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1. INNLEDNING 
 
1.1 Historikk/bakgrunn for planarbeid: 
  
Tiltakshaver informerte styret i hytteforeningen (Nyhaugen) om planer vedr. fortetting av 
eksisterende område 4. november 2019. 
Vurderingen gjort av tiltakshaver er at dette er et romslig hytteområde med muligheter for 
fortetting. Man har foreslått tomter primært uten felles grenser for å ta hensyn til eksisterende 
beboere. De nye tomtene vil bli innlemmet i hytteforeningen på samme vis som de øvrige. Når det 
gjelder infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm vil stort sett eksisterende veg og strømnett bli 
brukt.  
Brevet m. vedlegg sendt til hytteforeningen pr. e-post 4 nov. 2019 følger planen i vedlegg – 
dokumenter i forbindelse med planoppstart. 
  
Opprinnelig var hensikten med planendringen å fortette et eksisterende planområde med 11 nye 
tomter og med oppgradering av plankart i henhold til de faktiske forholdene. Vannforsyning fra 
nye borebrønner og med avløp ført til nye godkjente anlegg. Eksisterende vegnett benyttes som 
hovedatkomst. Oppstartsvarsel ble utarbeidet på grunnlag referat fra oppstartsmøte og 
planinitiativ og sendt sektormyndigheter og berørte naboer. Oppstartsvarselet (endring, datert 
30.03. 2020) førte til mange innspill fra naboer i planområdet.  
 
Etter en gjennomgang av innspillene besluttet tiltakshaver å sende ut ny informasjon vedr. 
fortettingen (10.06. 2020). Hovedinnholdet i ny informasjon var at tiltakshaver hadde vurdert 
disse innspillene. Han sa seg villig til å lytte til mottatte innspill/argumenter mot en fortetting av 
dette omfanget som var varslet og reduserte antallet nye tomter til 4.  Vurderingen var at dette er 
et minimumsantall (i forhold til økonomi) for å starte opp med en ny reguleringsprosess. 
 
Denne nye informasjonen ble sent til alle som kom med innspill vedr. opprinnelig varsel. Det ble 
også i dette varselet invitert til befaring. 
Utsendelse av ny informasjon førte til nye innspill og alle med nye innspill ble invitert til befaring 
på Nyhaugen 15 august. Der ble plassering/beliggenhet av 4 nye tomter vist i terrenget for 
frammøtte naboer. 
 
Konklusjonen etter befaringen var at det var enighet om at tiltakshaver gikk videre med 
planarbeidet og lagde planmateriale i samsvar med som ble skissert/diskutert under befaringen. 
 
På grunn av at mange av i de opprinnelige innspillene hadde det samme budskapet, er ikke alle 
kommentert under pkt. 2.4 i denne planbeskrivelsen – innspill til plan. 
 
Vedtatt ny detaljreguleringsplan vil erstatte gjeldende plan med plan-ID 2007012. 
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1.2 Hensikten med planen 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for 4 nye tomter – frittliggende fritidsbebyggelse med 
tilhørende anlegg, annet uteopphold, skiløype, stikkveier, vann og avløp. I forhold til 
planinitiativet (opprinnelig forslag 11 tomter) er planforslaget redusert til 4 tomter, dette i 
første rekke på grunn av hensynet til naboer (etablerte hytteeiere). Tiltakshaver vil i tillegg  
 
oppgradere plankartet slik at det samsvarer med oppbygd infrastruktur og fradelte tomter. 
 
1.3 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstiller er Jelhauin Eiendom AS v/Trond Nyhaug, 
Nordre Industrivegen 60, 7340 Oppdal. 
 
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene. 
 
1.4 Eiendoms - og eierforhold 
 
Grunneiendommen som omfattes av reguleringen er del av Nyhaugen gnr/bnr. 316/7. 
Hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 316/7 er Trond Nyhaug. 
 
 
1.5 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommuneplan og bebyggelsesplan med plan-ID 5021_2007012, 
ikrafttredelsesdato 18.06. 2007. 
 
 
1.6 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
1.7 Krav om konsekvensutredning 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram 
 (pbl § 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2). 
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2. PLANPROSESSEN  
 
2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 
 
2.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Trond Nyhaug. 
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan Nyhaugen hyttegrend – endring ble holdt på 
kommunehuset 14.02. 2020. 
Fra tiltakshavere stilte Trond Nyhaug og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Ane Hoel, 
Arita Stene, Gro Aalbu, Vigdis Thun og Arild Hoel. 
 
 
2.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 02.04. 2020 
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmeside 30.03. 2020. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 30.03. 2020 
Frist for innspill ble satt til 10.05. 2020. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
 
2.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og er kommentert.  
 
Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag. 

Dato 05.05. 2020. Uttale til varsel om 
oppstart av reguleringsendring for 
Nyhaugen hytteområde - Oppdal 
kommune 
 
 

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

 

Reindrift 
Området ligger tett opptil grensen for 
Trollheimen reinbeitedistrikt. Det vil derfor 
være viktig å følge kommunens premiss om at 
trafikk ikke skal kanaliseres inn i hensynssonen. 

Klima og miljø 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil 
ivaretakelse av klima, naturmangfold, 
landskap og friluftsinteresser være sentrale 
tema i arealforvaltningen. Problematikk 
knyttet til forurensning i form av støv, støy og 
forurensning i grunnen er også viktig for 
Fylkesmannen som miljømyndighet. 

 

Området er allerede regulert til 
fritidsbebyggelse, og det er snakk om 
fortetting, noe som i utgangspunktet er bedre 
enn å ta i bruk nye, uberørte arealer. Fortetting 
kan bidra til standardheving på infrastruktur 
som igjen fører til økt bruk av 
fritidseiendommene. Økt bruk fører til økt 
ferdsel i området rundt fritidseiendommene, og 
dermed økt forstyrrelse av vilt og økt slitasje på 
stier og naturen forøvrig. Fylkesmannen 
oppfordrer kommunen til å ta en helhetlig 
gjennomgang av videre utbygging og fortetting 

 
 
 
 
 
 
 
Ingen endring i forhold til reindrift. Lokal 
Skiløype fra Nyhaugen er tilknyttet kommunal 
preparert skiløype. Ingen ny tilrettelegging av 
trafikk inn i hensynssonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at en fortetting med i alt 4 nye 
fritidsboliger ikke fører til skadelig slitasje på 
stier og naturen forøvrig. 
 
 
 
 
Dette tas til følge. 
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av områder for fritidsbebyggelse. 

Når det gjelder hensynet til naturverdier skal 
planforslaget vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 
i naturmangfoldloven (NML) av 2009, holdt opp 
mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i NML. 

 

I anleggsfasen kan støy og støv bli et problem. 
Det skal gå fram av planbeskrivelsen hvordan 
støyrisiko er vurdert, jf. Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) og Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 må også 
legges til grunn for planforslaget. 

 

Det må i planen innarbeides tiltak eller 
virkemidler for å redusere utslipp av 
klimagasser, ivareta klimatilpasning som 
hensyn, og eventuelt tiltak for mer 
effektiv energibruk og miljøvennlig 
energibruk, jf. Statlige planretningslinjer 
for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. 

 

Håndtering av overvann må vurderes i 
planarbeidet. Overvann bør løses på overflaten, 
fortrinnsvis gjennom naturlige løsninger. God 
overvannshåndtering er viktig for å sikre 
robuste anlegg som kan håndtere forventede 
klimaendringer som økt nedbørintensitet og –
mengde. 

 

Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og 
steinmasser som ikke er forurenset skal vurderes 
i planprosessen. 

 

 
 
 
 
 
I planens bestemmelser blir det innført en 
bestemmelse vedr. støy og støv, dette gjelder 
særlig i bygge- og anleggsfasen. 
 
 
 
 
 
 
Det gis muligheter for solcelle på tak og uttak 
av jordvarme i forbindelse med borebrønner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturlige løsninger vil bli foretrukket. 
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Det bør tas inn bestemmelser som sikrer at det 
ikke blir brukt fremmede arter ved nyplanting og 
på torvtak. En art er definert som fremmed om 
den ikke forekommer naturlig i området, jf. 
forskrift om fremmede organismer. 

 

Det er renner to små bekker gjennom 
planområdet. Hensynet til bekkene må 
ivaretas videre i planprosessen. Det må ikke 
gjøres inngrep i vassdraget eller i 
kantvegetasjonen langs vassdraget, verken 
permanent eller i anleggsfasen. 

 

Vi viser ellers til Miljøverndepartementets 
veileder T-1450 om planlegging av 
fritidsbebyggelse. 

Samfunnssikkerhet 
Det må gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd 
med plan- og bygningsloven § 4-3. 
Fylkesmannen påpeker at kommunen som 
planmyndighet er ansvarlig for ROS- analysen. 
Det er viktig at kommunen er bevisst sitt ansvar 
for å kvalitetssikre og godkjenne analysen. 

 

Kommunens oppgave er blant annet å 
følge opp intensjonen med en ROS-
analyse, som er å komme frem til om et 
område er bebyggbart eller ikke 
sørge for at ROS-analysen gjøres tidlig i 
planarbeid og senest skisseres etter 
oppstartsmøte (positivt om det lages et utkast 
til ROS som sendes på høring sammen med 
oppstartsvarselet, for å kunne gi 
hensiktsmessige tilbakemeldinger tidlig i 

 
 
 
 
 
Byggegrense 20 meter mot bekk med helårs 
vannføring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderinger i forhold til økte nedbørsmengder 
ved endrete klimaforhold er gjort i planen. 
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planprosessen) 
ha klare forventninger og krav til utreder av en 
plansak om tema, metodikk og utforming av 
en ROS-analyse, og hvilke kvalitetskrav som 
forventes (kvalitetskrav kommunen kan sette, er 
foreslått i veileder fra DSB om samfunnssikkerhet 
i arealplanlegging (2017).) 

sørge for at avdekket risiko skal møtes 
med tiltak som sikres i planbestemmelsene 
eller gjøres juridisk gjeldende på andre 
måter 
 
Som et minimum bør ROS-analyser i plansaker 
være utarbeidet med bakgrunn i DSBs 
veileder fra 2017 (se også liste over mulige 
kilder i vedlegg 5) 
inneholde en analyse med beskrivelser og ikke en 
ren sjekkliste med kryss under «ja» eller «nei» 
inneholde en kildeliste til analysen 
ha kommunens helhetlige ROS-analyse, 
fylkesROS, arealplanens ROS-analyse, andre 
tilstøtende områders ROS-analyser og 
kommunens beredskapsplanverk som en 
naturlig del av kildegrunnlaget i tillegg til NVE 
og NGU med flere 
ha en vurdering av et endret klima. Ekstremvær, 
som styrtregn og vind vurderes, og 
overvannshåndtering løses i plansaken. Se 
informasjon på klimatilpasning.no 
 

 

 
 
 
. 
 

Innspill: 
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 17.04. 2020. 
 
Fylkeskommunens uttalelse - 
oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde - endring del av 316/7 i 

Kommentarer: 
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Oppdal kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse av 30.03.2020. 
Formålet med planen er fortetting med 11 nye 
tomter innenfor en bebyggelsesplan for 
Nyhaugen hyttegrend vedtatt 18.06.2007. 
Plassering av veier, tomtegrenser og annen 
infrastruktur oppdateres i tråd med eksisterende 
forhold. Turdrag og skiløype ivaretas i planen. 

Fortettingen skal skje innenfor 
området avsatt til bebyggelse 
og anlegg, fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. 
 

Utnyttelsesgraden vil flg referat fra 
oppstartsmøte være maks 35 % BYA. 
Utnyttelsesgraden bør reduseres vesentlig, 
det vises i den sammenheng til pågående 
arbeid med bærekraftig fritid og målet om 
bærekraftig forbruk og produksjon. 

 

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en 
arkeologisk registrering av planområdet i 
forbindelse med tidligere plan. Det er registrert 
en tjæremile innenfor planområdet. 

Tjæremilen ikke blir berørt av endring i planen. Vi 
forutsetter at bestemmelsenes pkt 
5.8 fra gjeldende plan videreføres og at 
kulturminnet blir vist i plankartet på 
samme måte. Det vises til den generelle 
aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. 

