 
Vardammen VA. Kommunens VA-norm skal 
legges til grunn. Påkoblingsplikt. 
 

Vurdering 
Mottatte varsel synes ikke å komme i 
konflikt med eksisterende 
drikkevannskilder eller nedslagsfelt for 
disse. Krav til vannforsyning for 
nyetableringer er ivaretatt på dette stadiet i 
prosessen. Det er positivt med fortetting 
og tilkobling til eksisterende infrastruktur 
for VA. 

Innspill til planarbeidet 
Det bør kartlegges om det finnes privat 
vannforsyning/ ledningsnett i området 
som kan tenkes å bli berørt av 
utbyggingen. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyttene knyttes til eksisterende privat vann- og 
avløpsanlegg, Vardammen-VA. 
Vannkvalitet er dokumentert. 
 
Dette anlegget har ikke kapasitet til levere 
slokkevann gjennom godkjent brannhydrant. 
Tilgang til slokkevann vil bli fra medbrakt vann 
i brannbil og ved etablering av nytt uttak for 
etterfylling slokkevann plassert ved ny veg 
sentralt i planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli tatt hensyn til private 
vannforsyningsanlegg ved gjennomføring av de 
nye tiltakene. 
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Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 06.02. 2019 
 
Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre 
hytteområde, gnr/bnr. 201/1 i Oppdal 
kommune – Høringsuttalelse 
 
Formålet med planen er å fortette eksisterende 
hytteområde med 8 nye tomter for 
fritidsbebyggelse, samt utvidelse av gnr/bnr 
201/15 og 201/27. Adkomst til planområdet er 
etter eksisterende vegnett - Ytre Rasmuslættet 
via Osvegen og Klettstølvegen. 

Brann- og redningstjenesten minner om 
følgende: 

• Det må legges til rette for at brann- 
og redningstjenesten skal kunne 
utføre effektiv rednings- og 
slokkeinnsats, uansett årstid, også 
i anleggsperioden. Dette 
innbefatter også en 
hensiktsmessig plassering av og 
nødvendig antall brannkummer, 
samt ivaretakelse av 
forskriftsmessig 
slokkevannskapasitet. Dersom det 
skal benyttes automatisk 
sprinkleranlegg i bygningene, må 
det også tas hensyn til dette ved 
vurdering av 
slokkevannskapasiteten. Disse 
forutsetningene må være avklart 
og i henhold til krav i lover og 
forskrifter, for at prosjektet skal 
kunne gjennomføres. Det vises 
blant annet til plan- og 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er et hytteområde med forholdsvis bratte 
veier. Trøndelag brann- og redning har biler 
som kan komme fram på disse veiene såfremt de 
er brøytet og strødd om vinteren. 
Man har ingen mulighet til å etablere 
brannkummer i planområder med den 
vannkapasiteten som er til rådighet.  
Ellers er tilgang til slokkevann det som 
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bygningsloven § 27-1 og 
byggteknisk forskrift (TEK 17) §§ 
11-1, 11-17 og 15-9 med 
veiledning. I henhold til plan- og 
bygningsloven skal det på 
planstadiet, foreligge en risiko- og 
sårbarhetsanalyse, jf 
§ 4-3. 

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

• I Oppdal kommune er det 
deltidspersonell med dreiende 
vakt. Dette må det tas hensyn til 
i planleggingen. 

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

• Brannsikkerheten i bygningene skal 
være i henhold til forskriftskravene. 

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

Brannfarlig gass skal ikke 

brannbilen kan medbringe. Etter befaring 
sammen med innehaver av Vardammen VA og 
tiltakshaver ble det sett på muligheten for å 
etablere uttak i eksisterende kum for etterfylling 
av slokkevann – tank brannbil. 
 
Denne kummen er sentralt plassert ved ny veg 
og snuplass. Vannet leveres gjennom 100 mm 
uttak med kobling tilpasset brannbil og 
vanntrykk ca. 8 kg/cm2. 
 
 

 
Viser veg m. snuplass og kum med uttak for etterfylling 
av slokkevann. 
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oppbevares i kjeller. 
 

• Dersom det skal benyttes 
solcelleenergi, må det også 
tas hensyn til 
tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 

• Dersom det er planer om å 
benytte stoff som kommer inn 
under forskrift om håndtering av 
farlig stoff, som for eksempel 
boliggass, må lagring, bruk og 
arealmessige begrensninger 
rundt utstyr og anlegg fastsettes 
på bakgrunn av en 
risikovurdering. 

 
Disse forholdene må vurderes og prosjekteres 
av foretak med tilstrekkelig kunnskap og 
godkjenning. 

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

• utarbeidede rapporter. 
  
Innspill: 
 
Fra NVE  
Dato: 24.01. 2019 
 

NVEs innspill til varsel om 
oppstart - 
Detaljreguleringsplan for 
Kvamman Ytre 

Kommentarer: 
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hytteområde, GBnr 201/1 - 
Oppdal kommune 
 

Vi viser til varsel om oppstart mottatt/datert 
24.01.2019. Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og 
skredfare, allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk 
kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan 
disse saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter gjennomgang av NVEs kartdatabaser er 
vurderingen at planområdet ikke er flom eller 
skredutsatt. Ifølge kartdatabasen gårdskart er 
grunnen vurdert til å være erosjonssikker. 
 
Vannveier i forbindelse med økte vannmengder 
ved klimaendringer er vurdert. 
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Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 
konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

 

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

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

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

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

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

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på 
www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved 
konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Dersom planen berører NVEs 
saksområder, skal NVE ha tilsendt planen 
ved offentlig ettersyn. NVE legger til 
grunn at kommunen vurderer om planen 
ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå 
tydelig fram hvordan de ulike interessene 
er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVEs sjekkliste er gjennomgått. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
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fagutredninger innen NVEs saksområder må 
være vedlagt. Vi ber om at alle 
plandokumenter sendes elektronisk til 
rm@nve.no. 

 
 
Innspill:  
 
Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297 
7340 Oppdal. 
 
VEDR. VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID 
MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
KVAMMAN YTRE HYTTEOMRÅDE, 
GNR/BNR 201/1.  OPPDAL KOMMUNE. 
Viser til utsendt varsel datert 22.1.2019 med 
vedlagte skisser av planområde, slik det er 
gjennomført pr. dags dato og med forslag til 9 nye 
hyttetomter innenfor samme område. 
Innsender av denne merknad, som klage på en 
inntegnet tomt H2, subsidiert to tomter H2 og H3,  
har ikke tomt/hytte i hyttefeltet Kvamman Ytre 
Gnr/Bnr 201/1, men støter til direkte tomt H2 og 
har  også  merknad til tomt H7. 
Innsender er eier av Gnr/Bnr 196/58og er veldig 
fornøyd med beliggenheten, naturen i området og 
dagens tilrettelagte veier/turstier og dagens 
åpninger i terrenget for både husdyr og vilt. 
 
Innsenders merknad er følgende: 

1. Deler av tomtene H2 og H7 er inntegnet i 
et område med betydelig vannføring i 
vårløsningen. 

2. Tomtene H2 og H7 stenger nesten helt for 
et betydelig antall sauer som beiter i 
området og har sin trafikk opp og ned i 
terrenget langs søkket mellom Gnr/Bnr 
196/58 og dagens hytter i Kvamman Ytre 
hytteområde. 

3. Tomt H2 er inntegnet nesten helt inn til 
Gnr/Bnr 196/58. 

4. Reguleringen av Kvamman Ytre har vært 
regulert innenfor normalt spredt 

Kommentarer: 
Dato: 28.04. 2019 
 
Svar til innspill vedr. varsel om oppstart 
av arbeid med detaljreguleringsplan for 
Kvamman Ytre hytteområde, gnr./bnr. 
201/1. 
Oppdal Kommune. 
 
