
 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Særutskrift 
Dok 19  

Vår saksbehandler Referanse 
Arita Eline Stene ARST/2018/2370-17/201/1 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Kommunestyret 20/20 05.03.2020 

Forslag til detaljregulering av Kvamman Ytre hytteområde - 1.gangs 
behandling og prinsippavklaring 

 
Vedlegg 
1 Forslag til detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde - 1.gangs behandling 
2 img007 
3 Plankartutsnitt 
4 Forslag til planbeskrivelse (2) 
5 Forslag til  planbestemmelser 1 
6 Forslag til plankart 1 
7 Forslag til  VA - plankart 
8 RISIKO-OG SÅRBARHETSANALYSE 
9 Forslag til annet uteoppholdsareal 
  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Sakens øvrige dokumenter.  
 
 
Saksopplysninger 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre 
Oppdal kommune mottok 17.11.2019 forslag til detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde. 
Planområdet er omtrent 100 da., og ligger sør for Gjevilvassosen, på østsiden av Osvegen, ca. 14 km 
nordvest for Oppdal sentrum. Forslagsstiller er Irene Austad og Øyvind Dørum.   
 
Planforslaget legger opp til fortetting av eksisterende hyttefelt med i alt 5 nye fritidstomter fordelt i 
planområdet. Området er i kommuneplanens arealdel angitt som byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Planforslaget er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal i utgangspunktet sluttbehandles 
av utvalget for bygg- og arealplansaker. 
 
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. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering 
av arealet. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av 
kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1. 
 
Planforslaget ble framlagt til 1.gangs behandling i utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 28.01.20, 
sak 20/3. I saken tilrådde kommunedirektøren utvalget å legge planforslaget ut på høring og offentlig 
ettersyn med endringer (se vedlagt særutskrift av saken). Kommunedirektørens tilrådning falt med 4 
mot 3 stemmer, og som konsekvens ble ikke detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde lagt 
ut til høring/offentlig ettersyn.  



 
Forslagsstiller ble underrettet ved brev av 04.02.20 om vedtaket med følgende begrunnelse: 
Avgjørelsen til utvalget er basert på diskusjoner og drøftinger rundt omfanget av hytteutbygging og 
fortetting i området hvor planforslaget havner innenfor. Utvalget mener området er under stort press 
når det gjelder hytteutbygging og hensynet til beiteinteresser i landbruket, reindriftsinteresser, 
naturmangfoldet, samt friluftslivet. Det ble i diskusjonene også pekt på en reduksjon i 
landskapskvalitetene for de eksisterende hyttebeboerne. 
 
Ved brev av 07.02 ønsker forslagsstiller at saken blir forelagt kommunestyret for videre behandling. 
Dette i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. Brevet følger vedlagt med særutskrift av saken.  
 
 
Videre hytteutvikling i Raudhovden-området 
På bakgrunn av utvalg for bygg- og arealplansakers beslutning i 28.01.2020 om å ikke legge ut 
planforslaget på høring / offentlig ettersyn uten alternative forslag, til tross for at planen er i tråd med 
arealformål i kommuneplanens arealdel, ser kommunedirektøren et behov for en prinsippdiskusjon og 
en avklaring av hvordan området videre skal forvaltes. Kommunen har i tillegg flere ganger fått signaler 
fra Fylkesmannen at fortettingspotensialet i området ikke er ubegrenset og at det bør gjøres en 
helhetlig vurdering av området og hvilke konsekvenser den samlede belastningen av utbyggingen har 
for miljøverdiene og reindrifta i området.  
 
Det ble ved rullering av kommuneplanens arealdel 
2019 – 2030 ikke avsatt nye områder til 
fritidsformål i fremre del av Gjevilvassdalen, i 
området Raudhovden / Dørreshovden, men 
eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse 
ble videreført i ny plan. Dette medfører at det kan 
fremmes detaljreguleringsplaner med ytterligere 
fortetting i tråd med overordnet plan.  
 