 

Ut fra de områdene vi har ansvar for 
forvalte har vi ikke andre kommentarer 
eller merknader til igangsatte planarbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utnyttelsesgraden reduseres til 30 % BYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjæremilen videreføres i planen 
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Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 15.04. 2020 
 

Tilbakemelding på varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde - del av gnr. 316 bnr. 7 i 
Oppdal kommune 

Viser til deres brev av 30.03.2020. 

Statens vegvesen har ansvar for 
å påse at føringene i Nasjonal 
transportplan, statlige plan- 
retningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og 
transportplanlegging, 
vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale 
arealpolitiske føringer blir 
ivaretatt i planleggingen. Vi 
uttaler oss videre som forvalter 
av riksveg og som faglig 
sektormyndighet for 
vegtransport. 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om 
oppstart da området primært berøres av kommunale 
veger. 
 
 
 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

Innspill: 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 03.04. 2020 
 

Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel 
- Endring av detaljreguleringsplan for 

Kommentar til innspillet: 
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Nyhaugen hytteområde, del av gnr/bnr. 
316/7 i Oppdal kommune 

Vi viser til deres brev av 30.03.2020. 
Sametinget uttaler seg i denne saken 
mht. samiske kulturminner. For 
hensyn som angår reindrift forutsetter 
vi dialog med reindriftsforvaltninga 
og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite 
sannsynlig at det finnes ukjente 
automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har 
derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget. 
 

Vi minner om den generelle 
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår 
følgende tekst: 

 Kulturminner og 
aktsomhetsplikten. Om 
noen under arbeid skulle 
mistenke funn av 
kulturminner, må en 
umiddelbart stanse arbeidet 
og gi beskjed til 
Sametinget og 
fylkeskommunen. Pålegget 
beskrives i lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Dette 
må videreformidles til alle 
som skal delta i 
gjennomføring av tiltaket. 

Vi minner også om at alle samiske 
kulturminner fra 1917 eller eldre er 
automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Mange av disse er fortsatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
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ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt 
å skade eller skjemme et freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5 
meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 
3 og 6. 
Denne uttalelsen gjelder bare 
Sametinget. For øvrige hensyn viser 
vi til egen uttalelse fra Trøndelag 
fylkeskommune. 

 

Innspill: 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 29.04. 2020 

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART - 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
NYHAUGEN HYTTEOMRÅDE - OPPDAL 
KOMMUNE 
 
 
Mattilsynet mottok 2. april 2020 
varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde til uttalelse. Frist for å 
komme med eventuelle innspill til 
planarbeidet er satt til 10. mai 2020. 

Gjelder 
Formålet med planen er å legge til 
rette for ca. 11 tomter - frittliggende 
fritidsbebyggelse med tilhørende 
anlegg, annet uteopphold, vei, vann og 
avløp. I tillegg blir gjeldende plankart 
oppgradert slik at dette viser 
plassering av veier, tomtegrenser og 
annen infrastruktur i tråd med 
virkeligheten. 

 

Kommentar til innspillet: 
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Fakta 
Dette er en endring av 
gjeldende bebyggelses plan 
for Nyhaugen hyttegrend, 
plan-ID 2007012, 
ikrafttredelsesdato 
18.06.2007. 
 
Vurderingen er at planområdet ikke 
kommer inn under forskrift om 
konsekvensutredning. Området er 
bebygd og tidligere vurdert i arbeidet 
med kommuneplanens arealdel. 
 
Området ligger på Nyhaugen, 
på oversiden av Gamle 
Kongeveg, ca.1,3 km nordvest 
for Fagerhaug sentrum. 
 
I mottatte beskrivelse står det at 
vannforsyning skal skje fra 
borebrønner, og at avløpsvann må 
føres til godkjent avløpsanlegg. 
 
Slukkevann løses med medbrakt vann i brannbil. 
Etterfylling i Fagerhaug sentrum. 
 
Det er avholdt oppstartsmøte, referat 
vedlagt. Forhold knyttet til 
vannforsyning er beskrevet i 
referatet. VA-plankart og VA-plan 
skal følge planen. VA-norm skal 
benyttes. Vi ser også at det stilles 
krav til dokumentert tilfredsstillende 
vannforsyning. 
 
Reguleringsbestemmelse
r om utbyggings – og 
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påkoblingsplikt skal 
ivaretas i egen 
rekkefølgebestemmelse. 
 
 

Vurdering 
Vi ser av vår oversikt at det allerede er 
etablert 3 drikkevannsbrønner 
(borebrønner i fjell) i tilknytning til 
eksisterende fritidsbebyggelse i området. 
Disse er koordinatfestet, og ut fra det ser 
vi at de ligger tett inntil veier og 
bebyggelse. De er oppgitt til å levere 8 
m3/døgn til sammen. Vi vet ikke om det 
er maksimal kapasitet. Ut fra et teoretisk 
forbruk på 200 l/døgn per person 
tilsvarer det at de tre brønnene tilsammen 
kan forsyne 40 personer i døgnet. 
 
I tillegg er det et privat vannverk i 
området (Fagerhaug vassverk). Vi 
kjenner ikke til avstanden fra mulig 
tilkoblingspunkt hos vassverket og frem 
til Nyhaugen. Vi vet at vassverket har 
god forsyningskapasitet. 
 
Vi viser til Nasjonale mål for vann og helse: 
Områder med behov for økt tilknytning til 
felles vannforsyning eller hvor 
drikkevannsforsyningen kan forbedres på 
annen måte 
 
Målsettinger: 
a)Ved utlegging av nye bolig- (herunder 
fritidsboliger) eller industriområder eller ved 
fortetting innenfor eksisterende 
bebyggelsesområder, skal det vurderes 
muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer i nærheten eller om 
nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man 
oppnår hygienisk tilfredsstillende, 
hensiktsmessige og kostnads- og 
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driftseffektive enheter 
 
Jo flere drikkevannskilder som 
etableres i et område, dess større areal 
vil bli knyttet opp til beskyttelse av 
disse. Det er derfor fordelaktig å 
kunne utnytte eksisterende 
vannforsyning mest mulig. Det er 
også viktig at avløp føres ut av 
området, og at avløpsledninger er tette 
for å unngå utslipp av avløpsvann som 
kan komme ned i drikkevannet. Slik vi 
ser brønnene registrert er det ikke 
desinfeksjon ved noen av brønnene. 

Mattilsynet har følgende innspill til 
igangsatt planarbeid: 
Eksisterende registrerte borebrønner i 
området må hensyntas slik at fortettingen 
ikke påvirker vannkvaliteten negativt. 
Avløpsvann må føres ut av området, og det 
må ikke være lekkasjer fra avløpsledninger. 
 

Tilkobling til Fagerhaug vassverk bør vurderes. 
 

Mulighet for å utnytte eksisterende 
vannforsyning i området må vurderes, om 
tilknytning til Fagerhaug vassverk ikke er 
mulig. Spesielt må brønnenes kapasitet 
undersøkes for å se om det er potensiale til 
å forsyne den nye fritidsbebyggelsen. 
 

Nye vannledninger må ha tilstrekkelig dimensjon for å 
sikre tilstrekkelig leveringssikkerhet. 
Ved etablering av ny(e) brønn(er) viser vi til krav i 
drikkevannsforskriften. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vann og avløpsplan er utarbeidet Hoel & 
Sønner 
 
Vannforsyning og avløp er vurdert av Hoel & 
Sønner 
 
 
 
 
 
For tomtene H3 og H4 planlegges 
minirenseanlegg (AVL1) med utslipp av vann 
med badevannskvalitet i bekk med 
helårsvannføring. 
Vannforsyning er fra felles borebrønn – VA1  
 
For tomtene H1 og H2 planlegges det 
vannforsyning fra felles borebrønn - VA2 

Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 20.04. 2020 
Oppstart av detaljreguleringsplan for 

Kommentarer: 
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Nyhaugen hytteområde - endring, del av 
gnr./bnr. 316/7 i Oppdal kommune – 
Høringsuttalelse 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for 
ca. 11 tomter for frittliggende 
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, 
annet uteopphold, vei, vann og avløp. I 
tillegg oppgradering av gjeldende plankart 
slik at plassering av veier, tomtegrenser og 
annen infrastruktur samsvarer med 
virkeligheten. Planområdet er på nordsiden 
av Gamle Kongevei, ca. 1,5 km nordvest for 
Fagerhaug sentrum. Adkomst til området 
ved bruk av eksisterende avkjøring til 
Nyhaugen hyttegrend. Ellers vil adkomsten 
være bruk av eksisterende veinett. Til de nye 
tomtene vil de bli opparbeidet nye 
stikkveier. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen borebrønner i området har kapasitet for 
etterfylling av slokkevann i tank- brannbil. 
Nærmeste uttak for slokkevann er i hydrant med 
beliggenhet i Fagerhaug sentrum 
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prosjektet skal kunne 
gjennomføres. Det vises blant 
annet til plan- og 
bygningsloven§ 27-1 og 
byggteknisk forskrift (TEK 17) 
§§ 11-1, 11-17 og 15-7 med 
veiledning. I henhold til plan- 
og bygningsloven skal det på 
planstadiet, foreligge en risiko- 
og sårbarhetsanalyse, jf. 
§ 4-3. 

• Det påpekes at tilgjengelighet 
for innsatsmannskapene skal 
være tilfredsstillende når 
bygget/byggene tas i bruk (blant 
annet skal brannkummer, 
vannkapasitet, adkomstveier og 
oppstillingsplasser for 
bygget/byggene være 
tilfredsstillende fra dette 
tidspunktet). 

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

 
• I Oppdal kommune er det 

deltidsmannskaper med 
dreiende vakt. Dette må 
hensyntas i planleggingen. 

• Avstanden mellom bygningene 
må ivaretas for å forebygge at en 
eventuell brann i området ikke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilgjengelighet for innsatsmannskaper og 
materiell er god. 
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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 
fremkomstmidler (som el-
sykler og el-biler) i 
innvendig parkering, må 
brannsikkerheten ivaretas. 

• Brannfarlig gass skal ikke 
oppbevares i kjeller. Det vises til 
forskrift om håndtering av farlig 
stoff 

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 

Kommentarer: 
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NVE 
Dato 13.04. 2020 
 

NVEs innspill til varsel om oppstart - 
Detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde - Endring, del av Gbnr. 
316/7 - Oppdal kommune 
 
NVE har følgende kommentarer til 
oppstartsvarselet: 

Planrealisering vil medføre økt fortetting i et 
allerede tett bebygd hytteområde. Området er 
etter det vi kan se ikke utsatt for hverken 
skred- eller flomfare. Ytterligere fortetting i et 
allerede høyt utnyttet område vil imidlertid 
kunne øke utfordringene mht. 
overvannshåndteringen i et endret klima med 
forventet økende og mer intensiv nedbør. Vi 
anbefaler derfor at dette forholdet tillegges 
særlig oppmerksomhet i det videre 
planarbeidet og at en ser på feltet som helhet 
når en vurderer overvannsløsningene. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende bekkeløp og stikkrenner er vurdert. 

Innspill: 
Dato: 05.05. 2020 
Fra: 
Anita Finserås Bretun 
Anders Bretun
  
Forslag til detaljreguleringsplan for 
Nyhaugen hytteområde -- endring, del av 
gnr/bnr 316/7, Oppdal kommune. 
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan for 
Nyhaugen hytteområde - endring av 
gnr/bnr 316/7, Oppdal kommune. 
 
Meddelt planendring omhandler fortetting 

Kommenrarer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det opprinnelige forslaget om en fortetting med 
i alt 11 nye tomter er redusert til 4. 
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av regulert hyttefelt med 11 nye tomter. 
 
Vår tomt i Nyhaugen hytteområde er 
innrammet med rød farge- se vedlegg 1. Da 
vår tomt/hytte ligger i ett tidligere regulert 
hyttefelt vil den varslede reguleringsendring 
ikke berøre oss i samme grad som 
hytteeierne i det aktuelle planområde. 
 
Men vi vil allikevel benytte anledningen til å 
komme med en innsigelse i anledning saken . 
 