 
Liv og Sverre Løvaas 
Anton Bergs vei 32 A 
7099 Flatåsen. 
 
Leif Vang 
Nordsundveien 1 
6516 Kristiansund. 
 
 
Etter å ha mottatt deres innspill av17.02 og 
18.02. 2019 har tiltakshavere i samråd 
med planlegger og saksbehandler i Oppdal 
kommune beslutte å revidere forslag til 
plankart skissert i varsel av 22.01. 2019. 

Enderingen går i korte trekk ut på å 
redusere antall tomter/justere beliggenhet 
for på den måten å åpne opp området slik 
at man ikke stenger muligheten for ferdsel 
mot øst og nordøst. 

Restriktiv kommunal arealpolitikk vedr. 
utlegging av nye områder til fritid fører til 
mer press på eksisterende områder som 
igjen fører til ønsker om fortetting. 

Man er klar over at fortetting stort sett 
ikke er ønsket av etablerte hytteeiere og av 
den grunn bør den gjøres så skånsom som 

mailto:rm@nve.no
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hyttebeliggelse i et fjell-landsområde som 
ivaretar alles interesser. 

Det nye utsendte forslaget til fortetning av 
Kvamman Ytre bryter i betydelig grad med 
nåværende hyttemiljø, og er ikke tilpasset 
et fjellhytteområde. 

5. Dersom planen fortsatt vurderes vedtatt, 
lik det utsendte forslaget, så foreslår 
innsender at hyttetomtene H2 og H7 tas ut 
av planen, eller at hele området som 
representerer H2, H3, H4, H5 og H6 tas 
opp til ny vurdering av beliggenhet i 
terrenget og tetningsgrad. 

6. Ser også at det er foreslått veitrase på 
opparbeidet trase hvor vann, kloakk og 
brebånd er nedgravd, uten nabovarsling. 

7. Dersom ingen tiltak settes inn og planen 
tenkes gjennomført som utkastet viser, så 
mener innsender at det vil bli behov for en 
konsekvensutredning av de samlede 
virkninger av utbygningen. 
 

Kristiansund den 
17.2.2019 

Med hilsen. 
Leif Vang. 
Nordsundveien 1 
6516 Kristiansund. 
 
 

mulig. 

I denne planendringen er forutsetningen at 
ny bebyggelse innpasses i bestående struktur 
og at den underordner seg bestående 
bygninger når det gjelder bygningshøyde, -
volum og grad av utnytting.  
Forslag til nytt plankart innbefatter at man 
tar bort tomtene H1, H5 og H9 samt flytter 
tomt H2 i opprinnelig oppstarts varsel, dette 
vil føre til at man åpner opp området. 
Det vil i planbestemmelsene settes krav til 
begrenset mulighet for inngjerding av de nye 
tomtene som igjen fører til at sauer/beitedyr 
kan ferdes gjennom området. 
Når det gjelder sikring av vann/avløp og 
fiberkabel i forbindelse med bygging av ny 
atkomst vil dette bli tatt opp med eiere av 
fibernett/ledningsnett. 
Håper dere ser det nye forslaget fra 
tiltakshavere som et positivt bidrag i denne 
planprosessen.  
 

 

På vegne av tiltakshavere - Irene Austad og 
Øyvind Dørum 

Ola Fjøsne 
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Innspill: 
 
Fra: Eivind Moen [mailto:eivind.mo1@gmail.com]  
Sendt: 22. februar 2019 22:49 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Kvamman Ytre - Innspill til oppstart av 
planarbeid 
 
Viser til varsel av 22.01.2019 om oppstart av 
detaljreguleringplan med forslag til fortetting for 
Kvamman Ytre hytteområde.  
 
Jeg blir direkte berørt av tomteforslagene H8 og 
H9. En evt fortetting medfører endrede 
forutsetninger fra da vi anskaffet eiendommen i 
2014, og forringer verdien på eiendomen. 
 
En evt femtidig etablering av tomtene H8 og H9 
forutsettes å ivareta følgende: 

 Dagens kvalitet i et område etablert på 
1970-tallet må videreføres, herunder å 
innordne seg en mer nøktern hyttestil og -
størrelse 

 Området hvor spesielt H8 og H9 foreslås 
representerer et vesentlig kulturlandskap 
som er bevart siden dagens bebyggelse ble 
etablert, og dette må videreføres. Som 
eksempel nevnes tomt H9, som er foreslått 
plassert i eller tett opp til et bekkefar som 
har vært karakteristisk for området. 
Bekkefaret er opprettholdt gjennom senere 
utbygginger i området, og en evt fremtidig 
forringelse av dette vil ødelegge kvaliteten 
i området. Dette må derfor så langt det lar 
seg gjøre unngås 

 Utsikt fra eksisterende eiendommer 
videreføres 

 Skjermet innsyn til eksisterende 
eiendommer videreføres 

 Solforhold på eksisterende eiendommer 
opprettholdes 

 Adkomst til evt nye eiendommer forringer 
ikke kvaliteten vesentlig på eksisterende 
eiendommer 

 Evt etablering av nye tomter må ikke 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forhold til opprinnelig varsel om oppstart av 
planarbeid er Tomt H9 tatt bort, dette på 
grunn av en totalvurdering av landskap og 
avrenningsforhold. 
 
Tomt H8 i opprinnelig varsel er foreslått på et 
flatt område som medfører små 
terrenginngrep. 
Med en begrensing av byggehøyde er 
vurderingen at bebyggelse på denne tomten 
får små virkninger i forhold til kulepunktene 
som er oppramset i dette innspillet 
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forringe adkomst il eksiterende 
tomter/bebyggelse 

 Areal til og tilgang til skiløype, ake- og 
lekemuligheter og luft mellom tomtene 
videreføres 

 En evt fremtidig etablering av tomtene må 
ikke være til hinder for videreutvikling av 
eksisterende eiendommer 

Forutsetter også å bli informert om og involvert i 
det videre planarbeidet, samt bli rådført i de tiltak 
og konsekvenser som berører eiendommen. 
Med vennlig hilsen 
 

Eivind Moen 
Eier av gnr./bnr. 201/19 / Ytre Rasmusslætte 29  
Tlf 92 60 30 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Fra: Marit Fjær [mailto:MAFJ@cowi.com]  
Sendt: 19. februar 2019 19:52 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: post@oppdal.kommune.no; 
'per.e.skare@dynavec.no' 
Emne: Innspill til oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde 
gnr/bnr. 201/1 Tomt H9 
 
I forbindelse med oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre 
hytteområde gnr/bnr. 201/1 Oppdal kommune har 
vi følgende innspill til inntegnet tomt H9: 
 
1. Skispor 
Viser til Miljøverndepartementets veileder T-1450 
Planlegging av fritidsbebyggelse hvor det går frem 
at det er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelse skal 
lokaliseres og utformes med vekt på landskap, 
miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Det er også 
viktig å ta hensyn til eksisterende stier/skiløyper 
og tråkk, slik at ny bebyggelse ikke ødelegger 
muligheten for det etablerte friluftslivet i området. 
 
Tomt H9 er plassert mot et dalsøkk. Om vinteren 
går det her skispor som fungerer som tilkomst til 

Kommentarer: 
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Rauhovden-løypa for hytter som ligger lenger ned 
i dalen.  
 
2. Overvannshåndtering 
Jfr. Oppdal kommunes Hovedplan avløp og 
vannmiljø 2017-202 5kap. 6.3 skal det stilles 
følgende krav til overvannsplanlegging :  
-unngå flomskader  
-lede flomvann til områder hvor det gjør mindre 
skader 
-se til at flomutsatte områder ikke bebygges 
-unngå bekkelukking 
 
Tomt H9 er plassert helt i grensa til eksisterende 
bekkeløp.  I vårløsningen går bekken ut over sine 
grenser – og deler av tomt H9 vil da stå under 
vann. 
 