Området synes å være et svært attraktivt område 
for fritidsbebyggelse med store naturkvaliteter og 
kulturlandskap. Dette, samt nærheten til 
Gjevilvassdalen, gjør at utbyggingspresset er stort.  
 
Området vest for Raudhovden / Dørreshovden og 
øst for Osvegen består i dag av over 20 
reguleringsplaner for fritidsbebyggelse av 
varierende omfang og størrelse. Utsnitt av 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner i 
området er vist på vedlagte plankartutsnitt.  
 
Fortetting i hytteområder 
Å styre arealbruken i kommunen mot fortetting er 
ønskelig fra mange hold, bl.a. fra Fylkesmannen i 
Trøndelag jfr. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
og fra kommunen selv, jfr. Klima- og energiplanen 
av 2019, tiltak 13. Fortetting av eksisterende 
hytteområder er i utgangspunktet positivt ut fra at 
infrastrukturen som regel allerede er opparbeidet i 
stor grad og det totale arealforbruket blir mindre 
enn for et nytt tilsvarende utbyggingsområde. 
Dette kan redusere potensialet for konflikter med andre arealbruksinteresser. En annen fordel ved 
fortetting er at det gir en mulighet for å heve den tekniske standarden i allerede etablerte områder. 
Dette kan igjen legge til rette for økt bruk av eksisterende hytter.  
 

 



Fortetting kan også medføre en del utfordringer og potensialet for fortetting er ikke ubegrenset. 
Fortetting med kvalitet er målet. Det er viktig at eksisterende interesser i området ivaretas. Ved 
planlegging av hytteutbygging skal det tas hensyn til landskap og landskapstilpasning – hytta skal 
tilpasses landskapet, ikke omvendt. Målet er å ta vare på mest mulig av landskapet i og rundt hyttene 
for å opprettholde landskapets kvaliteter med tanke på natur, kulturmiljø, estetikk og friluftsliv. I felt 
hvor det er bygd etter eldre planer eller tillatelser, kan nye hytter føre til reduserte kvaliteter på 
omgivelser for hytteeierne ved at friområder bygges ned, stier og løyper deles opp, ytterligere inngrep i 
naturen pga. utbygging av infrastruktur, økt trafikk på veger, nye hytter bryter stilmessig med 
eksisterende bebyggelse osv. I kommuneplanens arealdel er det en bestemmelse i punkt 1.2 for å 
ivareta dette hensynet. Denne sier at ved fortetting er forutsetningen 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. Denne følges opp i 
reguleringsplanarbeid.  
 
Fortetting kan også medføre ulemper for naturmangfoldet, reindriftsnæringa, beiteinteressene og 
friluftslivet.  
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023.  

- Fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, 
friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i 
planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til.  

 
Økt aktivitet og ferdsel vil føre til større belastning på eksisterende naturverdier og dyreliv. Fra 
Fylkesmannens side er det ønskelig at kommunen gjør en helhetlig vurdering av området og hvilke 
konsekvenser den samlede belastningen av utbyggingen vil ha for miljøverdiene i området.  
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven (nml) og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som berører natur. Kunnskapsgrunnlaget i saksfremlegget er hentet fra Viltkartlegging for 
Oppdal (2014), Sensitive artsdata i Miljødirektoratets base, Naturbase og Artsdatabanken.  
 