Vår innsigelse går på endring av det 
eksisterende granskogsfeltet som ligger i det 
aktuelle planområde og som strekker seg 
langs deler av hovedveien til Nyhaugen 
hytteområde. Arealet ligger forøvrig like 
overfor vår hytte, se vedlegg 1, hvor feltet er 
merket med grønn farge. 
 
Da granskogsarealet danner en grønn 
"lunge" i hytteområde og som de aller fleste 
hytteeiere i område vil ha et positivt forhold 
til, vildetvære viktig at skogsarealet bevares i 
sin nåværende form. Arealet er beplantet i 
sin tid av tidligere eier av Nyhaugen gård. 
Ved visning i forbindelse med kjøp av tomta 
(år 2000) fikk vi forsikringer av Endre 
Nyhaug at granskogsarealet ikke vil bli 
berørt i den videre utbygging av Nyhaugen 
hytteområde og at skogsarealet vernes mot 
fremtidig utbygging. 
planforslaget foreslår imidlertid grunneier å 
fortette  deler av granskogsarealet med 2 nye 
tomter merket HS og HG. 
Vi kan ikke se at det er rimelighet i at store 
deler av granskogsarealet foreslås fortettet 
med nye tomter. Det vil forringe 
hytteområde og granskogarealet vil bli sterkt 
redusert ved at mye av trærne må ryddes vekk, 
og hytteeierne på begge sider av hovedveien 
får redusert skjerming for innsyn. Dette i 
tillegg til at forutsetningene for kjøp av tomt 
var vern av det området/ areal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen nye tomter foreslås i dette området 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer: 
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Med henvisning til ovennevnte vil vi derfor 
anmode grunneieren til å trekke forslaget om å 
fortette granskogsarealet med 2 nye tomter 
Ber om at vår innsigelse blir tatt til følge i den 
videre behandling av reguleringsendringen. 
Ved siden av vår tomt er det omrammet en 
trekant merket med tekst " Annet uteopphold 
". Hva indikerer denne teksten ? 
 
Med vennlig hilsen 
Anders Bretun
 
Anita Finserås Bretun 
 
 
 

 
I område som er regulert til annet uteopphold 
kan det gjøres enkle tiltak som opparbeiding av 
gapahuk, bålplass med benker og bord, 
lekeinnretninger etc. 
I forhold til oppstartsvarsel er dette området 
(vist på plankart) flyttet lenger mot vest 

Innspill: 
Dato: 06.05. 2020 
Fra: Ann Karin og Per Eidsvaag 
 
Emne: Detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde - endring, del av gnr/bnr. 316/47  
 
Hei,  
 
For vår fritidseiendom 316/47 i Nyhauglia 16 i 
Oppdal Kommune mener vi at endringene i denne 
planen er en veldig uheldig fortetning i forhold til 
lovnader fra tidligere grunneier. Da vi kjøpte tomt 
av Sivert Nyhaug i 2002 var området regulert for 
14 fritidseiendommer, med store tomter og 
romslige friarealer. Vi er spesielt bekymret for økt 
trafikk da vår tomt ligger nær hovedveien inn til 
området.  
  
I tillegg må Oppdal kommune dimensjonere sitt 
helsevesen slik at det til enhver tid kan håndtere 
akutte sykdommer og skader som kan oppstå i 
forbindelse med eksisterende hytter i kommunen, 
før det etableres flere nye hytter. Under korona-
pandemien har det kommet tydelig fram at dette 
langt ifra er tilfredsstillende i dag. 
  
Vi er derfor sterkt i mot denne fortettingen og ber 

Kommentarer: 
 
 
 
Vurderingen er at dette er en forsiktig 
fortetting med i alt 4 nye tomter (redusert fra 
11 i opprinnelig forslag) med en plassering i 
samråd med naboer som er mest berørt. 
Trafikkøkningen som følge av nytt 
planforslag vil ikke være stor det dreier seg 
om mertrafikk fra 3 tomter. 
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om at Oppdal kommune avviser ny 
reguleringsplan for Nyhaugen hytteområde. 
 
Hilsen  
Ann Karin og Per Eidsvaag 
 
 
Innspill: 
Dato: 06.05. 2020 
Fra: Wigdis og Tore Ervik 
Viser til mottatt: «Varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde – endring, del av gnr./bnr. 316/7. 
Oppdal Kommune» 
 
Vi kjøpte hyttetomt av grunneier Trond Nyhaug i 
2007. Kjøpsavtalen var basert på en 
reguleringsplan for Nyhaugen hytteområde som vi 
oppfattet som endelig. I alle årene siden vi kjøpte 
hyttetomten og ikke minst i de 8 årene jeg var 
leder for Nyhaugen Hytteeierforening, har jeg hatt 
et godt samarbeide med grunneier. Både i 
forbindelse med tomtekjøpet og i senere samtaler, 
har grunneier gitt tydelig utrykk for at det var et 
bevist valg fra hans side om å fastlegge en 
reguleringsplan for hyttefeltet med relativt store 
tomter og romslige friarealer. Dette for å skape et 
flott og attraktivt hyttefelt. Friarealene skulle ikke 
bebygges, men være til fri disposisjon for alle, og 
hytteeierforeningen har tatt et ansvar for å holde 
disse områdene ryddige. 
 
Når vi nå mottar varsel om fortetting av 
hyttefeltet, kom det som en stor overraskelse. 
Endring i reguleringsplanen for hyttefeltet, endrer 
hovedgrunnlaget for vår kjøpsavtale for 
hyttetomten. Fra vårt ståsted er dette avtalebrudd 
og vi føler oss direkte lurt. Fortettingen vil 
medføre et mindre attraktivt hyttefelt og forringer 
våre relativt store investeringer i 
hytteeiendommen, og den påvirker vår trivsel. Vi 
har forståelse for at grunneier forsøker å få 
realisert mest mulig av sine eiendom, men vi har 
ikke forståelse for at han skal berike seg på vår 
bekostning. 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at dette er en forsiktig 
fortetting med i alt 4 nye tomter (redusert fra 
11 i opprinnelig forslag) med en plassering i 
samråd med naboer som er mest berørt. 
Trafikkøkningen vil ikke være stor. 
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Vi mener også at Oppdal kommune må sørge for å 
dimensjonere sitt helsevesen slik at det til enhver 
tid kan håndtere alle akutte sykdommer og skader 
som kan oppstå i forbindelse med eksisterende 
hytter i kommunen, før det etableres flere nye 
hytter. Under korona-pandemien har det kommet 
tydelig fram at dette langt ifra er tilfredsstillende i 
dag. 
 
Vi er derfor sterkt imot denne fortettingen og ber 
om at Oppdal kommune avviser ny 
reguleringsplan for Nyhaugen hytteområde. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Tore Ervik 
 
For Wigdis og Tore Ervik, eiere av Nyhauglia 61, 
7340 Oppdal, gnr./bnr. 316/87, Oppdal kommune 
 
 

 
Nytt revidert plankartet viser fritidsformål i tråd 
med oppmålte tomtegrenser. Plankartet vil også 
vise veier og annen infrastruktur i tråd med det 
som er opparbeidet.  

Innspill: 
Dato: 04.05. 2020 
Fra: Cathrine Solbu og Jon-Christian Olsen 
 
Emne: INNSIGELSE: nye hyttetomter i 
Nyhaugen hyttefelt 
 
Hei 
  
Vi eier hytte med Gnr 316/74 i Nyhaugen 
hytttefelt ved Oppdalsporten. Vi kjøpte hytta brukt 
i 2016. 
  
Når vi kjøpte hytta i 2016 så hadde vi to sentrale 
forutsetninger som henger sammen: 

1. Hytta skulle ikke ligge i nærheten av et 
alpinanlegg (for der er alle hyttene bygd for 
tett og folk bor tettere på fjellet enn jeg gjør i 
byen) 

2. Det måtte være godt med plass rundt hytta, 
altså det skulle være luftig og god avstand til 
nabohyttene slik at vi skulle få pusterommet 
vi savner i byen for å kunne hente oss inn og 

Kommentarer: 
 
 
 
Invitasjon til befaring (sendt 21 juli til 
de med nye innspill) på Nyhaugen 15, 
august 2020 
 
Befaring på Nyhaugen lørdag 15 august kl. 
11.00. 
 
Etter ny informasjon vedr. utbygging på 
Nyhaugen ble sendt 10 juni ble det mottatt 
innspill fra flere hytteeiere. Disse ble invitert 
på befaring. 
Tiltakshaver har i nytt forslag redusert antall 
hyttetomter og tilpasset beliggenhet av disse 
på best mulig måte. 
 
Formålet med befaringen var sammen med 
de berørte hytteeierne å gå igjennom 
beliggenhet på de foreslåtte tomtene, samt 
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slappe av 
  
Han vi kjøpte hytta av, Asbjørnslett, hadde som et 
viktig salgsargument og noe poengterte flere 
ganger, følgende salgsargument: «Grunneier 
hadde bevisst valgt store friområder rundt den 
enkelte tomt for å skape et luftig hytteområde, og 
det ville derfor aldri legges ut nye tomter.» Det 
ble vel ikke sagt i eksplisitt, men det var tydelig 
for oss at grunneier som hadde lagt ut 
hyttetomtene hadde benyttet dette som 
salgsargument til Asbjørnslett. Vi pratet mye om 
den gode plassen i hyttefeltet før vi kjøpte hytta, 
og hvilken stor verdi nettopp den gode plassen 
hadde. 
  
Temaet med god plass mellom hyttene, og hvor 
bra det er for atmosfæren og opplevelsen av å 
være på hytta i Oppdal, er et tilbakevendende tema 
når vi snakker med våre hyttenaboer.  
  
For våre barn, min kone og meg selv vil de nye 
tomtene være fullstendig ødeleggende for vår 
mulighet til å benytte hytta som et sted for 
familiehygge, avslapning og hente oss inn. Vi vil 
oppleve det vi ønsket å unngå; nemlig å bo tettere 
på hytta enn vi bor i byen. Vi vil få flere hytter 
både foran og bak oss, og vil sterkt forringe 
opplevelsen og gleden med å ha hytte. Vi har 
allerede nå diskutert alternativet å selge hytta. Vi 
ønsker selvfølgelig å unngå det siden vi stortrives 
i hyttefeltet.  
  
Dere kan anse denne e-posten som et saksvedlegg 
til aktuelle søknad. 
  
Hilsen 
Cathrine Solbu og Jon-Christian Olsen 
Eiere av hytte 316/74 i Nyhaugen hyttefelt 
 
 

atkomster til disse. 
 
Under befaringen kom det fram ønsker om 
redusert byggehøyde, tynning av vegetasjon 
og bestemmelser om krav til torvtak. 
Tiltakshaver ville vurdere dette i det videre 
planarbeidet. 
 
Disse møtte på befaringen - hjemmelshavere 
av eiendommene gnr/bnr.: 
 
Ola Oldren 
Jens Arne Tømmervold 
May Kjerstin/Guttorm Erling Espnes 
Gunnar Eide 
Jon-Christian Olsen 
 
 
Og i tillegg tiltakshaver/hjemmelshaver av 
grunneiendommen Trond Nyhaug og 
planlegger Ola Fjøsne. 
 
Tiltakshaver skal merke hjørnene på aktuelle 
tomtene slik man ble enige om under 
befaringen. Beliggenhet av «annet 
uteopphold» justeres slik at det blir liggende i 
et tørrere område. 
 
Konklusjonen etter befaringen var at det var 
enighet om at tiltakshaver går videre med 
planarbeidet og lager planmateriale i 
samsvar løsninger som ble skissert/diskutert 
under befaringen. 
 
 
 
Et moment som er positivt ved denne 
planendringen er at nytt revidert plankartet viser 
fritidsformål i tråd med oppmålte tomtegrenser. 
Plankartet vil også vise veier og annen 
infrastruktur i tråd med det som er opparbeidet. 
 
For tiltakshaver Trond Nyhaug 
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Innspill: 
Dato: 06.05. 2020 
Fra: Klas Gjølmesli 
 
Om endring av reguleringsplanen for 
Nyhaugen hytteområde gnr./bnr. 316/7. 
 