3. Visuelt skille / grønn korridor 
Til slutt vil vi nevne at dalsøkket med tomt H9 i 
dag fungerer som et visuelt skille mellom 
hyttebebyggelsen. Tidligere kommentarer fra 
Fylkesmannen har poengtert viktigheten av at det i 
Gjevilvassdalen beholdes frisoner/grønne 
korridorer mellom hyttefeltene slik at det fortsatt 
kan ligne på en sæterdal og ikke et boligfelt i 
byen. 
 
Med bakgrunn i de tre punktene over vil vi be om 
at tomt H9 blir fjernet fra foreslått reguleringsplan. 
 
Med hilsen 
 
Marit Fjær og Per Egil Skåre 
Ytre Rasmusslættet 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forhold til opprinnelig varsel om oppstart av 
planarbeid er Tomt H9 tatt bort, dette på 
grunn av en totalvurdering av landskap og 
avrenningsforhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: Dato 
7.februar 2019 
 

Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
 

INNSPILL TIL «VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID 

Kommentarer: 
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MED DETAUREGULERINGSPLAN FOR KVAMMAN 
YTRE HYTTEOMRÅDE, GNR/BNR 201/1, OPPDAL 
KOMMUNE 

Det vises til mottat varsel datert 22.januar 
2019. 
Undertegnedes hytteeiendom ligger på tomt 
gnr/bnr 201/35. Tomta ble kjøpt den 
5.november 1996,  og var utlagt til salg 
basert på bebyggelsesplan fra 1995. Denne 
bebyggelsesplana viste klart utlagte tomter 
og friområder, og eksisterende 
hyttebebyggelse i området rundt vår hytte 
gjenspegler denne plana. 

Vårt valg av tomt var basert på en del 
kvaliteter som ble presentert i denne 
bebyggelsesplana/ 

»salgsprospektet»: 
 

-frittstående tomter med definerte 
friområder og godt rom mellom tomtene. 
- god utsikt fra hytteposisjonen vår mot sør og ellers i 
"solgangssektoren". 

- en eksisterende hyttebebyggelse med byggestil som 
samsvarte med våre planer. Alle eksisterende hytter 
utenom 201/16 var reist da vi tok vårt valg. 

 

 

Generelt finner vi det meget betenkelig at 
det her praktiseres markedsføring og salg 
av samme område i «flere omganger», og 
som endrer forutsetningene som lå til 
grunn for tidligere avtaler. Man velger et 
tomteprodukt i 1996 basert på klart 
dokumenterte kvaliteter, og investerer i 
henhold til dette. Vi ser nå et varsel om 
fortetning som vil endre karakter på vår del 
av hytteområdet, og som for en del tomters 
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vedkommende også innfører den «vegg til 
vegg-trenden» vi ser i enkelte nyere 
hyttefelt. Forskjellen er bare den at da 
velger alle kjøpere sine tomter basert på en 
slik trend. 

Vi mener dette forholdet bør tilsi at 
utbygger skal opptre særdeles 
varsomt når det gielder spesifikke 
ulemper som måtte påføres 
eksisterende enkelteiendommer. 
 

 
For vår hytteeiendom spesifikt vil den foreslåtte tomta 
HS medføre at utsikt og soltilgang fra sør vil forsvinne. 
Denne tomteposisjonen er i dagens bebyggelsesplan et 
nedsenket friområdet, og så vidt vi kan bedømme må en 
hytteplassering her medføre et kraftig heving/oppfylling av 
terrenget for å 

 

plassere bebyggelse i forhold til foreslått 
tilkomstveg. Det er riktignok anført i varselet 
at «ny bebyggelse innpasses i bestående 
struktur og at den underordner seg bestående 
bygninger når det gjelder bygningshøyde,-
volum og grad av utnytting», men selv om det 
skulle bygges en-etasjes bygninger på denne 
tomta vil den svært negative virkningen på 
vår tomt bestå. I tillegg kan vi ikke helt se 
hvordan den refererte formuleringen skal 
håndheves i praksis. 

Basert på argumentene ovenfor ber vi derfor om at 
tomt H5 tas ut av plana. 

 
 

Erik Gjul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forhold til opprinnelig varsel er tomt H5 flyttet 
mot sør (H3 i dette planforslaget) slik at avstand 
til bebyggelse på den nye tomta er vurdert til å 
bli ca. 40 m som ikke er mindre enn avstand til 
eksisterende bebyggelse på oversiden av gnr/bnr 
201/35. Kartutsnitt under viser at terrenget 
heller mot sør og ved oppførelse av bebyggelse i 
en etasje er vurderingen at utsikten ikke blir 
vesentlig dårligere. 
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Innspill: 
Trondheim, 12. februar 2019 
 

 

 

 
 

 

Merknader fra ”Fagnastølen” gnr. 201 
bnr. 29 til varsel om ny 
detaljreguleringsplan for 
 
Kvamman Ytre hytteområde, gnr.201 bnr. 1. 

 
Eg har mottatt tilsendt skisse til ny 
detaljregulering som vedrører mi hyttetomt, og 
her er mine merknader. 

 

1. Tomteavstander. Eksisterande hyttetomte-
grenser i dette feltet har avstand minst 10 meter 
frå kvarandre i den gamle reguleringsplanen. 
Dette prinsippet må også vidareførast i 
fortettingsplan for at "ny bebyggelse innpasses i 
bestående struktur". Ellers blir fortettinga ei 
forringelse generelt for våre tomter. Eg siterer 
frå disposisjonsplanen punkt 3. " Området 
mellom hyttene og resten av grunneierens 
skogteig skal fritt benyttes til friareal for 
hytteeierne." 

 

2. Følgjer av nyregulering. Nyregulering med 
fortetting skal/må ikkje få nokon konsekvensar 
for mi tomt i forhold til reguleringa nå. Til 
dømes kan dette gjelde fridomen i oppsetting 
av bygg på mi tomt, eller eventuelle krav om 
avkapping av den fine furulunden eg har på 
sørgrensa. Slike konsekvensar av ny regulering 
kan eg ikkje akseptera. 

 
3. Veg. Tilsendt skisse viser bruk av min veg. 
Adkomstveien til Fagnastølen bnr. 29 er 

Kommentarer: 
 
 
 
Svar til innspill vedr. varsel om oppstart 
av arbeid med detaljreguleringsplan for 
Kvamman Ytre hytteområde, gnr./bnr. 
201/1. 
Oppdal Kommune. 
 
Stig F. Mjølsnes 
Njardarvollen 32, 
7032 TRONDHEIM 
mobile: +47 413 05 114 
(Tidligere sendt til Sverre Løvaas og Leif Vang) 
 
 
Etter å ha mottatt deres innspill av 12.02. 
2019 har tiltakshavere i samråd med 
planlegger og saksbehandler i Oppdal 
kommune beslutte å revidere forslag til 
plankart skissert i varsel av 22.01. 2019. 

Enderingen går i korte trekk ut på å 
redusere antall tomter/justere beliggenhet 
for på den måten å åpne opp området slik 
at man ikke stenger muligheten for ferdsel 
mot øst og nordøst. 

Restriktiv kommunal arealpolitikk vedr. 
utlegging av nye områder til fritid fører til 
mer press på eksisterende områder som 
igjen fører til ønsker om fortetting. 

Man er klar over at fortetting stort sett 
ikke er ønsket av etablerte hytteeiere og av 
den grunn bør den gjøres så skånsom som 
mulig. 