I 2014 ble det utarbeidet en rapport i forbindelse med kartlegging av vilt hvor Oppdal kommune var 
oppdragsgiver. Bakgrunnen for oppdraget var at det var ønskelig med oppdaterte opplysninger fra 
pressområder for utbygging, og først og fremst i områder med større hyttefelt. I denne rapporten blir 
Dørreshovden karakterisert som et verdifullt viltområde av flere grunner. Blandingsskog gir gode leve- 
og hekkeområder for flere arter av spettfugler. Dette er en god indikator på rikt insektliv og biologisk 
mangfold. I området er det kjent 48 fuglearter tilknytta skog og 11 arter pattedyr. Det er konstatert 
hekkeplass for stjertmeis sør i området, en art med få reirfunn i kommunen. Videre står det at 
Dørreshovden har kvaliteter som gjør at området har blitt verdsatt som Svært viktig viltområde i tråd 
med DNs (Direktoratet for naturforvaltning) retningslinjer. Viktige verdier knytter seg til hekkeområder, 
god artsrikdom av hakkespetter, vilttrekk gjennom området, samt for leveområde til flere hønsefugler, 
falker og annet småvilt. I rapporten er det påpekt at ytterligere fortetting av hytteområdene ved 
Raudhovden / Dørreshovden vil kunne ramme et viktig raste-/beiteområde samt trekkvei for elg mellom 
sommer- og vinterbeiter. En fungerende viltkorridor er skissert som viktig både som trygg vandringsvei 
mellom nøkkelbiotoper og som spredningsvei for å utveksle arvemateriale. Hjorteviltkorridor indikerer 
ofte trekkrute for annet vilt også. Gjennom området går det også ei vandringsrute for gaupe. 
Kommunens viltkart viser også spillplasser for orrfugl i området. 
 
Av nmls § 9 om føre-var-prinsippet, står det at når det treffes en beslutning uten at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Videre sier § 10 at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Hver enkelt sak skal altså ikke vurderes 



isolert, men settes i sammenheng med tidligere miljøbelastning og sakens ytterligere påvirkning jfr § 9. 
Dette gjelder spesielt hvis miljøbelastningen nærmer seg en kritisk tålegrense. Loven skal hindre at 
naturverdier gradvis forringes ved at hvert nye inngrep anses for lite til å bli stanset. I vurderingen skal 
det samtidig vurderes opp mot flere hensyn. Det vises til at å konsentrere påvirkninger kan være 
hensiktsmessig i en del tilfeller for å la andre områder med større naturverdier være upåvirket, da det 
ut fra miljømessige og samfunnsøkonomiske perspektiv kan være bedre med én større utbygging enn 
mange små inngrep.  
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Reindrift 
Reindriftsnæringa er avhengig av store arealer, og det er planleggingens oppgave å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, språk, næring og samfunn jfr. plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav 
c. Planlegging skal sikre reindriftens arealer samtidig som hensynet til reindrifta veies opp mot andre 
samfunnsinteresser. Dette fremgår også av KMDs veileder Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023. I utbyggingsområder bør en se på summen av eksisterende og 
planlagte tiltak og konsekvensen av dette for reindrifta, og prøve å finne løsninger som begrenser 
nedbygging av viktige arealer og økte forstyrrelser som gjør det vanskeligere å drive med rein.  
 
Planområdet for Kvamman Ytre ligger, i likhet med resten av hyttefeltene i området, innenfor et område 
ekspropriert til samisk reindrift i Trollheimen. Det går ei flyttlei 2-300 meter nord for hyttefeltet. Denne 
er viktig å ivareta.  I sin uttalelse til oppstartsvarsel, peker Fylkesmannens reindriftsavdeling på at det 
er svært mye fritidsbebyggelse i dette området fra før og passasjen for flytting av rein er trang. 
Fylkesmannen er ikke bekymret for hyttene i seg selv, men det er den økte ferdselen og aktiviteten ut 
fra hyttene som er utfordrende når reinen skal flyttes. Kanalisering av ferdsel er et viktig avbøtende 
tiltak her. Kommunedirektøren mener kanalisering av ferdsel er ivaretatt ved at det er et populært og 
godt sti- og løypenettverk i området. Ferdsel inn i området er likevel ikke kun en konsekvens av 
hytteutbyggingen i området i seg selv, da både tilreisende hyttebeboere, turister og innbyggere i fra 
andre steder i kommunen benytter dette området til friluftsliv.  
 