I desember 2002 inngikk vi avtale om å kjøpe vår 
hytte som var under oppføring i Nyhaugen 
hyttefelt, der det ifølge den gang grunneier Sivert 
Nyhaug, skulle bygges maksimum 14 hytter. Det 
skulle være romslig og god avstand mellom 
hyttene for å sikre god trivsel. Sivert var også 
svært opptatt av at all eksisterende vegetasjon, og 
spesielt trær, ikke skulle skades. 
 
Med ny grunneier, som ikke var interessert i 
landbruk, kom ny utvidelse av feltet. Der fikk 
hyttene god plassering med noe natur i mellom. 
Men når det nå skal reguleres inn hytter i de åpne 
områdene blir trivselen kraftig forringet. 
 
Som en følge av utvidelsen som allerede er 
gjennomført har det blitt betydelig mer trafikk 
gjennom feltet. En fortetting vil nødvendigvis føre 
til ytterligere økning i trafikken som også går 
utover trivselen. På forslaget til adkomst til H2 ser 
det dessuten ut til at adkomst er planlagt ved den 
fredede tjurrumila. 
 
Den pågående utvidelsen har dessuten avdekket 
utfordringer med vann- og avløpssystemet. 
Grunnvannet ble forurenset og beboere syke, noe 
som førte til at det måtte monteres et avansert 
renseanlegg. Sommers tid er også vannet brunt og 
vanntrykket redusert, formodentlig som følge av at 
pumpehuset ikke er dimensjonert for utvidelsen. I 
tillegg til ulemper knyttet til byggevirksomhet 
(som for eksempel forurensning av grunnvann) vil 
en fortetting av hyttefeltet sannsynligvis også føre 
til ytterligere forverring av vannkvaliteten. 
  
Det er derfor helt klart at den pågående utvidelsen 
av Nyhaugen hyttefelt har ført til en forringelse av 

Kommentarer: 
 
 
 
Invitasjon til befaring (sendt 21 juli til 
de med nye innspill) på Nyhaugen 15, 
august 2020 
 
Befaring på Nyhaugen lørdag 15 august kl. 
11.00. 
 
Etter ny informasjon vedr. utbygging på 
Nyhaugen ble sendt 10 juni ble det mottatt 
innspill fra flere hytteeiere. Disse ble invitert 
på befaring. 
Tiltakshaver har i nytt forslag redusert antall 
hyttetomter og tilpasset beliggenhet av disse 
på best mulig måte. 
 
Formålet med befaringen var sammen med 
de berørte hytteeierne å gå igjennom 
beliggenhet på de foreslåtte tomtene, samt 
atkomster til disse. 
 
Under befaringen kom det fram ønsker om 
redusert byggehøyde, tynning av vegetasjon 
og bestemmelser om krav til torvtak. 
Tiltakshaver ville vurdere dette i det videre 
planarbeidet. 
 
Det oppfordres til dialog mellom hytteeiere 
og tiltakshaver vedr. vannkvalitet. Tiltak må 
gjøres dersom vannkvaliteten er for dårlig, 
det samme gjelder forhold til kapasitet.  
Utslipp av avløpsvann skal føres til godkjent 
avløpsanlegg i henhold til forurensingsloven. 
 
Tiltaket er nå redusert fra 11 til 4 tomter. I 
dette området som det henvises til (de første 
14 tomtene som ble regulert tidlig 2000-tall), 
kommer det 2 tomter på sør og vestsiden. 
Begge tomtene har god avstand fra 
eksisterende vannhull, hvorav H1 ligger ned 
mot Nyhaugvegen ca. 40 meter nedenfor 
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trivselen til de opprinnelige 14 hytteeierne. I 
tillegg til en ytterligere forringelse av trivselen til 
eksisterende hytteeiere vil en fortetting i henhold 
til forslaget om endring av reguleringsplanen uten 
tvil også føre til en forringelse av verdien på 
eksisterende hytter. Dette er ikke akseptabelt. 
 
Videre har arbeidet med bygging i Nyhaugen 
hyttefelt nå pågått mer eller mindre 
sammenhengende siden 2002, med de ulemper og 
forstyrrelser dette medfører for dagens hytteeiere. 
Påbegynt arbeid, som for eksempel støpte såler på 
tomter i utbyggingsområde nummer to, som 
fortsatt står uferdig er også til sjenanse for 
eksisterende hytteeiere. For å redusere 
belastningen som den pågående utvidelsen påfører 
eksisterende hytteeiere bør det settes en 
tidsbegrensning på bygge- og anleggsarbeider. 
 
En investering i ei hytte er en investering i trivsel. 
Investeringen tas normalt på grunnlag av gitte 
forutsetninger med en forventning om at disse 
ikke endres. Det opprinnelige grunnlaget for 
investering i Nyhaugen hyttefelt er allerede endret 
som følge av den pågående utvidelsen, men 
fortettingen i forslaget til ny reguleringsplan 
endrer dette grunnlaget fullstendig. Kommunen er 
ikke tjent med å bli knyttet til den 
uforutsigbarheten slike endringer i forutsetninger 
har på fremtidige investeringer. 
 
Hytta skal være et sted der man kan tilbringe fritid 
og ferier i ro og fred og nyte stillheten i naturen. 
Jeg forventer at vi får tilbake noe av trivselen ved 
at den pågående utvidelsen av Nyhaugen hyttefelt 
blir ferdigstilt og at det ikke blir vedtatt videre 
utvidelse eller fortetting. 
 
Hilsen 
Klas Gjølmesli 
  
 
 
 

pumpehus. H2 ligger ca. 60-70 meter vest for 
samme borehull. Nytt borehull for H1 og H2 
vil ligge i nærheten av disse 2 tomtene og vil 
ikke ha noe med eksisterende borehull å 
gjøre. Vannkvalitet for nye borehull vil bli 
ivaretatt med evt. nødvendige renseanlegg. 
Avløpsanlegg bygges med renseanlegg. 
 
 
 
Disse møtte på befaringen - hjemmelshavere 
av eiendommene gnr/bnr.: 
 
Ola Oldren 
Jens Arne Tømmervold 
May Kjerstin/Guttorm Erling Espnes 
Gunnar Eide 
Jon-Christian Olsen 
 
 
Og i tillegg tiltakshaver/hjemmelshaver av 
grunneiendommen Trond Nyhaug og 
planlegger Ola Fjøsne. 
 
Tiltakshaver skal merke hjørnene på aktuelle 
tomtene slik man ble enige om under 
befaringen. Beliggenhet av «annet 
uteopphold» justeres slik at det blir liggende i 
et tørrere område. 
 
Konklusjonen etter befaringen var at det var 
enighet om at tiltakshaver går videre med 
planarbeidet og lager planmateriale i 
samsvar løsninger som ble skissert/diskutert 
under befaringen. 
 
For tiltakshaver Trond Nyhaug 
Ola Fjøsne 
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Innspill: 
Dato: 12.05. 2020 
Fra: Lars Drøyvold 
 
Tilsvar på detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde 316/7 
 
Stiller meg kritisk til endring av arealplanen som 
tomtene er solgt på. Der var det lagt vekt på 
friarealer og det var det vi falt for når vi kjøpte 
tomten. Samt at det ble lovet at det var slik det 
skulle være fremover. Føler meg lurt hvis det er 
slik at det skal bli en fortetning, blir rene 
boligfeltet.  Dette er en hytte og da vil man ha det 
fritt rundt seg, ikke gå rett inn i hytte veggen til 
naboen.  
Som sagt det var den romsligheten rundt hyttene 
en falt for og kjøpte.  
Så stiller jeg meg undrene til løsninger på vann og 
avløp på alle disse spredte nye hyttene, avløp er 
vel greit for der er det lagt retningslinjer om 
hvordan det skal være, men når det gjelder vann 
inn. Hvordan skal det løses, kapasiteten på de 
anlegg som er der er sprengt, de har jo allerede 
blitt koblet på flere hytter enn det som var avtalt 
ved kjøp.  Ser det står « vannforsyning er fra egne 
borebrønner» Hva er egne borebrønner, nye eller 
eksisterende ?   
 
Så stiller vi oss undrene til at kommunen kan 
tillate flere hytte tomter i kommunen, det er jo 
allerede alt for mange ledige tomter i kommunen. 
Bare i kart utdraget som er med på denne planen 
så er det ca 30 ledige tomter.  Kommunen har ikke 
et godt nok helse tilbud til å ta de som allerede er 
der, samt brannbil kapasiteten som er alt for 
dårlig. Så vidt vi har fått med oss så er ikke dette 
noen sak som kommunen har i sitt lang tids 
budsjett engang.  Skal en som kommune  kreve 
penger inn så må en også ha et tilbud som dekker 
det en krever inn. 
 
Så lurer vi på hva «Annet uteopphold» er for noe ? 
Har ikke stått på noe kart tidligere. 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye borehull vil bli etablert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen er at dette er en forsiktig 
fortetting med i alt 4 nye tomter (redusert fra 
11 i opprinnelig forslag) med en plassering i 
samråd med naboer som er mest berørt. 
Trafikkøkningen vil ikke være stor. 
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Som sagt så er ikke dette en god plan for 
hyttefeltet, det blir gjort om til et boligfelt.  Kan 
ikke skjønne at dette kan være lov. 
 
Synes detaljreguleringsplanen stiller flere 
spørsmål enn svar. 
 
Mvh 
Lars Drøyvold 
Gnr. / bnr.  316/61 
 
 
Innspill: 
Dato: 09.05. 2020 
Fra: Kari og Olav Kåre Myren 
 
Emne: Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen hytteområde - 
endring, del av gnr/bnr 316/7 i Oppdal Kommune 
 
Undertegnede eiere av Nyhauglia 49, gnr/bnr 
316/77 i Oppdal kommune har gjennom kopi av 
varselet av 30.3.2020 fra Ola Fjøsne  blitt kjent 
med planen om fortetting av eksisterende 
hytteområde i Nyhaugen. 
Da vi kjøpte tomt i dette feltet i 2008 var det 
avgjørende for vårt valg at dette var et område 
med romslige tomter med friarealer mellom 
eiendommene, det har svart til forventningene, det 
har blitt et flott hyttefelt.   
Vi er svært overrasket over de nye planene slik 
de  nå foreligger uten at dette har vært 
kommunisert ved inngåelse av kjøpekontrakt. 
I reguleringsplanen av 18.6.2007 - § 5 pkt 5-7  står 
det at veien kan brukes til en eventuell utvidelse 
av området til fritidsbebyggelse, ikke en betydelig 
fortetting som det nå legges opp til. 
Ola Fjøsne skriver selv i sin forespørsel om 
oppstartsmøte av 16.1.2020  til Oppdal kommune 
at helhetsvurderingen ved planforslaget er at 
området blir betydelig fortettet.   
 
En slik fortetting som det nå ønskes fra grunneiers 
side vil forringe kvaliteten på både bruksverdi og 
markedsverdi for alle de berørte 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingen at revidert forslag viser en 
forsiktig fortetting med i alt 4 nye tomter 
(redusert fra 11 i opprinnelig forslag) med en 
plassering i samråd med naboer som er mest 
berørt. 
Trafikkøkningen vil ikke være stor. 
 
 
 
Får rettet opp plankartet slik at fritidsformål er i 
tråd med tomtegrensene.  
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eiendommene.  Anleggsperioden vil strekke seg 
over mange år da 6 av eksisterende tomter i feltet 
ikke er ferdig utbygd og i tillegg kommer 
opparbeidelse av infrastruktur og bygging av 11 
nye enheter. 
 
Det er allerede stor belastning på bekker/vannveier 
nedstrøms i vårløsning og i perioder med ekstreme 
nedbørsmengder.  Ekstremvær er noe som en 
regner med i større grad i fremtiden. 
Dette har vi erfart senest 31.5.2018 hvor deler av 
veien forsvant med vannet.  En fortetting vil gi 
mindre plass for overvann med de følger det kan 
få. 
 