I denne planendringen er forutsetningen at 
ny bebyggelse innpasses i bestående struktur 
og at den underordner seg bestående 
bygninger når det gjelder bygningshøyde, -
volum og grad av utnytting.  
Forslag til nytt plankart innbefatter at man 
tar bort tomtene H1, H5 og H9 samt flytter 
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opparbeid og fullt kosta av meg våren 1995, 
etter avtale med grunneigar Bjørn Austad, og 
med trase heilt etter innteikninga på 
reguleringskartet den gong. Eg hevdar 
disposisjonsrett til denne vegen sidan eg har 
betalt anleggs-kostnadene til denne. Å få meir 
trafikk enn til bnr.27 (avtalt med Bjørn Austad i 
1995) er ikkje akseptabelt, og særleg ikkje til 
sju hytter til! 

 
4. Betre alternativ veg. Ein kortare 
tilkomstveg til H2-H7, utan bakke og svingar, 
er å følgje hovedgrøfta for vann/kloakk rett ut 
til Klettstølvegen. Alternativt, i det gamle 
reguleringskartet er tilkomstveg til bnr. 15 delt 
med bnr. 16, altså tilkomstveg til tomt er 
nedanfrå. 

 

5. Avstand veg. Eventuell ny veg på nedsida 
av mi tomtegrense må leggjast i god avstand, 
med ytterste veg-grøftkant minimum 4 meter 
frå mi tomtegrense. 

 

6. Inngjerding. Eg har ikkje sett opp fast 
inngjerding av hyttetomta. I kommune-
reguleringa er det slik eg forstår berre inntil 
40% av hyttetomta som kan gjerdast inne. Eg 
fekk bekrefta dette i telefon til kommunen for 
nokre år sidan. Likevel er det mange av 
"nyhyttene" 

 

som har gjerda inne heile tomta med faste gjerde. 
Dette med inngjerding er uklart. 
 
Med helsing 
Stig Frode Mjølsnes 
 

tomt H2 i opprinnelig oppstarts varsel, dette 
vil føre til at man åpner opp området. 
Det vil i planbestemmelsene settes krav til 
begrenset mulighet for inngjerding av de nye 
tomtene som igjen fører til at sauer/beitedyr 
kan ferdes gjennom området. 
Når det gjelder sikring av vann/avløp og 
fiberkabel i forbindelse med bygging av ny 
atkomst vil dette bli tatt opp med eiere av 
fibernett/ledningsnett. 
 
Valg av trase er vurdert ut ifra forhold som 
totalt gir minst ulemper for omgivelsene. 
 
Når det gjelder bruk av veg du har kostet 
anbefales inngåelse av en privatrettslig avtale 
mellom deg og grunneiger som regulerer 
videre bruk og vedlikehold av vegen. 
 
Håper dere ser det nye forslaget fra 
tiltakshavere som et positivt bidrag i denne 
planprosessen.  
 

 

Når det gjelder avstand fra tomtegrense til 
vegskulder ny atkomstveg så settes denne 
til 2 meter, dette er gjort av arealmessige 
hensyn vedr. plassering av tomter på 
nedsiden av vegen 

 

På vegne av tiltakshavere - Irene Austad og 
Øyvind Dørum 

Ola Fjøsne 
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Innspill: 
Oppdal, 21.2.2019 
Line Snøfugl Storvik Pinebergsvingen 1 
7045 Trondheim 
 
Siv. Agric. Ola Fjøsne på vegne av Irene Austad 
og Øyvind Dørum Dovrevegen 297 

7340 Oppdal 
 

Kvamman Ytre - Innspill til 
oppstart av planarbeid 

Vi viser til mottatt varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringplan for Kvamman Ytre 
hytteområde, av 22. januar 2019, med forslag til 
fortetting med nye hyttetomter. Som eier av 
gnr./bnr. 201/23, Ytre Rasmusslætte nr. 31, er vi 
direkte berørt av to av tomteforslagene - 
benevnt H8 og H9. 

Å etablere tomter/hytter her vil innebære en 
vesentlig endring av forutsetningene fra da vi 
kjøpte hytta i 2014 - og fra da min mor og far 
kjøpte tomt og bygde her i 1978/79. Etablering 
av nye tomter/hytter her kan medføre en 
vesentlig forringelse av vår eiendoms 
kvaliteter. 
 

Vi ønsker å være gode naboer, og mener at en 
forutsetting for etablering av nye tomter her er 
«Fortetting med kvalitet». For at vi skal kunne 
akseptere planforslaget, er det viktig for oss at 
vår eiendoms utsyn, mangel på innsyn, 
uteoppholdskvaliteter og gode solforhold 
opprettholdes. 

Utsikten til omkringliggende fjell må 
opprettholdes, og planforslaget kan ikke 

Kommentarer: 
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begrense våre utviklingsmuligheter. Vi 
registrerer i så måte at «Forutsetningen i 
planforslaget vil bli at ny bebyggelse innpasses i 
bestående struktur og at den underordner seg 
bestående bygninger når det gjelder 
bygningshøyde, -volum og grad av utnytting.». 
Det understrekes at dette er et område med 
nøktern hyttebebyggelse fra 70-tallet, til 
forskjell fra nyere hyttefelt i området. 
 

Fortettingstomter bør primært ikke legges foran 
eksisterende hytter, spesielt ikke der terrenget 
ikke ligger til rette for det. For vår del gjelder 
dette spesielt tomteforslag H8, som kommer 
foran oss i et område med lite helling. En ev. 
plassering av ny hytte her forutsettes utredet i 
planarbeidet, og hensynsfullt plassert i 
terrenget for ikke å sjenere. For at 
forutsetningen nevnt over samt   eksisterende 
kvaliteter skal  kunne  ivaretas, må  
planforslaget fastsette byggegrense og  -høyde 
for ev. nye tomter. Et fortettingsforslag bør 
ellers sikre biladkomster, adkomst til skiløype,  
akemuligheter, felles lekeareal/møteplass - 
inkl. adkomst, samt tilstrekkelig areal mellom 
tomtene. 
 

Vi ber om å bli holdt orientert i det videre 
planarbeidet, og at vi blir tatt med på samråd 
vedr. tiltak/konsekvenser som berører oss. 
 

Med vennlig hilsen 
 

Line Snøfugl Storvik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man vil i planens bestemmelser sette 
begrensinger vedr. byggehøyde slik at den 
tilpasses eksisterende bebyggelse. Restriktiv 
kommunal arealpolitikk vedr. utlegging av 
nye områder til fritid fører til mer press på 
eksisterende områder som igjen fører til 
ønsker om fortetting. 

Man er klar over at fortetting stort sett 
ikke er ønsket av etablerte hytteeiere og av 
den grunn bør den gjøres så skånsom som 
mulig. 
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Innspill: 
Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
post@olafjosne.no 
 
Einset 22.02.19 
 
Ove Einset Meisingset (Eier av Ytre Rasmusslettet 
nr. 9) 
Einsetveien 24, 6670 Øydegard 
Anita.einset@varde.as 
 
 
 
Innspill til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre 
hytteområde, gnr/bnr. 201/1. Oppdal 
kommune. 
 
Som nærmeste nabo til ny foreslått tomt H8 (viser 
til forslag til fortetting og kart), bes det om at tomt 
H8 fjernes fra planene, med bakgrunn i at tomten 
og adkomst til tomten vil gi en uforholdsvis stor 
inngripen/ugunstighet for vår hytte/tomt. 
 
Ny tomt og adkomst til ny tomt (H8) er plassert 
midt i vår hovedutsikt, og adkomsten vil gå rett 
ved vår veranda/hoveduteområde. Dette vil føre til 
støy- og støvproblemer (har datter med astma og 
kone med ME), verdiforringelse, trafikkfarlig for 
våre to små barn, fjerning av friområde mellom 
tomter, direkte innsyn til vår tomt/hytte og ikke 
minst stort tap av trivsel på en plass vi elsker å 
være på.  
Hytta er vårt friområde hvor vi tilbringer så å si 
alle helger og ferier gjennom året.  
 
