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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 17.11.2019 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre 
hytteområde fra planlegger Ola Fjøsne. Planen omfatter del av eiendommen gnr/bnr 201/1. 
Forslagsstillere er Irene Austad og Øyvind Dørum.  
 

 



Planområdet er omtrent 100 da., og ligger sør for Gjevilvassosen, på østsiden av Osvegen, ca. 14 km 
nordvest for Oppdal sentrum. 
 
Planforslaget legger opp til fortetting av eksisterende hyttefelt med i alt 5 nye fritidstomter fordelt i 
planområdet, samt utvidelse av to eksisterende tomter; gnr/bnr 201/15 (vist som H2 i plankart) og 
gnr/bnr 201/27. Det er i tillegg foreslått å regulere inn skiløypetrasé (SL1) og sosial møteplass (AU1) 
øst i planområdet.  
 
Adkomst til området er ved utvidet bruk av avkjørsel fra Osvegen og videre opp Klettstølvegen. 
Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg.  
 
Oppstartsmøte ble holdt 11.01.2019 sammen med planlegger, forslagsstiller og representanter fra 
kommunen. Her ble forutsetninger og føringer for videre planarbeid gjennomgått. Oppstartsvarsel ble 
kunngjort og sendt ut berørte parter og sektormyndigheter, hvor frist for innspill var satt til 22.02.19. 
Innkomne innspill er lagt fram og kommentert i planbeskrivelsen. Etter innspill ble antall tomter redusert 
og plassering av enkelte tomter justert. 
  
Ny plan vil erstatte gjeldende bebyggelsesplan med plan-ID 2007002 og del av bebyggelsesplan med 
plan-ID 1995004.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsformål. Planforslaget er dermed 
i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av utvalget for bygg- og arealplansaker.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
Det er gjort søk i Miljødirektoratets Naturbase uten at det gjort funn av betydning for planen. 
Artsdatabankens Artskart viser at det er registrert hare (nær truet) sør for planområdet. Observasjonen 
er gjort i det tett utbygde Rasmusslætte hyttegrend. Videre foreligger en observasjon av gulspurv (nær 
truet) nordvest for planområdet. Kommunens digitale viltkart viser at det er en spillplass for orrfugl på 
dyrkajorda nedenfor Klettstølen. Det er på det korteste ca. 300 meter fra spillplassen til nærmeste nye 
tomt, H6. Spillplassen er i bruk i perioden april-mai, og selve spillet foregår i grålysningen. Dette er en 
tid på døgnet da de færreste av hyttefolket er ute på tur. Utfart fra hytteområdet vil også i all hovedsak 
gå i retning Rauhovden, ikke over gjerdet og inn på dyrkamarka nedenfor Klettstølen. Fortetting og 
utbygging av fem nye tomter vil derfor ikke i nevneverdig grad kunne påvirke spillplassen. Kvamman 
Ytre og planområdene sørover til Kleberberget og Langberga er tett utbygd, og har derfor i stor grad 
mistet sin betydning som leveområde for mange viltarter. Kommunedirektøren kan ikke se at utbygging 
i tråd med planforslaget i nevneverdig grad vil kunne påvirke artene hare og gulspurv. 
Kommunedirektøren mener det er en god løsning å fortette i slike områder, da det vil bidra til å 
redusere presset på å legge ut nye områder til fritidsformål.  
 
Planforslaget skal vurderes i forhold til §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven (nml). §§ 8 -12 lyder slik:  
 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. 



Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet. 
 
§ 9. (føre-var-prinsippet) 
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.  
 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for.  
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  
 
Vurderingen er at kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig til å kunne vurdere planforslaget 
(nml § 8). Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. Det er ikke grunn til å 
forvente at utbygging av fem nye tomter vil føre til nevneverdig økt samlet belastning på viktige 
økosystemer (nml § 10). Det forventes ikke at utbygging i henhold til planforslaget vil føre til 
miljøforringelse (nml § 11). Tiltakshaver må i tilfelle dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skader. Nml § 12 anses ikke relevant i denne sammenhengen.  
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Planområdet Kvamman Ytre er klassifisert som svært godt beite for sau og storfe i beitekartleggingen 
utført av NIBIO i 2015. Arealet er vegetasjonskartlagt som lauvskog med hagemarkpreg. 
Reguleringsplanen fra 1995 har satt strenge krav til inngjerding av tomter, med kun tillatt inngjerda 20 
m2 rundt inngangsparti, eller inngjerding av inntun. Dette videreføres i ny plan og dette er viktig å 
overholde, slik at mest mulig areal blir tilgjengelig beiteareal. Det er tre beitelag som har beitedyr i 
området: Gjevilvassdalen beitelag, Gjevilvassdalen-Skaret kalvsankelag og Trollheimen Sijte. 
 
For landbruket er det positivt med fortetting, hvis alternativet er at nye områder tas hull på og bygges 
ut. Samtidig skal en være forsiktig med så mye fortetting av området ødelegges både estetisk og 
bruksmessig for brukerne av området. Nye tomter utgjør ca. 5,6 dekar, eksisterende tomter ca. 34 
dekar av totalt areal hele teigen på 103 dekar. Dersom tomtene reduseres til 750 m2 pr tomt, vil nye 
tomter utgjøre ca. 4,5 dekar. 
 