Vi ber om at Oppdal Kommune tar hensyn til våre 
innspill i saken og ber om at den planlagte 
fortettingen blir forkastet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kari og Olav Kåre Myren 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grunnen til at vegen den gang forsvant var 
delvis på grunn av at stikkrenner ble tette. Det er 
viktig at alle stikkrenner holdes i hevd gjennom 
årene og at alt rusk som greiner og løs grus som 
samles opp fjernes. I tillegg vil bekkeløp bli 
rensket opp der det er behov. Vurderingen er at 
det ikke blir ikke noe mer overvann av 
betydning av noen 4 hytter i tillegg. 
 
 
 

Innspill: 
Dato: 12.05. 2020 
Fra: Rasmus Lindboe Halvorsen og Aud Kamilla 
Sivertsen 
 
Emne: ang arbeid med detaljreguleringsplan for 
Nyhaugen hytteområde- endring, del av gnr/bnr. 
316/7. 
Hei 

Vi kjøpte hyttetomt (av en 3 person) på nyhaugen 
i nov 19 (nyhaugbakken 36). Før vi la inn bud på 
tomt var jeg i kontakt med grunneier Trond 
Nyhaug. Jeg hadde en del spørsmål angående 
tilgang til skiløyper osv. Vi var spesielt begeistret 
for det store friområdet bak tomta vår. Vi har 3 
små gutter så det passet oss perfekt. Ikke på noe 
tidspunkt informerte Nyhaug oss om at han hadde 
planer om fortetning av hyttefeltet. 4 av de 
planlagte nye tomtene spiser opp dette friområdet. 

Kommentarer: 
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Jeg kan ikke påberope meg avtalebrudd da jeg 
ikke har noen skriftlig kommunikasjon med 
Nyhaug tilgjengelig, men han burde ha informert 
oss om at han hadde planer om mulig fortetning. 

mvh 

Rasmus Lindboe Halvorsen og Aud Kamilla 
Sivertsen  

 
Innspill: 
Dato: 07.05. 2020 
 Fra Lis Cathrin og Rune Stavrum. 
 
 Emne: Innsigelser vedrørende plan om fortetting 
i Nyhaugen hytteområde  
 
Hei  
Viser til varsel om oppstart av arbeid med forslag 
til detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde – endring, del av gnr/bnr. 316/7. Vi 
vil med dette komme med innsigelser vedrørende 
plan om fortetting i hyttefeltet. Vi mener at den 
planlagte fortettingen ikke er iht. det vi ble 
forespeilet ved kjøp av hyttetomten gnr 316, bnr 
84 i Nyhauglia. Vi mener det blir en generelt 
uheldig fortetting av hyttefeltet. Noe som igjen 
betyr vesentlig mer trafikk og støy i området.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Man får rettet opp plankartet slik at fritidsformål 
er i tråd med tomtegrensene.  
 

Innspill: 
Dato: 06.05. 2020 
Fra Sissel og Jens Arne Tømmervold og Ingunn 
Asphaug 
 
Ang. varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde- endring, del av gnr/bnr. 316/7. 
Oppdal kommune. (fortetning med 11 tomter i 
eksisterende Nyhaugen hyttegrend). 
 
- endring, del av gnr/bnr. 316/7. Oppdal 
kommune. (fortetning med 11 tomter i 
eksisterende Nyhaugen hyttegrend). 

Kommentarer: 
 
 
 
Invitasjon til befaring (sendt 21 juli til 
de med nye innspill) på Nyhaugen 15, 
august 2020 
 
Befaring på Nyhaugen lørdag 15 august kl. 
11.00. 
 
Etter ny informasjon vedr. utbygging på 
Nyhaugen ble sendt 10 juni ble det mottatt 
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Viser til telefonsamtale med Ola Fjøsne 3. april 
2020, befaring med grunneier Trond Nyhaug 
27. april 2020 og e- post til Trond Nyhaug 29. 
april 2020, der vi beskriver alternative 
plasseringer av planlagte tomter Hl og H2 samt 
ny adkomst til H3 og H4. 
Det er disse tomtene som vil påvirke Ingunn 
Asphaug og oss mest. Det er i tillegg planlagt 
ny veg til tomt Hl til H4 forbi Asphaug og oss 
(Nyhaugvegen) som vil gi økt trafikk. Dette er 
uheldig da det også er små barn som er i 
nærheten. Asphaug vil også få økt trafikk forbi 
seg opp Nyhauglia til de andre planlagte 
tomtene. Vil bemerke at  det  er 5 tomter i 
eksisterende  hyttegrend  som ikke er bebygd, 
dette vil også gi økt trafikk fremover inn 
Nyhaugvegen og opp Nyhauglia. 
Da vi kjøpte småbruket Nyhaugen sommeren 
2017 gjorde vi en grundig sjekk av utviklingen 
i området rundt oss. Vi fikk da beskjed fra 
Oppdal kommune at området rundt oss var 
ferdigregulert. Viser da til Nyhaugen 
hyttegrend, Nyhaugen hyttegrend del 2, 
Nyhaugen søndre hyttegrend og Kvamsløkkja 
hytter. Dette ble avgjørende for at vi valgte å 
bosette oss på Nyhaugen. Vi flyttet da fra 
Klæbu, nå Trondheim. 
Mener også at det må bety mye at Asphaug og 
vi er de eneste fastboende på Nyhaugen. Vi er 
ikke her hver 3 helg eller lignende MEN hele 
året. Oppdal kommune ønsker flere innbyggere 
og da vil det være naturlig at de som har 
kommet flyttende (fastboende) blir hørt. 
Eiendommene våre vil få vesentlig «heft» med 
økt trafikk og direkte innsyn på tunet vårt i 
forhold til planlagt tomt Hl-H4, er i dag en 
naturlig skjerming mot vær og vind både for 
oss og eksisterende fritidsbebyggelse.
 
g eksisterende hytter. Noe som var veldig viktig 
da vi etablerte oss på Nyhaugen. 
Kan ikke se at det skal være behov for å fortette 
med11 tomter i Nyhaugen hyttegrend da det  er 
ca. 90 ferdig regulerte ledige tomter i 

innspill fra flere hytteeiere. Disse ble invitert 
på befaring. 
Tiltakshaver har i nytt forslag redusert antall 
hyttetomter og tilpasset beliggenhet av disse 
på best mulig måte. 
 
Formålet med befaringen var sammen med 
de berørte hytteeierne å gå igjennom 
beliggenhet på de foreslåtte tomtene, samt 
atkomster til disse. 
 
Under befaringen kom det fram ønsker om 
redusert byggehøyde, tynning av vegetasjon 
og bestemmelser om krav til torvtak. 
Tiltakshaver ville vurdere dette i det videre 
planarbeidet. 
 
Disse møtte på befaringen - hjemmelshavere 
av eiendommene gnr/bnr.: 
 
Ola Oldren 
Jens Arne Tømmervold 
May Kjerstin/Guttorm Erling Espnes 
Gunnar Eide 
Jon-Christian Olsen 
 
 
Og i tillegg tiltakshaver/hjemmelshaver av 
grunneiendommen Trond Nyhaug og 
planlegger Ola Fjøsne. 
 
Tiltakshaver skal merke hjørnene på aktuelle 
tomtene slik man ble enige om under 
befaringen. Beliggenhet av «annet 
uteopphold» justeres slik at det blir liggende i 
et tørrere område. 
 
Konklusjonen etter befaringen var at det var 
enighet om at tiltakshaver går videre med 
planarbeidet og lager planmateriale i 
samsvar løsninger som ble skissert/diskutert 
under befaringen. 
 
For tiltakshaver Trond Nyhaug 
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gangavstand fra Nyhaugen. Viser da til 
Fagerhauglia hytteområde trinn 1, Nyhaugen 
søndre hyttegrend, Stuggulia øvre hyttegrend og 
5 stk. i eksisterende Nyhaugen hyttegrend. 
Skogen som i dag er i området hvor det er 
planlagt tomt Hl til H4 er i dag en naturlig 
skjerming mot vær og vind både for oss og 
eksisterende fritidsbebyggelse. Den gir også 
en naturlig skjerming 
mellom oss som hindrer innsyn for de i 
området. Det er også et rikt dyreliv der, slik 
som fugler, storfugl, ekorn, hare og rådyr. 
Fast innslag hvert år er hønsehauk. 
Kart med forslag til inntegnet alternativ 
plassering av tomt Hl og H2 samt ny adkomst 
til tomt H3 og H4 er etter befaring i området 
sendt til grunneier Trond Nyhaug som skulle ta 
dette videre med Ola Fjøsne. Kopi av disse 
kartene kan sendes på e-post om ønskelig. 
 
 
Vi regner med en åpen og god dialog videre i 
prosessen slik at det i fremtiden blir levelig 
for alle parter. Hvis det er spørsmål til noe, 
ta gjerne kontakt på mobil 479 78 839 eller e-
post jens.arne@vekstoppdal.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sissel og Jens Arne Tømmervold
 
Ingunn Asphaug 
 

Ola Fjøsne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyreliv er sjekket ut i forhold til artskart, 
naturbase og kommunens egne arkiver Man kan 
ikke finne noe her som tilsier at man skal ta 
spesielle hensyn. 
Generelt vil man anbefale å foreta en skånsom 
utbygging- ta vare på store, f.eks. hule trær som 
kan være tilholdssted for ugler og andre 
fuglearter.  Etablering av 4 nye hytter i et 
allerede utbygd område vil ikke ha avgjørende 
betydning fugler og annet dyreliv. 

Innspill: 
Dato: 06.05. 2020 
Fra May K og Guttorm E Espnes 
Nyhaugen hytteområde 316/46 
Vi kjøpte hyttetomt den 23.02.2002 av Sivert P 
Nyhaug, feltet var da regulert for 14 hytter. Vi 
var blant de første som bygde hytte og ble 
forespeilet at det ikke skulle utvides i eller i 
nærheten av det eksisterende hyttefeltet. 

 
 
 
 
 
Som dere sikkert vet er det av myndighetene 
blitt satt fokus på en høyere utnytting av 
arealene, dette for å slippe å ta bruk nye arealer. 
 
Tiltakshaver mener at han i detalj ikke kan 
forholde seg til hva tidligere eier har lovet og 

mailto:jens.arne@vekstoppdal.no


Forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend (endring av gjeldende bebyggelsesplan), del 
av gnr/bnr 316/7 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato: 06.03. 2021 

 

3636

Området er i ettertid utvidet flere ganger etter at 
ny grunneier tok  over. At området  skal 
fortettes  mener vi er belastende. Vi får nye 
hytter bak og ved siden av vår og synes det 
forringer verdien. Hytta vår ligger langt nede i 
feltet og har vei på to  sider, det  medfører  mye 
tungtrafikk  under byggeperioden hvis det blir 
bygd 9 nye hytter som må passere vår eiendom. 
Det blir og slitsomt med støyen ved å bo ved 
siden av en byggeplass som kan vare i flere år. 
Vi er sterkt i mot denne fortettingen og ber 
om at Oppdal kommune avviser den. 
Nyhauglia 19 May K og 
Guttorm E Espnes 
 

sagt, men har vært villig til å lytte til innspill 
vedr. denne plansaken. 
 
Nå har man i dette planforslaget redusert antall 
tomter betraktelig og plassert H2 etter avtale 
Espenes. 
 

Innspill: 
Dato: 04.05. 2020 
Fra Guri Solberg og Gunnar Eide 
 
TILSVAR TIL VARSL OM OPPSTART AV 
ARBEID MED DETALJREGULERINFSPLAN 
FOR NYHAUGEN HYTTEOMRÅDE – 
ENDRING, DEL AV GNR. 316 BNR. 7, 
OPPDAL KOMMUNE. 
Vi eier Nyhauglia 35, gnr. 316 bnr. 78.  
Eiendommen ble kjøpt i 2007 av Jelhauin 
Eiendom AS. Tomta ble bebygd i 2009/2010. 
Den gang som i dag var det mange hytteområder å 
velge i Oppdal. Hovedgrunnene til at vi valgte 
Nyhaugen hytteområde var at det var forholdsvis 
store tomter med godt med friareal mellom 
tomtene. Selger forsikret den gang at det var 
uaktuelt å fortette / omregulere området. Selger la 
stor vekt på dette i salgsprosessen. Det ble uttrykt 
at kvaliteten i et hytteområde var god plass, og at 
en ikke har hyttenaboen for tett innpå. Det 
foreligger ingen skriftlig forsikring på at 
hytteområdet ikke skulle fortettes, men en muntlig 
forsikring regner vi som like god. Vi oppfatter 
oppstarten av detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde som et klart avtalebrudd fra selger. 
I forslag til detaljreguleringsplan er det lagt to 
tomter – H7 og H8 tett opp mot vår tomtegrense. 

Kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man har vi redusert antall tomter betraktelig og 
justert plasseringen av H3 og H4 etter innspill. 
 
 
 
Plankartet er rettet opp slik at fritidsformål er i 
tråd med tomtegrensene.  
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Vi opplever dette som en betydelig forringelse av 
vår hytteeiendom. Det er stor forskjell på å ha 
Snøhetta, Allmannberget og Kinnpikken som 
blikkfang som nå, i stedet får vi to hytter som 
blikkfang.  Når bruksopplevelsen forringes, vil 
besøkene til Oppdal bli færre. Det kan neppe være 
det Oppdal kommune ønsker.  
Vi ser heller ingen grunn til å fortette Nyhaugen 
hytteområdet. I omliggende områder er stor 
tilgang på hyttetomter. Med området mener vi 
strekningen fra Stavåløkkja til Gisna. Gjeldende 
reguleringsplan for Nyhaugen hytteområde ble 
godkjent av Oppdal kommune i juni 2007. Oppdal 
kommune bør fremstå som en forutsigbar 
reguleringsmyndighet og ikke vedta ny 
reguleringsplan noen år etter at de har regulert et 
hytteområde. 
Hyttefeltet er pr. i dag habitat for et rikt fugleliv. 
Tårnfalk og storfugl er stadig å se i området. Ved 
en fortetting vil sannsynlig disse forsvinne.  
Med vennlig hilsen  
 
Guri Solberg Gunnar Eide 
 
 
Innspill: 
Dato: 04.05. 2020 
Fra Anne Lise Kastenes og Per Normann 
Mikalsen 
 
Svar på varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen  
hytteområde – endring, del av gnr/bnr.316/7. 
Oppdal Kommune. 
Vi eier 2-H21, 316/85 – Nyhauglia 57, ferdigstilt i 
2009 og senere utvidet.  
Når vi kjøpte tomten i 2008 hadde vi sett på flere 
tomter både nord i fylket, i nabokommunen og 
flere steder i Oppdal kommune. Selv om H21 var 
helt dekket av busker og trær og det manglet vei 
og vannforsyning til tomta, kunne det med 
betydelig innsats bli en godt skjermet hyttetomt 
med utsikt nedover hele dalen og til Snøhetta.  
Det vi likte spesielt godt var at hytteområdet var 
romslig med flere friarealer og den viktigste 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
Man har redusert antall tomter betraktelig og 
ingen nye tomter i nærheten av dere. 
 
 
 
 
 
Plankartet er rettet opp slik at fritidsformål er i 
tråd med tomtegrensene. 
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grunnen til tomtekjøpet var at grunneier/selger var 
tydelig på at løsningene i eksisterende arealplan 
med god plass mellom tomtene og flere friarealer 
skulle bestå. Vi er med bakgrunn i dette svært 
overrasket over at det planlegges å sette 
eksisterende arealplan til side, en endring som 
blant annet innebærer at det kommer to tomter i 
friarealet foran H-21. Dette blir som å selge en 
flott ny bil for så å levere enn utslitt Lada, noe 
som naturligvis er uakseptabelt og i verste fall en 
alvorlig sak.  
I og med at vi benytter nærområde hver helg både 
sommer og vinter blir vi stadig minnet om hvor 
mange ledige tomter det er i flere hyttefelt i 
nærheten av Nyhaugen. Dette gjelder også for 
Nyhaugen hytteområde hvor det fortsatt er 
ubebygde tomter til salgs mer enn 12 år etter at 
feltet ble åpnet for salg. Å fortette et hyttefelt som 
fortsatt har ubebygde tomter, i strid med tidligere 
forutsetninger/lovnader og med rik tilgang på 
ledige tomter i nærområdet er ikke bærekraftig. 
Hvis vi legger kommunens mål knyttet til 
bærekraft, samt Oppdal kommunes verdier; raus, 
ekte og nyskapende til grunn, mener både Oppdal 
kommune og vi at dette er uakseptabelt.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Anne Lise Kastnes og Per Normann Mikalsen 
 
Innspill: 
Dato: 07.05. 2020 
Fra Hiba Hytter AS 
 
MERKNAD-Ny Detaljreguleringsplan 
for Nyhaugen hytteområde Gnr/Bnr. 
316/7 
- Plan ID 2007012 

Viser til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hytteområde. 

 

Kommentarer: 
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På vegen av Oppdal HIBA-Hytter AS, så kan 
ikke vi se at dette er iht. hva som ble forespeilet 
ved kjøp av tomter i dette området. 

Oppdal HIBA-hytter AS har kjøpt av 
grunneier Trond Nystad 7 stk tomter i 2013 
med bakgrunn i et område som skulle være et 
salgbart område med fine friområder rundt 
hyttene. 

 
Oppdal HIBA-Hytter AS har realisert 3 av 
tomtene og har i dag igjen 4 stk. usolgte tomter 
med klargjort betongplater. Oppdal HIBA-
Hytter AS mener at det er lite rasjonelt og feil 
utvikling ved fortetting i Nygaugen 
Hytteområde. Det er allerede flere 
ledige/ubebygde hyttetomter for det nye og 
gamle hyttefeltet i Nyhaugen. Dette gjelder 
også generelt i Oppdal kommune. 

 
" Hyttefolket tar stor plass og er viktigfor 

kommunen. En fortetning vil skape mere konflikt 
mellom hytteeierne og grunneieren samt 
kommunenfor øvrig. Hyttefolkene kan føle seg 
dårlig behandlet og kan med det føre til at 
mange kan slutte å bruke tjenestetilbudet i 
lokalsamfunnet, eller tvier seg å kjøpe 
hyttetomter når kommunen får et dårlig rykte for 
å endre arealplanene i hyttefeltene. " Ref 
styremedlem i Norges Hytteforbund. 

 
Vi er av den oppfatning at en slik fortetning 
som foreslått vil påvirke flere av eksisterende 
hytter og tomter i Nyhaugen hytteområde i 
negativ retning, ikke minst at verdien vil bli 
redusert. Vi varsler for ordens skyld at vi vil 
kreve dette erstattet ved en eventuell 
gjennomføring av forslaget. 

 
Med de ovennevnte punktene og mulig 
konflikter med flere parter, så vil vi på det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen er redusert betraktelig og vil ikke 
forringe arealet. Det er god avstand fra forslag 
til nye tomter til de etablerte. 
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sterkeste anbefale at en slik fortetning ikke blir 
gjennomført. 

 
Vi ber om å bli hold løpende orientert om 
videre utvikling i saken. 

 
 

IBA-Hytter AS 

 
Innspill: 
Dato: 07.05. 2020 
Fra Monica Østingsen Ness 

Styret i Nyhaugen hytteeierforening har fått 
henvendelse fra flere hytteeiere knyttet til varsel 
om oppstart av arbeid med forslag til 
detaljreguleringsplan for Nyhaugen hytteområde – 
endring, del av gnr/bnr. 316/7. Dette er 
hytteeierforeningens tilsvar basert på informasjon 
fra hytteeierne og tilgjengelig informasjon på 
Oppdal kommunes hjemmesider. 

Sterke reaksjoner fra hytteeierne 
grunnet opplevd brudd på inngåtte 
avtaler 
Flere hytteeiere reagerer sterkt på planen om 
fortetting av hytteområdet da de ved kjøp av 
hyttetomten ble fortalt at eksisterende arealplan 
ikke skulle endres, m.a.o friarealene i 
eksisterende arealplan skulle ikke bebygges. 
Grunneieren var ved salg av eiendommene 
meget tydelig på at det var et bevist valg å legge 
til rette for romslige friarealer i hyttefeltet, noe 
som har resultert i et flott hyttefelt og dette var 
naturligvis helt avgjørende for flere av 
hytteeierne ved kjøp av tomt i hyttefeltet. Når 
grunneieren nå har startet arbeidet med å 
omregulere friarealene oppfatter flere hytteeiere 
dette som avtalebrudd. 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange av punktene som er nevnt i dette 
innspillet anbefales tatt opp til videre 
behandling i overordnet handlingsplan for 
Oppdal kommune 
Det er et ønske i kommunen (fra landbruks og 
miljø – myndigheter) om ikke å ta bruk nye 
utbyggingsområder, derfor satses det på en 
fortetting av eksisterende områder i kommunen. 
En fortetting av eksisterende områder er i 
utgangspunktet krevende, det er få som vil ha 
nye naboer tett inn til seg. 
Fortettingen må gjøres forsiktig og i samråd 
med naboer så langt som mulig. 
 
For ordens skyld opplyses det om at det er ingen 
enkelt personer i et hytteområde som kan rette 
innsigelse mot en plan og få den stoppet. (etter 
plan- og bygningsloven), da må det være 
privatrettslige avtaler som ligger til grunn. 
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"Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd" 
Oppdal kommune ønsker iht. egne 
dokumenter å kjennetegnes av: "det gode liv i 
ei attraktiv fjellbygd" og det etterlatte 
inntrykket (omdømmet) skal preges av 
følgende verdier: Raus – Ekte – Nyskapende 
(R E N). Vi er alle glade i Oppdal og synes 
dette er flotte visjoner og verdier. 

Styrets i hytteeierforeningen har møtt en rekke 
hytteeiere de siste ukene som opplever at det å 
være på Oppdal kjennetegnes av "det gode liv i 
ei attraktiv fjellbygd". En eventuell godkjenning 
av forslaget til ny detaljreguleringsplan for 
Nyhaugen hytteområde vil imidlertid så langt vi 
kan forstå være i strid med det Oppdal ønsker å 
stå for, sentrale elementer i masterplanen for 
utvikling av Oppdal, etiske retningslinjer for 
ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune og 
verdier/omdømmemål for Oppdal kommune 
oppsummert som R E N. Som kjent er det ikke 
det vi, eller i denne sammenhengen Oppdal 
kommune sier de skal gjøre som former 
kommunens omdømme, det er hva Oppdal 
kommune gjør som former kommunens 
omdømme. Styret i hytteeierforeningen 
begrunner medlemmenes oppfatning i saken 
punktvis under: 

Verdier Oppdal 
kommune jobber 
etter: Raus, Ekte 
og Nyskapende (R 
E N) Raus: 
Hytteierforeningen i Nyhaugen hytteforening har 
allerede mer enn 30 ferdig opparbeidede tomter 
med tilhørende hyttebygg. Et forsiktig estimat for 
investeringen pr. hyttetomt er 4 millioner kroner 
(3 til 5 MNOK). Samlet innebærer dette en 
investering på 120 millioner kroner. 
Investeringene er gjort iht. eksisterende arealplan 

En evt. innsigelse vil komme fra 
sektormyndigheter - f.eks fra 
Fylkesmann/Fylkeskommune. 
 
I dette tilfellet er tiltakshaver villig til å lytte til 
innspill og foreslår derfor en forsiktig fortetting 
i samråd med naboer som er mest berørt. 
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med tilhørende bruks- og eiendomsverdier. 

Hvis eksisterende arealplan settes til side, tross 
muntlige avtaler om at dette ikke skulle skje ved 
salg av eiendommene vil et forsiktig estimat av 
redusert bruksverdi være 20 til 40 prosent. 
Bruksverdi kan vanskelig verdifastsettes i kroner 
da den reduserte bruksverdien for enkelte trolig 
vil være meget høy, mens den for andre vil være 
lavere. Med et konservativt estimat og en 
gjennomsnittsbetrakting vil 30% reduksjon 
innebære en redusert bruksverdi tilsvarende 36 
millioner kroner. 