Mine foreldre som hadde hytten før oss fikk ved 
kjøp av tomt oppgitt at denne var siste tomten som 
ble utlagt. Nå har jo alle sett at det ikke ble 
realitet, noe som i og for seg er greit. Vi hadde 
likevel ikke sett for oss at det kunne komme en 
tomt på foreslåtte sted (H8). Mine foreldre kjøpte 
sågar tilleggsgrunn for å være sikre på dette. Da 
undertegnede kjøpte hytten/tomten for noen år 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restriktiv kommunal arealpolitikk vedr. 
utlegging av nye områder til fritid fører til 
mer press på eksisterende områder som 
igjen fører til ønsker om fortetting. 

Man er klar over at fortetting stort sett 
ikke er ønsket av etablerte hytteeiere og av 
den grunn bør den gjøres så skånsom som 
mulig. 

I denne planendringen er forutsetningen at 
ny bebyggelse innpasses i bestående struktur 
og at den underordner seg bestående 
bygninger når det gjelder bygningshøyde, -
volum og grad av utnytting.  
 

mailto:post@olafjosne.no
mailto:Anita.einset@varde.as


Forslag til detaljreguleringsplan for KVAMMAN YTRE hytteområde, gnr/bnr. 201/1. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 10.11. 2019 

 

32

siden, var det med full overbevisning om at det 
ikke kunne komme flere tilgrensende tomter. 
Dette med bakgrunn i overnevnte, samt at alle 
tilstøtende områder vi mente kunne bebygges 
allerede var bebygd. Vi kjøpte hytten med 
kunnskap om at det ikke var mulig med mer 
utbygging til grensende områder. 
 
Ny tomt H8 vil gi uforholdsmessige stor uheldig 
virkning for vår tomt, både på lang sikt og ikke 
minst i evt anleggsperiode. Vi håper for forståelse 
av dette og ber om at det tas hensyn til og at tomt 
H8 blir fjernet fra planen. 
 
Vi har ikke merknader til øvrig plan. 
 
Med vennlig hilsen 
Ove Einset Meisingset 
Anita.einset@varde.as 
 

Innspill: 
-Liv og Sverre Løvaas 
Anton Bergs vei 32A 
7099 Flatåsen 
 
 
Siv.Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297 
7340 Oppdal 
      
   Trondheim, 18 02 2019 
 
Innspill til forslag om fortetting av 
Kvamman Ytre hytteområde, gnr 201 
bnr 1 
Deres ekspedisjon av 22 01 2019 
Undertegnede eier eiendommen gnr 201 bnr 16 
(Klettstølveien 110) som blir sterkt berørt av den 
foreslåtte fortettingen av hytteområdet. Vi 
protesterer på det sterkeste mot fortettingen, og 
særlig den delen av fortettingen som berører vår 
eiendom, tomtene H1 og H5, og i særdeleshet den 
første. For å forstå vår reaksjon på den foreslåtte 
fortettingen er det nødvendig med en kort 

Kommentarer:  
 
 
 
 
 
Svar til innspill vedr. varsel om oppstart 
av arbeid med detaljreguleringsplan for 
Kvamman Ytre hytteområde, gnr./bnr. 
201/1. 
Oppdal Kommune. 
 
Liv og Sverre Løvaas 
Anton Bergs vei 32 A 
7099 Flatåsen. 
 
Leif Vang 
Nordsundveien 1 
6516 Kristiansund. 
 
 
Etter å ha mottatt deres innspill av17.02 og 
18.02. 2019 har tiltakshavere i samråd 
med planlegger og saksbehandler i Oppdal 
kommune besluttet å revidere forslag til 

mailto:Anita.einset@varde.as
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orientering om bakgrunnen for erverv av 201/16 i 
1977. 
Bakgrunn 
Vi bodde i 1970 årene i Molde og var på jakt etter 
hyttetomt i Oppdal. Etter tips tok vi kontakt med 
Egil Wærnes, daværende eier av 201/1. Han hadde 
forsøkt å få godkjent en disposisjonsplan for 20 
tomter over den aktuelle parsell i Klettstølen for å 
kunne skaffe økonomi til å bygge ny driftsbygning 
på gården. Planen ble imidlertid stoppet av 
Fylkeslandbruksstyret. En av oss som da arbeidet i 
Molde kommune og hadde kompetanse innen 
plan- og bygningsrett, tilbød seg å hjelpe i 
prosessen mot valgfri tomt hvis bistanden ble 
vellykket. Det ble godt mottatt av eieren, men han 
måtte ha full betaling fordi han strevet med å få 
finansiert ny driftsbygning. En av oss reiste i ens 
ærend til Trondheim for møte med kontorsjefen i 
Fylkeslandbruksstyret. Det ble en selsom 
opplevelse med argumenter for og i mot 
hytteplanen som det ikke er grunn til å gå inn på 
her. Resultatet ble i hvert fall at planen ble 
godkjent, men antall tomter redusert til 11. 
Som avtalt fikk vi velge tomt, og grunneier Egil 
Wærnes ble med på befaringen da tomt ble valgt. 
Vi gikk gjennom hele området, diskuterte og endte 
med valg av planens nederste tomt. Begrunnelsen 
for valget var enkelt: Vi ønsket å sikre oss mest 
mulig mot å bli bygget inn senere, - det å ha 
«rom» rundt hytta var viktig for oss. På denne 
tomta kunne vi være rimelig sikre på dette da 
Klettstølveien gikk rundt tomta på to kanter (mot 
vest og nord), og myrdraget mot sør (der H1 er 
foreslått) ble ansett uegnet og dermed uaktuell 
som hyttetomt, av bl a grunneier. Vi husker 
faktisk at dette ble slått fast i diskusjonen sammen 
med grunneier.  
Mot nord-øst var vi selvfølgelig klar over tomt 
201/15 (H4), men så det også som uaktuelt at det 
skulle fylles ut med flere tomter i den retningen. 
Der tok vi feil. I 1995 kom det en plan med 
fortetting av tomter og 201/35 ble bygd. Siden det 
fortsatt var en åpning mot nord-øst var dette ikke 
så problematisk for oss. Med H5 vil imidlertid den 
siste rest av «åpning» mot nord-øst tettes igjen.  
Vår tomt ble altså kjøpt etter nærmere vurderinger 

plankart skissert i varsel av 22.01. 2019. 

Enderingen går i korte trekk ut på å 
redusere antall tomter/justere beliggenhet 
for på den måten å åpne opp området slik 
at man ikke stenger muligheten for ferdsel 
mot øst og nordøst. 

Restriktiv kommunal arealpolitikk vedr. 
utlegging av nye områder til fritid fører til 
mer press på eksisterende områder som 
igjen fører til ønsker om fortetting. 

Man er klar over at fortetting stort sett 
ikke er ønsket av etablerte hytteeiere og av 
den grunn bør den gjøres så skånsom som 
mulig. 

I denne planendringen er forutsetningen at 
ny bebyggelse innpasses i bestående struktur 
og at den underordner seg bestående 
bygninger når det gjelder bygningshøyde, -
volum og grad av utnytting.  
Forslag til nytt plankart innbefatter at man 
tar bort tomtene H1, H5 og H9 samt flytter 
tomt H2 i opprinnelig oppstarts varsel, dette 
vil føre til at man åpner opp området. 
Det vil i planbestemmelsene settes krav til 
begrenset mulighet for inngjerding av de nye 
tomtene som igjen fører til at sauer/beitedyr 
kan ferdes gjennom området. 
Når det gjelder sikring av vann/avløp og 
fiberkabel i forbindelse med bygging av ny 
atkomst vil dette bli tatt opp med eiere av 
fibernett/ledningsnett. 
Håper dere ser det nye forslaget fra 
tiltakshavere som et positivt bidrag i denne 
planprosessen.  
 