Det går fram av reindriftslovens § 22 at flyttleier ikke må stenges, og kommunedirektøren har 
vanskeligheter med å vurdere om økt ferdsel som følge av hytteutbygging i området vil føre til at 
flyttleia i nord i praksis blir stengt. Som nevnt i utvalgets sak 20/3, er det planlagt å utarbeide et nytt 
kunnskapsgrunnlag for reindrifta i Trollheimen, der økt ferdsel og tålegrense for reindrifta vil bli tema i 
tillegg til en oppdatert kartfesting av flyttleier. Dette vil være nyttig i videre planlegging.    
 
Beiteinteresser 
Kulturlandskapet i området er dannet og vedlikeholdt som følge av aktiv beiting av innmark og utmark. 
Landskapskvalitetene som følge av beitinga gjør slike områder svært attraktive i forbindelse med 
hyttebygging. Hytteutbygging kan videre føre til arealkonflikter mellom interessene til utbyggere og 
landbruket, og hindring av beiting kan igjen føre til gjengroing som senker kvaliteten på 
kulturlandskapet. Det pågående arbeidet med kunnskapsgrunnlag nevnt over, vil omfatte 
beiteinteresser for alle husdyr som beiter i og inn mot Trollheimen: sau, storfe og tamrein.  
 
Tiltak i beiteplan for Oppdal (vedtatt 2018): Søke å styre unna utbygging av areal som er kartlagt som 
svært godt og godt husdyrbeite og på areal som er svært viktige i reindrifta, husdyrråk og rekster, 
gamle ferdselsveier. Størsteparten av området vest for Raudhovden / Dørreshovden og øst for 
Osvegen er kartlagt som svært godt beite i NIBIO sin beitekartlegging fra 2015. 
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Fritidsboliger kan være positive bidragsytere til ei god helse og mange opplever stressreduksjon når de 
er på hytta. Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelser gir gode fysiske og psykiske 
helsegevinster. Det aktuelle området synes å være svært attraktivt for eksisterende og nye 



hyttebeboere. Området har et godt utviklet sti- og løypenett med kort avstand til flotte friluftsområder 
som kan gi gode naturopplevelser.  
 
Det har skjedd stor hytteutbygging i området og eksisterende hyttefelt fortettes. Fortetting kan ha både 
positive og negative konsekvenser for folkehelse. Det er også ulike oppfatninger om hva som er «for» 
tett og ikke. 
 
Det er negativt for hyttebrukerne i de eksisterende området dersom de opplever at området rundt 
hyttene bygges ned og at det mister sine landskapskvaliteter. Dersom arealer for lek og friluftsliv 
forsvinner til fordel for utbyggingsinteresser kan dette føre til at området mister sin verdi. Økt trafikk kan 
virke plagsomt. Samtidig kan utbygging i nærområdet gi mulighet for å øke tekniske standarden for 
eksisterende hytter som igjen kan føre til økt bruk. Når det skal reguleres inn nye hyttetomter i et 
eksisterende områder er det viktig å ivareta gode friområder, legge til rette for sosiale møteplasser og 
ivareta stier og grønne korridorer gjennom området slik at en slipper å gå langs kjøreveg for å komme 
seg ut til friluftsområdene.  
 
 
Samlet vurdering 
 
For vurderinger knyttet til miljø, landbruk, folkehelse og klima for 1. gangs behandling av planforslaget 
for Kvamman Ytre vises det til særutskrift av sak 20/3 vedlagt partsbrevet i denne saken.  
 