Redusert eiendomsverdi har trolig sekundær 
betydning fordi de aller fleste har kjøpt sine 
tomter for å ta del i "det gode liv i ei attraktiv 
fjellbygd", men avgjort lettere å vurdere. Et 
konservativt estimat for redusert eiendomsverdi 
ved foreslåtte fortetting er 25 prosent (intervallet 
20 til 30 prosent) noe som vil gi en redusert verdi 
på 30 millioner kroner. 

Samlet vurderes bruks- og eiendomsverdien i 
Nyhaugen hytteeierforening iht. estimatene 
over å bli redusert med over 60 millioner kroner 
hvis foreslåtte ending av arealplanen, i strid 
med gjeldende avtaler, blir godkjent. 

Hva kjennetegner raushet iht. litraturen: som er 
villig til å dele og gi mye – ikke gjerrig, 
storsinnet, ikke krevende eller dømmende, som 
lar andre få plass, med synonymene generøs og 
rundhåndet. Dette tiltaket er så langt vi kan se 
stikk i strid med Oppdal kommunes verdier og 
omdømmemål – Raus (som del av R E N). 

Ekte: 
Hva kjennetegner det å være ekte: som er virkelig, 
slik det var opprinnelig, ikke falsk, med synonymer 
pur/genuin og antonym (det motsatte) uekte. 

Forslaget til endring av arealplanen for 
Nyhaugen hytteområde er etter mange 
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hytteeieres oppfatning et avtalebrudd da de ved 
kjøp av hyttetomtene ble fortalt at arealplanen 
ikke skulle endres fordi romslige friarealer var 
en sentral bærende ide for hyttefeltet. Hvis 
kommunen i denne saken velger å medvirke til 
brudd på inngåtte avtaler er det svært vanskelig 
å forstå at dette er forenelig med Oppdal 
kommune sitt ønske om å kjennetegnes av å 
være ekte. 

De aller fleste av oss kjenner en av de mest 
fundamentale reglene innenfor økonomi- og 
markedsføringsfaget: tilbud og etterspørsel. 
Relevansen i denne saken er om det er behov 
for flere tomter i området rundt Nyhaugen. Et 
enkelt søk på ledige hyttetomter i gangavstand 
fra Nyhaugen hyttefelt viser at det er flere 
titalls hyttetomter til salgs. Hvis vi utvider 
søket, fortsatt i stor grad på gangavstand, men i 
et litt større område, er det hundrevis av ledige 
hyttetomter og det kommer så vidt vi kan se 
rimelig raskt enda flere. Tilbudet er større enn 
etterspørselen og behovet for flere hyttetomter 
basert på fortetting i eksisterende hyttefelt er 
ikke reelt. Det er med andre ord ikke et ekte 
behov som ligger ikke til grunn for det 
foreslåtte tiltaket. 

Dette tiltaket er så langt vi kan se stikk i strid med 
Oppdal kommunes verdier og omdømmemål – 
Ekte (som del av R E N). 

Nyskapende - en bærekraftig 
destinasjon: 
Vi heier på Oppdal kommune i arbeidet med 
nyskaping og utvikling i tråd med 
bærekraftmålene. Dette er et helt sentralt 
arbeidsmål både nasjonalt, regionalt, 
kommunalt og noe som heldigvis engasjerer 
kommende generasjoner som om noen år vil 
være eiere av fritidseiendommer i Oppdal 
kommune. 
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I forbindelse med koronapandemien har 
tilgangen til helsetjenester for Oppdals 
innbyggere og hyttegjester blitt aktualisert. Det 
er grunn til å tro at basistjenestene i dagens 
situasjon på langt nær dekker behovet med 7000 
innbyggere og hyttegjester rundt omkring på 
3800 fritidsboliger. Det har i den senere tid også 
blitt stilt spørsmål om beredskapen knyttet til 
brann er tilstrekkelig. Med mer enn 1000 ledige 
tomter vil begge disse forholdene knyttet til 
bærekraft og beredskap bli ytterligere utfordret 
fremover. Fortetting av hyttefelt er neppe veien 
å gå hvis beredskapen spesielt knyttet til brann 
allerede er for dårlig, heller tvert imot. 

Det foreslåtte tiltaket med fortetting i hyttefeltet 
innebærer oppbygging av ny infrastruktur på 
inntil fire ulike områder i hyttefeltet. Grunnet til 
dette er at dagens infrastruktur er tilpasset 
eksisterende 

arealplan og fult utnyttet. Oppbygging av ny 
infrastruktur blant annet for vann, kloakk og vei 
på fire ulike områder i hyttefeltet for å etablere 
en til fire nye hyttetomter på hver teig oppleves 
som alt annet enn nyskapende og bærekraftig. 

En bærekraftig utvikling kjennetegnes av: 
«utvikling som imøtekommer behovene til dagens 
generasjon uten å redusere mulighetene for 
kommende generasjoner til å dekke sine behov.» 
(Brundtlandrapporten fra 1987). Å være 
nyskapende kjennetegnes blant annet av: nye ideer 
og evne til å se fremover. 

Etter flere tiår med tilflytning til byene og 
påfølgende arealknapphet i disse områdene bor 
stadig flere tettere på hverandre. Behovet for 
fritidseiendommer med frie arealer blir neppe 
mindre og kravet til bærekraftig utvikling av 
disse engasjerer dagens hytteeiere og i enda 
større grad kommende generasjoner. Dette bør 
ikke sees på som en utfordring for en arealrik 
kommune som Oppdal, snarer som en betydelig 
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mulighet. Vi kan vanskelig se at dette tiltaket er 
i tråd med Oppdal kommunes verdier knyttet til 
nyskaping og bærekraft – Nyskapende (som en 
del av R E N). 

Oppdal kommunes etiske 
retningslinjer 
I henhold til kommunens egne dokumenter tar 
Oppdal kommunes etiske retningslinjer 
utgangspunkt i allmenngyldige etiske verdier og 
normer som respekt for menneskeverdet, 
åpenhet, lojalitet, redelighet og ærlighet, og at en 
skal behandle andre slik en selv ønsker å bli 
behandlet. 

Hvis den foreslåtte endringen i arealplanen i 
Nyhaugen hytteområde blir godkjent vil den 
estimerte bruks- og eiendomsverdien i Nyhaugen 
hytteeierforening iht. estimatene over å bli 
redusert med over 60 millioner kroner. Det mest 
alvorlige forholdet i denne saken er at mange 
hytteeiere opplever at den foreslåtte endringen er 
i strid med den informasjon som ble gitt når 
tomtene ble solgt. 

Vi forventer, håper og tror at Oppdal kommune 
vil opptre i henhold til sine etiske retningslinjer 
også i denne saken og gjøre som dere selv har 
besluttet og sier: behandle andre slik en selv 
ønsker å bli behandlet. 

 
Med vennlig hilsen 
Styret i Nyhaugen hytteeierforening 
 
Innspill: 
Dato: 10.05. 2020 
Fra Ola Oldren 
Emne: Nyhaugen hyttegrend 
 
Jeg viser til tilsendte planforslag for 
fortetting/innregulering av nye hyttetomter i 

Kommentarer: 
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Ny informasjon (utsendt 10.06. 2020) til alle med innspill vedr. forslag til detaljreguleringsplan 
for Nyhaugen hyttegrend (endring av gjeldende plan). 
 
Oppdal 10.06. 2020 
 
Ny informasjon vedr. varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
for Nyhaugen hytteområde - endring, del av gnr/bnr. 316/7. 
Oppdal Kommune. 
 
Etter at varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nyhaugen hytteområde – 
endring, datert 30.03. 2020 ble utsendt ble det mottatt en god del innspill/synspunkt vedr. dette. 
 
Tiltakshaver var villig til å lytte til mottatte innspill/argumenter mot en fortetting av dette 
omfanget som var varslet og reduserer antallet nye tomter til 4.  Vurderingen er at dette er et  
 
minimumsantall (økonomisk forsvarlig) for å starte opp med en ny reguleringsprosess. 
Som før nevnt i oppstartsvarselet er en fortetting i tråd med landbruk/miljømyndigheters ønske 
(reduserer behovet for nye byggeområder) om høy utnytting av områder som allerede er tatt i 
bruk til byggeområder med opparbeidet infrastruktur 
Etter de signalene som er mottatt fra politikerne vil det bli ført en restriktiv arealpolitikk i årene 
som kommer, og i dette tilfellet kan ikke tiltakshaver regne med å få utvidet sitt byggeområde.  
 
Grense mot LNFR - område med byggeforbud for fritidsbebyggelse er angitt med rød strek på kart 
fig. 1. 
 

hyttefeltet. 
 
Etter min vurdering er forslaget uheldig ved at det 
representerer et brudd på forutsetningene for de 
som tidligere har etablert seg i feltet. Fortettingen 
medfører økt trafikk og en reduksjon av 
friområder og vil derfor redusere bruksverdien av 
eksisterende hytter. Sett fra undertegnedes side 
bør planlagte hytter H5, H6, H7 og H8 utgå. 
 
Mvh 
 
Ola Oldren 
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Vurderingen er at dette nye forslaget er en forsiktig fortetting som tar hensyn til eksisterende 
bebyggelse i forhold til avstand og utsiktsforhold. Tomtestørrelse er ca. 750 m2 og helt eksakte 
grenser vil bli innmålt med GPS i forbindelse med utarbeiding av forslag til plankart. I dette 
planforslaget er tiltakshaver også villig til å legge forholdene til rette for uteopphold og intern 
skiløypeforbindelse til kommunale skiløypenettet. 
 
Håper at de naboer som blir berørt kan se positivt på denne nye informasjonen og akseptere 
tiltakshavers ønske om en forsiktig fortetting som er i tråd med politikernes og 
sektormyndigheters retningslinjer. Denne nye informasjonen sendes til alle som har kommet med 
innspill vedr. opprinnelig varsel. Dersom naboer mener at det er behov for befaring kan ønske om 
dette sendes til undertegnede. 
 
For tiltakshaver Trond Nyhaug: 
 
Ola Fjøsne  
 
Spørsmål eller innspill kan rettes til: 
E-post: post@olafjosne.no 
Tlf. mob - 93639487  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@olafjosne.no
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Fig1: Nytt forslag 
 
 
 
Innspill etter ny informasjon datert 10.06. 2020 
Innspill: 
 
Sendt: onsdag 17. juni 2020 11:52 
Til: ane.hoel@oppdal.kommune.no; 
olebjorn.moen@oppdal.kommune.no; 
monica@aalmo.no; post@olafjosne.no 
Emne: Fwd: Om endring av reguleringsplanen for 
Nyhaugen hytteområde gnr./bnr. 316/7 
 
 
 
Endring av reguleringsplan for Nyhaugen 
hyttefelt. 
 
Som jeg tidligere har skrevet, så fikk vi av Sivert 
Nyhaug lovnad om at det ikke ville bli flere enn 
14 hytter i området. At man i dag ønsker å fortette 
i feltet er for oss ingen god beskjed. At man nå 
presenterer nytt forslag om å redusere antallet 
hytter fra 11 til 4 endrer heller ikke Sivert's 
lovnad. Riktig nok er det færre som blir berørt, 
men ikke bra for de som nå får ei ny hytte og en 
byggeplass tett på seg.18 år er nok, 
 
Med tanke på vann; Pumpehus 1 er allerede 
maksimum utnyttet. 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det anbefales at tiltakshaver og eier av gnr/bnr. 
316/45 har en dialog vedr. vannforsyningen i 
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Skal det borres ny brønn for å forsyne H1 og H2 
med vann? 
Hvis det borres ny brønn; Hvem er da ansvarlig 
dersom vi i pumpehus 1 mister eller får redusert 
tilsig?   
Jeg håper at Oppdal kommune forstår oss som har 
investert i kommunen og har funnet vårt fristed og 
stopper dette forslaget. 
Med hilsen 
Klas Gjølmesli 
 
 

området. 
 
 
Vannforsyning til de nye hyttene vil bli vist i 
egen VA- plan 
 
 

Fra: May Espnes <maykespnes@yahoo.no>  
Sendt: torsdag 18. juni 2020 08:37 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Re: Endring - Nyhaugen hyttegrend 
 
Hei 
Som nærmeste nabo til tomt H2 i den nye 
reguleringsplanen tar vi imot tilbudet å være med 
på befaring. 
 