 

På vegne av tiltakshavere - Irene Austad og 
Øyvind Dørum 

Ola Fjøsne 
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av kvaliteter sammen med grunneier som innebar 
en rimelig sikkerhet for ikke å bli bygd inn. Tomta 
ble kjøpt til full markedspris, - en høy pris den 
gangen. Selv om det i dag ikke er samme 
grunneier kan det ikke aksepteres at nye 
generasjoner presser inn nye tomter som strider 
mot tidligere betingelser for kjøp av tomt, og som 
i vesentlig grad vil forringe kvaliteter som var 
særlig viktig for ervervet den gang, og fremdeles 
er det. 
 
Nærmere om H1 og H5 
Uavhengig av historien bak vårt tomtekjøp i 1977 
kan det anføres konkrete forhold som gjør det 
uakseptabelt med disse tomtene. 
Vår uteplass, som ligger på sørkanten av vår tomt 
med gapahuk, grill- og bålplass, får bebyggelsen 
på H1 rett i mot, og tett inntil. Vi regner vår ofte 
brukte og populære familiære uteplass som 
ødelagt med bebyggelse av ei stor hytte på H1 (det 
bygges bare stort i dag). 
Dertil kommer at å trenge inn et bygg med 
tilførselsvei på denne forholdsvis trange tomta vil 
«rive opp» terrenget, og etterlate et «sår» uten 
trær, åpent for vær og vind. 
H5 vil stenge vår adkomst til fjellet og skiløypene, 
med mindre vi tar bilveien, til fots eller pr bil. 
Denne parsellen (201/1), og tilgrensende parseller 
er nå så tettbygd etter flere runder med fortetting 
og videre utbygging mot byggegrensen/fjellet at 
vi, og andre som har hytter nedenfor, må «snike» 
oss rundt hytteveggene for å komme til 
turløypene. Med H5, og noen av de andre tomtene 
(særlig H3 og H6), vil oppfarten til løypene være 
stengt. Tomt H5 vil dessuten bli liggende på en 
betydelig og antagelig dominerende fylling mot 
vår eiendom pga høydeforskjeller. I sum er dette 
ikke akseptabelt. 
Vi krever derfor at H1 og H5 tas ut av 
planforslaget. 
 
Fortettingsproblematikken 
Fortetting av eksisterende hytteplaner, gjerne 
eldre, skaper lett konflikter. Vi er ikke mot 
fortetting som sådan, og har akseptert flere 
utbygginger/fortettinger rundt oss som gradvis har 
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endret strøkets karakter fra et åpent hytteområde 
til nærmest et villastrøk. Vi er også oppmerksom 
på at det i de 3 -4 siste årene er skjedd en endret 
policy fra kommunalt hold hvor nye felt blir 
tilrettelagt med tomter «vegg i vegg» (for vår 
generasjon uforståelig, men det er en annen sak). 
Men det er ikke akseptabelt at den nye policyen 
uten videre overføres til gamle felt slik at gamle 
hytteområder blir fortettet i slik en grad at det 
oppfyller dagens fortettingskrav til nye planer. Det 
vil være hensynsløst mot de som har kjøpt og 
bygd etter andre normer for fritidsbebyggelse. 
Enhver fortetting må skje med varsomhet, og 
under sterk hensyntagen til de som tidligere har 
kjøpt tomter med kvaliteter som er vesentlig for 
dem. Dette planforslaget tar rett og slett ikke 
hensyn til eksisterende hytter, men søker å utnytte 
hver eneste liten bit av mark mellom hyttene. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Liv Løvaas   Sverre Løvaas  
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 
 
Store deler av planområdet ligger i vedtatt arealdel kommuneplan 2014 – 2025 for Oppdal som 
byggeområde fritid. Nye tomter planlegges i byggeområde fritid. 
 

Fig.1: Planområde vist på kommuneplanens arealdel 2014 – 2025. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 

 
Området som planlegges fortettet med i alt 5 nye tomter ligger innenfor plangrensen til 
bebyggeleseplanene for Kvamman Ytre hytteområde og Kvamman Ytre hyttegrend, vedtatt i 
1995 og 2007. 

Fig.2: Gjeldende bebyggelsesplaner 

Ny plan vil erstatte gjeldende bebyggelsesplaner med plan-ID (del av) 1995004 og 2007002. 
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4.3 Tilgrensende planer 
 
Kvamman Ytre hytteområde omkranses av 6 tilgrensende reguleringsplaner. 
Vurderingen er at ingen av disse har avgjørende betydning for hverken atkomst eller plassering 
av ny bebyggelse i det nye planforslaget. 
 

 
Fig. 3: Tilgrensende planer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til detaljreguleringsplan for KVAMMAN YTRE hytteområde, gnr/bnr. 201/1. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 10.11. 2019 

 

39

 
 
 
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
 
5.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet er ca. 100 da stort og ligger sør for Gjevilvassosen, på østsiden av Osvegen, ca. 14 km 
nordvest for Oppdal sentrum.   
 

 
Fig. 4: Oversikt – Kvamman Ytre hytteområde. 
 
 
5.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk  
 
Kvamman Ytre hytteområde er et etablert hytteområde med 31 fritidshytter. Området som er 
forslått til ny bebyggelse (vist på bonitetskart fig. 5) består av uproduktiv lauvskog, myr, skrinn 
fastmark, og ellers bebygd område. Ingen deler av området er vurdert til å være dyrkbart. 
Selv om området er et utmarksbeite er vurderingen her (ut ifra bonitet og arrondering) at en 
fortetting av hyttefeltet av dette omfanget ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til 
landbruk/reindriftsinteresser. 
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Fig. 5: Bonitetskart. 
 
 
Kvamman Ytre hytteområde grenser mot etablerte hytteområder og mot LNFR beiteområde i øst.  
 
5.3 Stedets karakter,  

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Bebyggelsen består av frittliggende bygninger, hovedbygning med anneks/garasje/uthus. 
Hovedbygningene er 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, samt noen bygninger utmerker seg i 
størrelse og byggekvalitet. 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet. 
 
 5.4 Landskap 

 Topografi og vegetasjon  
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
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 Estetisk og kulturell verdi 
 

 
Fig. 6: Viser øvre del av planområdet med Gjevilvatnet i bakgrunnen. 

 
Hoved-fallretningen i planområdet er mot vest, det er noe brattere i nedre del. Planområdet 
inneholder et myrdrag i øvre del og er ellers vegetert med glissen lauvskog, busker og kratt. 
Undervegetasjonen består for det meste av gras og lyng. 
Planområdet strekker seg fra høydekote 744 i nedre del og opp til høydekote 772 ved den øverste 
hyttetomta. 
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Fig. 7: Oversikt over landskap og eksisterende bebyggelse 
 
Planområdet har meget gode solforhold. 
 
Fremherskende vindretninger er fra nord/nordvest. Storparten av nedbøren vil komme med 
vindretninger fra nord/nordvest. 
Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Området er ikke 
spesielt vindutsatt. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig. 
6 er området vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut ifra et estetisk 
hensyn og klimaregnskap til å ta vare på all skog der det er mulig. 
  
Området ligger i verneskogområde, og det tas derfor inn et pkt. i planbestemmelsene vedr. dette. 
 
Området er ikke registrert med spesielle estetiske og kulturelle verdier, men disse ivaretas så 
godt som det lar seg gjøre i et etablert hytteområde. 
Byggetiltak får begrensninger gjennom planens bestemmelser.  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 31.01. 2019:  
Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet i forbindelse 
med tidligere plan. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som 
planen vil komme i konflikt med. 
 
 
Så langt har vi ikke andre merknader eller kommentarer til planarbeidet utover å vise til den      
den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
 
Sametinget skriver i brev av 22.02. 2019 Vi viser til deres brev av 22.01.2019. 
 