Fritidsinnbyggerne er viktig for næringslivet og servicetilbudet i kommunen, noe som kan bidra til å 
holde bosetningen oppe. Ifølge kommuneplanens samfunnsdel er det ønskelig å kunne tilby forskjellige 
typer tomter og områder med ulike kvaliteter og beliggenhet. Nærhet til natur- og kulturlandskapet, 
samt muligheter til friluftsliv er viktig. Det skal være mulig å fortette eksisterende områder der det ligger 
til rette for det, og der det ikke gir vesentlige negative konsekvenser for interesser som landbruk, 
reindrift, naturmangfold, barn- og unges interesser, kulturminner, folkehelse eller samfunnssikkerhet. 
Fortetting er også i tråd med klima- og energiplanen for Oppdal, vedtatt 2019. 
 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2019 – 2030, ble det ikke avsatt nye 
byggeområder til fritidsbebyggelse i Raudhovden / Dørreshovden-området. Eksisterende 
byggeområder er derimot videreført i ny plan. Arealbruken i området er således avklart i overordnet, 
rettskraftig plan, og området er egnet for bebyggelse i den forstand at det allerede er et utbygd 
hytteområde hvor infrastruktur i stor grad allerede er tilrettelagt og opparbeidet. I prosessen med 
kommuneplanens arealdel vurderes arealbruken i en helhetlig, overordna og langsiktig sammenheng. 
Kommuneplanens arealdel har blitt til gjennom omfattende prosesser og skal skape forutsigbarhet for 
planlegging og utbygging.  
 
Kommunedirektøren mener det er uheldig at utvalget for bygg- og arealplansaker ikke vil legge ut 
planforslaget for Kvamman Ytre på høring og offentlig ettersyn. Kommunal- og moderniserings-
departementet mener at som hovedregel bør private planforslag som er i tråd med kommuneplan 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dette sett i sammenheng med kommunens 
hjemmel til å stoppe private planforslag i oppstartsfasen. Det er bedre at kommunen avslår et 
planinitiativ så tidlig som mulig enn at dette skjer etter planforslaget er ferdig utarbeidet. På dette 
stadiet av planleggingen har forslagsstiller lagt ned et betydelig arbeid og mye ressurser i planen 
(Prop. 149 L (2015–2016) Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, 
forenklinger mv.) Planforslaget for Kvamman Ytre oppfyller de føringene som ble satt i oppstartsmøtet 
og har tatt hensyn til og delvis innarbeidet innspill fra naboer. Samtidig ser kommunedirektøren at det 
kan være utfordringer knyttet til å opprettholde eksisterende praksis med å godta alle planer som er i 
tråd med kommuneplanen, spesielt når det gjelder fortetting i eksisterende områder med stort 
utbyggingspress. Dette gir også økt press på beiteområder, naturmangfold, reindrift- og 
friluftsinteresser og det er en utfordring å ivareta eksisterende interesser.  
 
Av Miljøverndepartementets veileder T-1450 om planlegging av fritidsbebyggelse går det frem at 
prosessen med lokalisering og dimensjonering av fortettingsområder er viktig i kommuneplan-
sammenheng. I likhet med nye utbyggingsområder vil en da få en klarere politisk forankring dersom en 



tar utgangspunkt i vedtatte retningslinjer og kriterier når det bestemmes hvor det kan fortettes og hvor 
mye. I kommuneplanen for Oppdal er hytteutbyggingen avgrenset på kartet, men det er ikke satt et tak 
på hvor omfattende ny utbygging kan bli. Miljøverndepartementet foreslår å fastsette et antall nye 
hytter og/eller avgrense utbyggingsområdet på plankartet. Eksempler på kriterier for fortettingsstrategi i 
kommuneplanen er skissert i veilederen. Det presiseres likevel at det er på reguleringsplannivå at den 
detaljerte utformingen skal skje. Det vises til nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2030: Fylkeskommunen og kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i 
fjell og utmark og har særlig oppmerksomhet rettet mot områder med stort utbyggingspress. Dette 
skjer blant annet ved å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser.  
 
I miljøfaglige vurderinger vises det til viltrapport av 2014 hvor det går fram at Raudhovden / 
Dørreshovden-området er et svært viktig viltområde for mange arter, og at ytterligere fortetting i dette 
området kan ramme et viktig elgbeite, samt leveområdene til mange andre arter. Disse opplysningene 
forelå da kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. Det samme gjelder forholdene som står nevnt i 
landbruksfaglig vurdering. Utbygging generelt vil nesten utelukkende gi negative konsekvenser for 
natur- og miljøverdier. Det er prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel som er arena for å 
legge føringer for hvor utbygging kan tåles og hvor det ikke tåles. Som nevnt tidligere, er det uheldig 
hvis forvaltningen av arealdelen blir uforutsigbar.  
 