Like nord for planområdet går en flyttlei for rein. Fortettingen vil ikke berøre denne direkte og anses 
som liten konfliktgrad, sett i sammenheng med hele Rauhovden-Klettstølen utbyggingen. Økt ferdsel 
og tålegrense for beitebruk i området vil bli utredet i et nytt kunnskapsgrunnlag for Trollheimen, i tråd 
med kommunestyrets vedtak i kommuneplanens arealdel juni 2019. Arbeidet med dette er nå i 
oppstartsfasen og det vil være et samarbeid mellom flere kommuner.  
 
All skog i Gjevilvassdalen er betegnet vernskog, for å ta vare på kaldstrømmer, vind og lokale 
klimasoner. Det er meldeplikt og egne regler for hogst i vernskog som må følges. Dette er tatt inn i 
reguleringsplanbestemmelsene. 
 
 



Folkehelsevurdering 
 
Det er i utgangspunktet positivt med en fortetting, men eksisterende planområde er allerede fortettet og 
det er en tålegrense for når det går ut over kvaliteten for området. Dersom man ser området i en 
helhetlig sammenheng, vil de ekstra hyttene kanskje være det som drar ned kvaliteten på området. 
Området mangler grønnkorridorer som leder turgående gjennom feltet uten å benytte kjøreveg eller gå 
gjennom eiendommene til hverandre. Det er ingen sentrale sosiale møteplasser eller friområder i feltet 
som kan gi en fellesskapsfølelse, bortsett fra et lite område helt øst ved skiløypa. Bevaring av litt skog 
og naturpreg vil gi kvalitet for brukerne av området. Det er positivt at skiløypa er inkludert og 
innregulert i planforslaget.  
 
 
Klimafaglig vurdering 
 
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 seg til å jobbe mot å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk. Alt areal kan klassifiseres som enten skog, 
dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for 
utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra disse kategoriene.1)  
 
Planforslaget for Kvamman Ytre vil ved evt. vedtak erstatte deler av gjeldende reguleringsplaner. Det 
er foreslått regulert inn 5 nye tomter sammenlignet med gjeldende plan, og dette vil føre til at omtrent 
4,64 da endrer arealbruk. Ifølge data hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, består dette arealet av 
uproduktiv lauvskog. Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter endring av 
arealbruk.  
 
Disse arealbruksendringene, vil basert på verktøyet, gi følgende tall i løpet av en 20 års periode:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 1,2 tonn CO2-ekvivalenter 2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 135,5 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 136,3 tonn CO2-
ekvivalenter (1,2 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 135,5 tonn klimagassutslipp over 20 år). 
Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 13 nordmenn 3). 
 
Det ligger to tomter i planen som ikke er bebygd ennå. Tas disse med i beregningene vil 6,34 da endre 
arealbruk sammenlignet med dagens situasjon. Da vil tallene bli som følger:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 1,6 tonn CO2-ekvivalenter. 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 186,3 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Arealbruksendringen vil da innebære et utslipp på 186,3 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer det årlige 
gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 18 nordmenn. 
 
Av tallene går det fram at planforslaget fører til økt utslipp av klimagasser som følge av at skogarealer 
bygges ned. Dette er negativt av hensyn til kommunens klima- og energiplan og nasjonale mål om 
klimagassreduksjon. Samtidig er det slik at området er vist til fritidsformål i kommuneplanens arealdel, 
noe som åpner for utbygging i disse områdene. Dette har som hensikt å skape forutsigbarhet i hvor 
hytteområder kan utvikles eller ikke, og det vurderes slik at klimautslippene som følge av planforslaget 



kan godtas. Området som bygges ned består av uproduktiv lauvskog som gir lave tall når det gjelder 
opptak av klimagasser. Det er positivt at det åpnes opp for bruk av solcellepanel i bestemmelsene og 
at det er kort veg til skiløype og friluftsområder.  
 

1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:   
Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens

 utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. /hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år). 
  

2) CO2-ekvivalenter: 
Enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser (f.eks. metan, lystgass osv.) til den globale 
oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år (ssb.no) 
 

3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt). 
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til plankart og VA-plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 10.11.19: 
 
I vurderinger for folkehelse vises det til mangel på sosiale møteplasser og grønnkorridorer gjennom 
hytteområdet. I de eldre planene som ligger der i dag, og som har vært grunnlag for utbygging, har det 
vært lite fokus på å ivareta og sikre slike grønnkorridorer gjennom hyttefelt og opp til friluftsområdene. 
Området er derfor utbygd på en slik måte at det er vanskelig å finne områder og muligheter for å 
ivareta dette i den nye planen. Når det gjelder mangel på sosiale møteplasser sentralt i området, vil 
kommunedirektøren tilrå at det tas inn et område AU2 i plankartet som vist på vedlagt plankartutsnitt.  
 