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift  
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de   gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 
 
 
5.6 Naturverdier 
 
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller 
utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven som er sentrale. 
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Fig. 7: Artskart. 
 
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 3 
treff like i nærheten av planområdet. Det er Hare og Gulspurv som er definert som nær truet (NT) 
og Rotrekvierfly som er definert som livskraftig (LC).  
Det er registrert Spillplass for orrfugl på dyrkajorda nedenfor Klettstølen. De nye tomtene vil ikke 
påvirke denne. 
 
Etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har betydning for oppføring av ny 
bebyggelse i planområdet. 
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Fig. 8: Sjekkliste naturmangfold. 
 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og 
naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens 
utbredelse og økologiske tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i databasene og etter 
viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke 
på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som 
kommer fram i denne planbeskrivelsen. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  
Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved etablering av 6 nye hytter i Kvamman Ytre hytteområde vurderes til å 
være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver 
bære kostnader. 

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

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

 
Planområdet ligger ved inngangen til Trollheimen og ligger i et svært viktig kartlagt 
friluftsområde: Rauhovden - Nonshøa – Gjevilvasshytta. Dette er et stort fjellområde som 
sammenfaller med deler av Trollheimen landskapsvernområde. Gjevilvassdalen er en seterdal 
med store landskapsopplevelser sommer som vinter, og er en av de viktigste innfallsportene til 
Trollheimen. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper, og området funger som både lokalt og 
regionalt utfartsområde, samt som nærturområde for store hytteområder. Parkeringsplasser 
vinterstid ved Osen, Grøtsetra og Skarvatnet. Sommerstid er vegnettet godt egent for sykling - 
merka sykkelruter. Gjevilvasshytta har åpent vinterferie, påske og sommertid, og drives av 
Trondhjems Turistforening. 



Forslag til detaljreguleringsplan for KVAMMAN YTRE hytteområde, gnr/bnr. 201/1. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 10.11. 2019 

 

47

  
Fig. 9: Kart over viktig friluftsområde 
 
Planområdet vil bli vist med skiløype, denne er del av det preparerte skiløypenettet. I tilknytning 
skiløypa vil det bli vist område for annet uteopphold som kan opparbeides med gapahuk, benker, 
bålplass eller lignende. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. 
 
Utbyggingen vil i hovedsak skje i nedre del av planområdet og vil i liten grad påvirke atkomsten til 
friluftsområdet. 
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5.8 Landbruk/reindrift 
 
Planområdet er en del av et utmarksbeite fortrinnsvis bruk til sau.  
Hensynssone reindrift ligger ca. 200 meter nord for planområdet og vurderingen at trafikk fra 5 
nye tomter i dette allerede etablerte hytteområdet ikke vil ha avgjørende negativ innvirkning på 
denne. I forhold til reindrifta generelt, vil det være viktig å legge forholdene til rette slik at 
trafikken stort sett kan gå langs merkede stier og preparerte skiløyper. 
 
 
5.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av avkjørsel fra Osvegen og videre opp 
Klettstølvegen og vegen opp til Ytre Rasmusslættet. 
Nye stikkveger skal bygges i veg klasse 3 og i henhold til plankart. Man forutsetter vinterbrøytet 
veg med 2 parkeringsplasser på hver tomt. 
Internveg – atkomst til tomtene H1 – H5 skal følge del av grøftetraseen til Vardammen VA, i denne 
traseen ligger også fiberkabel tilhørende Vitnett. I forbindelse med denne vegbyggingen må vann- 
og avløpsrørene sikres mot frost og i tillegg må man undersøke om fiberkabelen tåler 
belastningen ved å anlegge veg over den. 
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter er akseptabel på grunn av generell liten trafikk, samt at 
veienes beskaffenhet innbyr til liten fart.  

 
5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Det er ikke krav om universell utforming/tilgjengelighet for fritidsbebyggelse. 
 
5.11 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 
 Trafo 
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
 Renovasjon 
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Vann- og avløp er planlagt tilknyttet vann- og avløpsledning fra Vardammen (Vardammen VA) 
som går igjennom planområdet. 
 
VA- plan/plankart leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for 
området. 
 
Etter opplysninger gitt av Oppdal e-verk er det ikke behov for å avsette nytt areal til Energianlegg. 
Strømforsyningen ivaretas ved oppgradering av eksisterende trafo.  
 
Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Alternativ energi kan produseres ved montering av 
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt. 
 
Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til 
kommunale samleplasser. Man må ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
 
5.12 Grunnforhold 

 Grunnens sammensetning 
 Stabilitetsforhold 
 Ledninger 
 Evt. rasfare 
  

Grunnen har ifølge gårds kart lav erosjonsrisiko 
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen Materiale plukket opp, 
transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan 
inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte moreneavsetninger/hyppige 
fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt 
være noe mer. 
 
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.  
 
     Høyspentledning - luftspenn er avsluttet på naboeiendom i sør, og lagt ned i bakken. Den krysser 

planområdet som jordkabel og vil ikke komme i konflikt med planlagt ny bebyggelse. 
 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred eller andre naturfarer. 
 
5.13 Støyforhold 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. 
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5.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra ander 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

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

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.09.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.09.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred IA 29.09.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.09.2019 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.09.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.09.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.09.2019 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.09.2019 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

OK 29.09.2019 OF 

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

IA 29.09.2019 OF 

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

OK 29.09.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.09.2019 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.09.2019 OF 
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b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.09.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.09.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.09.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.09.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.09.2019 OF 

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

OK 29.09.2019 OF 

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

UN 29.09.2019 OF 

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

 
 Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold 
 Brannsikkerhet 
 Klimafaglig vurdering 

 

Fig.10: Viser dreneringsveier for overflatevann 
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Endrete klimaforhold: 
Store vannmengder fra større nedbørsmengder og rask snøsmelting vil komme fra fjellpartier i 
øst. Vurderingen at myra i øvre del og sør for planområdet vil magasinere mye vann. Vannet 
dreneres ut fra myra og følger bekkedrag og havner til slutt ned i elva Festa. 
Veigrøfter internt i planområdet vil også være med på å avlaste vanntrykket mot bebyggelsen. 
 

 
Fig.11: Viser plassering av kum – etterfylling av slokkevann. 
 
Brannsikkerhet: 
Vedr. brannsikkerhet så har ikke vannledning fra Vardammen nok kapasitet til levere slokkevann 
for etablering av brannhydrant. Det er ellers lite tilgang på vann fra lokale bekker. Tilgang på 
slokkevann er fra tank i brannbil og man vil i tillegg legge forholdene til rette for etterfylling av 
slokkevann (tank brannbil) ved å montere uttak i eksisterende kum som ligger ved ny veg sentralt 
i planområdet (kapasitet 110 mm vannledning ca. 8 kg trykk). 
 
Klimafaglig vurdering:  
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Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 
45 % innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og 
energiplanen forpliktet oss på å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
 
Det er ikke i denne planbeskrivelsen gjort noen utredninger vedr. utslipp og opptak av 
klimagasser. En utregning av dette ved bruk av de modeller som foreligger vil sannsynligvis vise 
et netto utslipp av klimagasser. 
Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i vekst tar opp og lagrer 
karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen forbrennes, brytes ned 
naturlig, eller ved endret arealbruk. Konklusjonen av dette ut ifra et klimaregnskap er at man ved 
en utbygging må ta vare på så mye av vegetasjonen som mulig, og om mulig plante trær og busker.  
Areal som brukes til bygninger, parkering, veier og andre anlegg virker negativt i et 
klimaregnskap. 
 
6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

 
 Fig. 12: Plankart lagt på ortofoto. 
 