Dersom kommunestyret ønsker å unngå ytterligere fortetting i det aktuelle området mellom Rauhovden 
– Dørreshovden og Osvegen, må dette forankres i de overordnede styringsdokumentene, dvs. i 
kommuneplanens arealdel. Kommunestyret må i så fall be Kommunedirektøren om å iverksette 
arbeidet med endring av kommuneplanens arealdel, slik at de områdene som nå er vist med formål 
fritidsbebyggelse blir vist med formål LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift). Det framgår av § 11 
– 17 i plan- og bygningsloven bl.a. at for endring av kommuneplanens arealdel gjelder samme 
bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. En eventuell endring av kommuneplanens arealdel vil 
m.a.o. bli en omfattende prosess.  
 
Kommunedirektøren vil presisere at det, på bakgrunn av de store ressursene som er lagt ned på 
utarbeiding av planforslaget, vil være svært uheldig om planforslaget for Kvamman Ytre ikke blir sendt 
på lovbestemt høring og lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Planinitiativet, med forespørsel om oppstartsmøte, er den første henvendelsen forslagsstiller og 
planlegger retter til kommunen. I oppstartsmøtet kan Kommunedirektøren stoppe planinitiativet. 
Forslagsstiller kan da kreve spørsmålet forelagt kommunestyret eller et politisk utvalg kommunestyret 
har delegert oppgaven til, til vurdering eller avgjørelse. Det vises til § 4 i Forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. I det aktuelle området har Oppdal 
kommune mottatt ett planinitiativ med forespørsel om oppstartsmøte. Dette gjelder Rasmusslætte 
hyttefelt. Oppstartsmøtet er berammet til fredag 6. mars. Kommunedirektøren ser det som naturlig at 
dette planinitiativet stoppes dersom kommunestyret ber om en endring av kommuneplanens arealdel.  
 
Kommunedirektøren vil på bakgrunn av ovenstående vurderinger tilrå at forslag til detaljreguleringsplan 
for Kvamman Ytre sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig ettersyn med endringer som er 
tilrådd i sak 20/3 til utvalget for bygg- og arealplansaker. 
 
Kommunestyret sluttbehandlet i møte 20.06.19, sak 19/63, Kommuneplan for Oppdal 2019 – 2030 – 
Arealdelen. Arealbruken i det aktuelle området ble da fastlagt. Kommunedirektøren forholder seg 
selvsagt lojalt til dette vedtaket, og kan ikke tilrå at arealformålet i det aktuelle området blir endret.  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.03.2020  
 

Behandling 
 
Skriv fra Sverre Løvaas av 25.02.20 er utsendt til kommunestyret. 



 
SP v/ Odd Arne Hoel foreslo: 
 
Det vises til saksframleggets miljøfaglige vurdering, landbruksfaglige vurdering og folkehelsevurdering. 
Her poengteres utfordringer for naturressurser, vilt, beitebruk, og at områdets landskapskvaliteter 
forringes ved ytterligere nedbygging/fortetting.  
Kommunestyret fastholder på tross av dette gjeldende arealformål for området mellom 
Rauhovden/Dørreshovden og Osvegen. 
Kommunestyret ber om at fortetting i hver enkelt sak må vurderes opp mot andre hensyn som 
naturmangfold, ledeleier, viltgjennomfart og beiting. 
Kommunestyret ber om at det utarbeides tålegrenser for fortetting under arbeidet med neste arealplan. 
 
 
Venstre v/ Ingrid Husdal Dørum foreslo: 
 
Forslag til alternativt pkt. 2 i kommunedirektøren tilråding: 
 
Kommuneplanens arealdel revideres med tanke på lokalisering og dimensjonering av fortetting i 
områdene Rauhovden/Dørreshovden, Osen, Nerskogen og Skarvatnet. I påvente av denne 
revideringen behandles ingen nye planforslag i området. 
 

Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilråding, pkt. 1 ble enst. vedtatt.  (24 st.) 
 
I.Husdal Dørums forslag falt med 6 mot 18 stemmer. (M.tall: V,MDG og SV) 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag pkt. 2 og O.A.Hoels forslag, ble O.A.Hoels 
forslag enst. vedtatt. (24 st.)  
 
Kommunedirektørens tilråding med vedtatt endring ble enst. vedtatt. (24 st.) 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
1. 
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 10.11.19, med 
følgende endringer:  
 
I plankartet:  
 - Størrelsen på fritidstomtene H1-H6 reduseres til maks 750 m2 .  
 - På eiendommen gnr/bnr 201/27 vises fritidsformål i tråd med eiendomsgrensen.  
 - Saksnr. i saksbehandlingssystem endres til 18/2370 i tabellen.  
 - Det tas inn en sosial møteplass AU2 som vist på vedlagt plankartutsnitt.  
 
I bestemmelsene:  
 Første setning i punkt 3.1.11 får følgende ordlyd: Areal vist til annet uteoppholdsareal AU1 og 
AU2 er felles for tomtene i planområdet.  
 
 Siste setning i punkt 4.1.1 tas ut.  
  
 Punkt 7.1 får følgende ordlyd: Teknisk infrastruktur (veg og vann) til den enkelte tomt skal være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse på tomtene H1-H6. Vann og avløp skal opparbeides i henhold til 



godkjent VA-plan/plankart, og være i henhold til den enhver tid gjeldende VA-norm. For gnr/bnr 201/37 
tillates enkeltanlegg på egen tomt og utslippstillatelse må foreligge før det gis brukstillatelse på tomten.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
2. 
 
Det vises til saksframleggets miljøfaglige vurdering, landbruksfaglige vurdering og folkehelsevurdering. 
Her poengteres utfordringer for naturressurser, vilt, beitebruk, og at områdets landskapskvaliteter 
forringes ved ytterligere nedbygging/fortetting.  
Kommunestyret fastholder på tross av dette gjeldende arealformål for området mellom 
Rauhovden/Dørreshovden og Osvegen. 
Kommunestyret ber om at fortetting i hver enkelt sak må vurderes opp mot andre hensyn som 
naturmangfold, ledeleier, viltgjennomfart og beiting. 
Kommunestyret ber om at det utarbeides tålegrenser for fortetting under arbeidet med neste arealplan. 
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
1. 
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 10.11.19, med 
følgende endringer:  
 
I plankartet:  
 - Størrelsen på fritidstomtene H1-H6 reduseres til maks 750 m2 .  
 - På eiendommen gnr/bnr 201/27 vises fritidsformål i tråd med eiendomsgrensen.  
 - Saksnr. i saksbehandlingssystem endres til 18/2370 i tabellen.  
 - Det tas inn en sosial møteplass AU2 som vist på vedlagt plankartutsnitt.  
 
I bestemmelsene:  
 Første setning i punkt 3.1.11 får følgende ordlyd: Areal vist til annet uteoppholdsareal AU1 og 
AU2 er felles for tomtene i planområdet.  
 
 Siste setning i punkt 4.1.1 tas ut.  
  
 Punkt 7.1 får følgende ordlyd: Teknisk infrastruktur (veg og vann) til den enkelte tomt skal være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse på tomtene H1-H6. Vann og avløp skal opparbeides i henhold til 
godkjent VA-plan/plankart, og være i henhold til den enhver tid gjeldende VA-norm. For gnr/bnr 201/37 
tillates enkeltanlegg på egen tomt og utslippstillatelse må foreligge før det gis brukstillatelse på tomten.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
2. 
 
Kommunestyret viser til kommuneplanens arealdel 2019-2030 og fastholder gjeldende arealformål i 
området Rauhovden / Dørreshovden.   
 
 