Som følge av ovennevnte endring i plankart, vil kommunedirektøren tilrå at første setning i punkt 3.1.11 
i bestemmelsene får følgende ordlyd:  
Areal vist til annet uteoppholdsareal AU1 og AU2 er felles for tomtene i planområdet. 
 
I retningslinjene til kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.19, står det at maks størrelse på 
fritidstomter bør være 750 m2. De nye tomtene som er vist i plankartet har et større areal enn dette, 
mellom 800 – 1000 m2. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at størrelsen på tomtene H1-H6 reduseres til 
maks 750 m2 i tråd med retningslinjene.  
 
Dersom de nye tomtene reduseres til 750 m2, vil også tallene for klimagassutslipp som følge av 
arealbruksendringer endre seg. Sammenlignet med gjeldende plan, vil omtrent 3,08 da endre 
arealbruk og føre til et samlet utslipp på 90,5 CO2-ekvivalenter. Sammenlignet med dagens situasjon 
(2 ubebygde tomter) vil omtrent 4,66 da endre bruk og gi samlet utslipp bli 136,9 CO2-ekvivalenter i 
løpet av en 20 års-periode dersom alle tomtene blir bebygd. Tallene tilsvarer det årlige 
gjennomsnittlige klimafotavtrykket til henholdsvis ca. 7 og 13 nordmenn.  
 
Fritidseiendommen gnr/bnr 201/27 er vist med utvidet tomt i plankartet. Denne tomten er i dag på ca. 
1000 m2 og utvidelse av fritidsformål her vil heller ikke være i tråd med retningslinjene i 
kommuneplanens arealdel, som nevnt over. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at eiendommen gnr/bnr 
201/27 blir vist i henhold til dagens eiendomsgrenser, og ikke utvides som foreslått.   
 
I tabellen for saksbehandling etter plan- og bygningsloven er saksnr. i saksbehandlingssystem oppgitt 
som 18/2379. Her er riktig saksnr. 18/2370, og kommunedirektøren tilrår at dette rettes opp. 
 
I punkt 4.1.1 siste setning står det at «Eksisterende rettigheter vedr. eksisterende atkomster 
videreføres i ny plan». Dette er privatrettslige forhold og vil uansett være krav ved videre byggesak. 
Setningen har derfor ikke noe hensikt ved å stå i bestemmelsene og kommunedirektøren tilrår at den 
tas ut.  
 



I bestemmelsen i punkt 7.1. står det at «avløpsanlegg på den enkelte tomt skal være opparbeidet før 
det gis brukstillatelse på tomtene H1-H6». Denne formuleringen er uheldig da disse tomtene skal 
kobles til Vardammen VA, og det burde presiseres at dette gjelder kun for den fradelte og ubebygde 
tomten på eiendommen gnr/bnr 201/37. Kommunedirektøren vil tilrå å endre formuleringen i punkt 7.1 
slik:  
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.  
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. 
I ROS-analysen for planforslaget er tre hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er 
akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende tiltak 
er at alle boenheter skal følge byggteknisk forskrift og ha radonsperre mot grunnen. Under klima-
tilpasning/flomfare vises til større nedbørsmengder og rask snøsmelting fra fjellpartiene i øst. 
Vurderingen er at myra i øvre del og sør for planområdet vil magasinere mye vann. Vannet dreneres ut 
fra myra og følger et bekkedrag før det renner ut i elva Festa. Veigrøfter i planområdet bidrar med å 
avlaste vanntrykket mot bebyggelsen og området er kartlagt med lav erosjonsrisiko. Når det gjelder 
støy/støv grunnet vegtrafikk vil liten trafikk og lav fart medføre lite støy og støvplager. I tørre perioder 
kan det være aktuelt med vanning/salting av vegen for å binde støvet.  
 
Fire hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder vei/ bro/ 
trafikknutepunkt. To av disse gjelder trafikksikkerhet. Vurderingene er at siktforholdene er tilfreds-
stillende ved avkjørsler. Trafikksikkerheten i planområdet er ivaretatt ved at det er lite trafikk og farten 
er lav på de interne vegene. Vegene strøs etter behov. Avbøtende tiltak for sjenerende støy/støv i 
anleggsperioden er at anleggsdriften begrenses i antall timer i døgnet og tillates ikke på helligdager. 
Vanning/salting er skissert som avbøtende tiltak med tanke på eventuelle støyplager. Ulykker ved 
anleggsgjennomføring skal unngås ved å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og miljø. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 28.01.2020  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens forslag falt med 4 mot 3 stemmer (mindretallet: SP v/J.B. Volden og H. Rislien 
og AP). 
 
 
Konsekvensen av dette blir at utvalg for BYAR ikke godkjenner detaljreguleringsplan for 
Kvamman Ytre hytteområde utlagt til off. ettersyn/sendt på off. høring. 
 
 
 
 



Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalget for bygg- og arealplansaker gjør slikt vedtak: 
 
Utvalget for bygg- og arealplansaker 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. 
 
 
 