 
Eksisterende planområde består av 31 tomter hvorav 2 ikke er bebygd. I den nye 
detaljreguleringsplanen forslår man i tillegg 5 nye tomter H1, H3 – H6, samt utvidelse av tomtene 
gnr/bnr. 201/15 og 201/27. Gnr/bnr. 201/15 har betegnelsen H2 i det nye planforslaget. 
Forutsetningen i planforslaget er at ny bebyggelse innpasses i bestående struktur og at den nye 
bebyggelsen underordner seg bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde, -volum og 
grad av utnytting, samt eksisterende infrastruktur. 
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Nye tomter tilknyttes Vardammen vann- og avløpsanlegg.  
 
Plankartet viser veier V1, skiløype SL1,  annet uteopphold AU1 annen veigrunn AVT1 og LNFR – 
område. 
 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny fritidsbebyggelse 
Eksisterende 
fritidsbebyggelse 
 

H1 – H6 
Eget gårds- 
og 
bruksnummer/bygningsnummer 

1120 
  
1120 

      5525   
 
   34014 

 Annet uteopphold AU1 1690         200 
 Skiløype SL1 1420      1402 
 
 
 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat 
 

V1 
 

2010 
 

      6373 
      

 Annen veggrunn, 
tekniske anlegg 
 

 
AVT1 

 
2018 

         
        648 

 
Landbruks-, 
natur- og 
friluftsformål, 
samt reindrift 
 

    

 Beite/skogsmark LNFR 5110
 

   54838 

Sum    103000 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1).  
Sikringssone. 
Frisikt 

 
 
H140 

 
 
140 
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6.1.1 Reguleringsformål 
Detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde, gnr/bnr. 201/1 gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Ny fritidsbebyggelse.  
 Eksisterende fritidsbebyggelse. 
 Annet uteopphold  
 Skiløype. 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg – privat. 
 Annen veggrunn/tekniske anlegg.  
 Parkering. 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift 

 Beite/skogsmark. 
 

Hensynssoner 
 Sikringssone frisikt a.1). 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

 
Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med 
tilhørende anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H6. Parkeringsplass kan plasseres 
utenfor byggegrense på egen tomt. 
Eksisterende preparert skiløype er vist i øvre del av planområdet. 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
Ledningsnett for vann og avløp blir også vist på eget VA - plankart. Det er ikke avsatt eget areal til 
renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser. Tomteeier er forpliktet til  
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
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Planområdet har atkomst fra Osvegen via Klettstølvegen og videre opp Ytre Rasmusslættet.  Det 
opparbeides nye internveger/stikkveger til de nye tomtene.  
Rettigheter vedr. Eksisterende vegnett videreføres i ny plan.  
 
Det skal være vinterbrøytet veg til de nye hyttene. 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift: 
 
LNFR arealet er beitemark/skogsmark. 
 
Innenfor landbruks/reindriftsområde tillates bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner 
som er ledd i opprettholdelse og videreføring av landbruks/reindriftsvirksomheten. 
 
Hensynssoner:  
 
Sikringssone frisikt a.1) I hensynssone sikringssone (H140) frisikt må all vegetasjon holdes nede 
(maks 0,5m høyde) i områder som er markert som frisiktsoner på plankartet. 
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 

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

 
6.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Det vil i planen bli gitt muligheter for takløsningene – saltak eller to 
motstående takflater. Taktekking av tre, skifer, torv eller andre ikke 
reflekterende materialer. 
Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med 
omgivelsene. Store glassflater skal ha deling. 

Eksponering, forhold til nærmiljø 

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

Vurderingen er at etablering av 5 nye tomter i dette området ikke 
endrer landskapsbildet. 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
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Området er i dag i bruk som utmarks - beiteområde for sau og rein. 
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Det tillates inngjerding ved 
bebyggelsens inngangsparti begrenset til 20m2 og alt areal mellom 
tomtene vil fortsatt være beiteområde.  Dersom bebyggelsen er lagt i 
tun tillates inngjerding av inntunet, begrenset til maks 300 m2. Bruk 
av elektrisk gjerde er ikke tillatt. 

Hytteområdet ligger ca. 200 sør for hensynssone reindrift. Nærmeste 
ny bebyggelse planlegges ca. 220 meter fra denne sonen. Vurderingen 
er at ny bebyggelse ikke vil ha liten innvirkning på hensynssonen. 
Man må tilrettelegge for trafikk fra hytteområdene slik at den går 
langs merkede stier og preparerte skiløyper.  

Det er også et overordnet ønske fra landbruks og miljømyndigheter 
om å fortette eksisterende hytteområder for å redusere ytterligere 
press på å legge ut hytteområder i utmark. 

Vurderingen her er at en fortetting av Kvamman Ytre hytteområde 
(30 eksisterende hytter) med i alt 5 tomter ikke vil ha avgjørende 
betydning i forhold til landbruk/reindriftsinteresser. 
 
Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.. 
 
Planområdet vil bli vist med skiløype, denne er del av det preparerte 
skiløypenettet. I tilknytning skiløypa vil det bli vist område for annet 
uteopphold som kan opparbeides med gapahuk, benker, bålplass eller 
lignende. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
 
Utbyggingen vil i hovedsak skje i nedre del av planområdet og vil i 
liten grad påvirke atkomsten til friluftsområdet. 
 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Avkjørsel fra Klettstølvegen vises med frisiktsoner. 

Stikkveger bygges etter vegklasse 3. 

Bratte deler av internvegene i Kvamman Ytre hytteområde strøs ved 
behov, dette i kombinasjon med lav fart gjør trafikksikkerheten langs 
internvegene tilfredsstillende. 

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 
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Støy, støv og luftkvalitet 
 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema 

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

Luftkvalitet er ikke noe tema. 

 
Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for 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 3 treff like i nærheten av planområdet. Det 
er Hare og Gulspurv som er definert som nær truet (NT) og 
Rotrekvierfly som er definert som livskraftig (LC).  
Det er registrert Spillplass for orrfugl på dyrkajorda nedenfor 
Klettstølen. De nye tomtene vil ikke påvirke denne. 
 
Den samlede belastning ved etablering av 6 nye hytter i Kvamman Ytre 
hytteområde vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i 
Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
 
Kulturminner i utmark. 
 
Som før nevnt under punkt 5.5 kulturminner og kulturmiljø 
er det ikke registrert automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
 
Brannsikring/til-gang på slokkevann 

Som før nevnt i denne planbeskrivelsen under pkt. 5.16 vedr. 
brannsikkerhet så har ikke vannledning fra Vardammen VA nok 
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kapasitet til levere slokkevann for etablering av brannhydrant. Det er 
ellers lite tilgang på vann fra lokale bekker. Tilgang på slokkevann er 
fra tank i brannbil og man vil i tillegg legge forholdene til rette for 
etterfylling av slokkevann (tank brannbil) ved å montere uttak i 

 
 
 
 
 
 
  

eksisterende kum som ligger ved ny veg sentralt i planområdet 
(kapasitet 110 mm vannledning ca.  8 kg trykk). 

 
Fig. 13: Kum for uttak av slokkevann 
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7. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av 
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste pkt. (5.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon). 
e 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. 

7.1 Forhold som er vurdert 

 
7.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst fra Osvegen via Klettstølvegen. Veinettet er relativt bratt og svingete.  

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

 

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

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

Avkjørsel fra Klettstøvegen vil bli vist med frisiktsoner. 

 
7.2.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Når det gjelder generell trafikkstøy er vurderingen at støysituasjonen forblir som før planen og 
det er biltrafikken som forårsaker støyen. Ingen tiltak påkrevd. Når det gjelder støv fra generell 
biltrafikk kan tiltak som vanning og salting av vegene være et tiltak.  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy/støv er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates ikke på helligdager. Vedr. generende støv i anleggsperioden kan vanning/salting 
av vegnett/byggeplass være et tiltak. 
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8. PLANKART 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