Mvh 
May K Espnes 

Sendt fra min iPhone 
 
11. jun. 2020 kl. 11:01 skrev May Espnes 
<maykespnes@yahoo.no>: 
Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

 

 

Fra: Jens Arne Tømmervold 
<jens.arne@vekstoppdal.no>  
Sendt: fredag 12. juni 2020 09:24 
Til: 'post@olafjosne.no' <post@olafjosne.no> 
Emne: SV: Endring - Nyhaugen hyttegrend 
 
Hei 
Viser til ny informasjon ang. endring 
detaljreguleringsplan Nyhaugen 
hyttegrend/område  datert 10.06.2020. 
 

Kommentarer: 
 
Invitasjon til befaring (sendt 21 juli til 
de med nye innspill) på Nyhaugen 15, 
august 2020 
 
Befaring på Nyhaugen lørdag 15 august kl. 
11.00. 
 
Etter ny informasjon vedr. utbygging på 

mailto:maykespnes@yahoo.no
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Vi godtar at tomt H1 legges der den er tegnet inn 
under forutsetning av at den trekkes så langt opp 
som mulig ved siden av sommerfjøs. Dette er 
viktig for oss for å unngå direkte innsyn ned på 
vårt småbruk. Veg opp til tomt H1 legges opp rett 
etter snuplass. Trær og vegetasjon bevares mellom 
veg og oss (venstre side av vegen når du ser opp 
mot tomt H1). Vil ha en befaring for å se på dette. 
Vi brøyter og vedlikeholder vegen fra oss og til 
gamle kongeveg selv, og skal ikke ha noen ekstra 
kostnad i forbindelse med dette. Eier av tomt H1 
kan kjøpe denne tjenesten fra oss. 
Vil legge til at vegen fram til oss ikke er 
dimensjonert for anleggstrafikk og vi forventer at 
vegen holdes ved like under byggeprosess og 
settes i stand etter byggeprosess. 
Spørsmål ta kontakt, hører fra deg ang. dato for 
befaring. Må gjøres før nytt plankart tegnes. 
Bekreft at denne tilbakemeldingen er mottatt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jens Arne Tømmervold 
Veileder 
Vekst Oppdal AS 
479 78 839 
 

Nyhaugen ble sendt 10 juni ble det mottatt 
innspill fra flere hytteeiere. Disse ble invitert 
på befaring. 
Tiltakshaver har i nytt forslag redusert antall 
hyttetomter og tilpasset beliggenhet av disse 
på best mulig måte. 
 
Formålet med befaringen var sammen med 
de berørte hytteeierne å gå igjennom 
beliggenhet på de foreslåtte tomtene, samt 
atkomster til disse. 
 
Under befaringen kom det fram ønsker om 
redusert byggehøyde, tynning av vegetasjon 
og bestemmelser om krav til torvtak. 
Tiltakshaver ville vurdere dette i det videre 
planarbeidet. 
 
Disse møtte på befaringen - hjemmelshavere 
av eiendommene gnr/bnr.: 
 
Ola Oldren 
Jens Arne Tømmervold 
May Kjerstin/Guttorm Erling Espnes 
Gunnar Eide 
Jon-Christian Olsen 
 
 
Og i tillegg tiltakshaver/hjemmelshaver av 
grunneiendommen Trond Nyhaug og 
planlegger Ola Fjøsne. 
 
Tiltakshaver skal merke hjørnene på aktuelle 
tomtene slik man ble enige om under 
befaringen. Beliggenhet av «annet 
uteopphold» justeres slik at det blir liggende i 
et tørrere område. 
 
Konklusjonen etter befaringen var at det var 
enighet om at tiltakshaver går videre med 
planarbeidet og lager planmateriale i 
samsvar løsninger som ble skissert/diskutert 
under befaringen. 
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For tiltakshaver Trond Nyhaug 
Ola Fjøsne 
 

Guri Solberg og Gunnar Eide 
Gamle Jonsvannsveien 63 
7048  TRONDHEIM 
Tlf. 430 41 530 – 926 45 408 
   
 Trondheim 
den 4.7.2020 
 
Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297 
7340  OPPDAL 
 
TILSVAR TIL VARSL OM OPPSTART AV 
ARBEID MED DETALJREGULERINFSPLAN 
FOR NYHAUGEN HYTTEOMRÅDE – 
ENDRING, DEL AV GNR. 316 BNR. 7, 
OPPDAL KOMMUNE. 
TILSVAR TIL INFORMASJON MOTTATT 
DEN 10.6.2020  
Vi opprettholder vårt innspill av 4.5.2020 i sin 
helhet. 
Vi ser av ny informasjonen av 10.6.2020 at 
tiltakshaver hatt tatt hensyn til de innspill som var 
kommet etter første utkast til fortetting. Vi kan 
ikke se at vi har blitt hensyntatt på noen som helst 
måte.  De to tomtene som var planlagt helt inn til 
vår eiendom (H-7 og H-8) har samme plassering 
som i første forslag, men betegnet nå som H-3 og 
H-4. 
Vi kan være imøtekommende og aksepter 
plasseringen av H-3.  I forslaget er H-3 plassert 
mellom vår tomt og pumpehus / trafokiosk, 
avstanden fra vårt tomtehjørne og bort til 
trafokiosk / pumpehus er ca. 30 m, derfor er det 
viktig for oss å få komme med innspill ved 
eventuell innmåling av tomta.  
Plasseringen av H-4 kan vi ikke under noen 
omstendighet akseptere. 
Vi tror at en kommer fram til den beste løsningen 
ved å samarbeide med hytteforeningen dersom det 
er strengt nødvendig å fortette hyttefeltet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plasseringen av H3 og H4 er justert etter 
innspill. 
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Med vennlig hilsen  
 
Guri Solberg Gunnar Eide 
 
Kopi: Oppdal kommune v/Ane Hoel og Ole Bjørn 
Moen 
 
Fra: Jon-Christian Olsen 
<jonchristianolsen@gmail.com>  
Sendt: onsdag 17. juni 2020 15:29 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: ane.hoel@oppdal.kommune.no; 
olebjorn.moen@oppdal.kommune.no; Monica 
Østingen Ness <monica@aalmo.no> 
Emne: Re: Endring - Nyhaugen hyttegrend 
 
Hei 
  
Dette er et bedre forslag enn det første. Jeg har to 
påpekninger til videre arbeid, hvorav punkt 1 er 
aller viktigst, og som jeg ønsker inn som en del av 
byggesøknaden og beskrivelsen. Det omhandler 
trær som vi ønsker skal bli stående etter at man 
begynner med tomtearbeidet og når den ferdige 
hytten står der. Punkt 1 er et absolutt krav. Punkt 2 
er et punkt å vurdere. 
  

1. Gjelder tomt H2. Jeg vil ha med en ordlyd som 
gjør at det består trær på det som er 
fellesarealet for hytteområdet mellom tomt 
H2 og veien. Merk at det gjelder 
fellesområdet, og ikke tomteområdet for H2. 
Bakgrunnen for ønsket er todelt. 

a. Praktisk: Det renner mye 
vann gjennom hyttefeltet på akkurat 
dette stedet, og grusveien har en 
tendens til å løsne/renne ut. Trærne 
vil holde veien stabil både som følge 
av røttene som går under, og fordi de 
drikker vann. 

b. Estetisk: Det er visuelt vakkert for oss 
som har hytten på andre siden av 
veien for tomt H2 at vi ser de trærne 
som er der nå. Vi ønsker fortsatt å ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En forsiktig tynning av skog kan aksepteres, 
Men sør og vest for hytteplassering vil en del 
skog bli fjernet utenfor tomtegrensene også….. 
 
 
 
 
 
En del skog mellom tomt og veg vil  
sannsynligvis bli stående igjen, dette vil 
sannsynligvis være med på å binde 
vegskråningene 
 
 
Plasseringen av tomta er gjort etter en 
helhetsvurdering og justert noe mot vest i 
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Invitasjon til befaring (sendt 21 juli til de med nye innspill) på Nyhaugen 15, august 
2020 
 
Befaring på Nyhaugen lørdag 15 august kl. 11.00. 
 
Etter ny informasjon vedr. utbygging på Nyhaugen ble sendt 10 juni ble det mottatt innspill fra 
flere hytteeiere. Disse ble invitert på befaring. 
Tiltakshaver har i nytt forslag redusert antall hyttetomter og tilpasset beliggenhet av disse på best 
mulig måte. 
 
Formålet med befaringen var sammen med de berørte hytteeierne å gå igjennom beliggenhet på 
de foreslåtte tomtene, samt atkomster til disse. 
 
Under befaringen kom det fram ønsker om redusert byggehøyde, tynning av vegetasjon og 
bestemmelser om krav til torvtak. Tiltakshaver ville vurdere dette i det videre planarbeidet. 
 
Disse møtte på befaringen - hjemmelshavere av eiendommene gnr/bnr.: 
 
Ola Oldren 
Jens Arne Tømmervold 
May Kjerstin/Guttorm Erling Espnes 
Gunnar Eide 
 
Jon-Christian Olsen 
 
Og i tillegg tiltakshaver/hjemmelshaver av grunneiendommen Trond Nyhaug og planlegger Ola 
Fjøsne. 
 
Tiltakshaver skal merke hjørnene på aktuelle tomtene slik man ble enige om under befaringen. 
Beliggenhet av «annet uteopphold» justeres slik at det blir liggende i et tørrere område. 
 

denne utsikten, og det er også slik at 
hytten på tomt H2 blir mindre 
sjenerende for oss 

2. Tomt H4: Vi ønsker at denne tomten trekkes 
lenger mot det grønne området på tegningen 
for å skape mer luft mellom tomtene.  

  
Hilsen 
Jon-Christian Olsen 

forhold til varsel datert 10.06. 2020. 
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Konklusjonen etter befaringen var at det var enighet om at tiltakshaver går videre med 
planarbeidet og lager planmateriale i samsvar løsninger som ble skissert/diskutert under 
befaringen. 
 
For tiltakshaver Trond Nyhaug 
Ola Fjøsne 
 
3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
3.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 

 
Fig.1: Planomriss vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 
 
Byggeområdet ligger innenfor område vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for Oppdal 
som viser dette som arealformål fritid.  
 
 
 
3.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 
 
Gjeldende reguleringsplan for området som skal endres er bebyggelsesplan for Nyhaugen 
hyttegrend, plan-ID 5021_2007012, ikrafttredelsesdato 18.06. 2007. 
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Fig. 2: Viser gjeldende reguleringsplan og tilgrensende planer 
 
3.3 Tilgrensende planer 
 
 
Nyhaugen hyttegrend grenser mot Nyhaugen Søndre hyttegrend, Nyhaugen hyttegrend del II og 
Fagerhauglia hytteområde Trinn 1. 
 
 
4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
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4.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Planområdet ligger på Nyhaugen, på oversiden av Gamle Kongeveg, ca.1,3 km nordvest for 
Fagerhaug sentrum og er ca. 180 da stort.  
 

 
Fig. 3: Oversiktskart Nyhaugen hyttegrend. 
 
 
 
4.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk  
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Fig. 4: 3D bilde viser planområde med tilgrensende områder.  
 
Planområdet består av i alt 47 fradelte fritidstomter, hvorav 4 ikke er bebygd. Planområdet består 
ellers av atkomstveger, borebrønner og avløpsanlegg. 
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Det er i bonitetskart klassifisert som beitemark, fulldyrka mark og produktiv skogsmark og 
grenser mot skogsmark,  
grenser ellers til Gamle kongeveg, gårdsbebyggelse skogsmark og andre områder for 
fritidsbebyggelse.  
 
 
4.3 Stedets karakter,  

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Bebyggelsen i og nær planområdet består av frittliggende bygninger m. tilhørende anlegg. 
 
Bygningene i området er av tradisjonell utførelse, for det meste av 1 etasjes bygninger med saltak.  
 
Vurderinger ar at bebyggelsen har god intern tilpassing og er godt tilpasset terrenget. 
Bygningene har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse. 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet. 
 
 
4.4 Landskap  

 Topografi og vegetasjon 
 Bekker og vassdrag  
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
 Estetisk og kulturell verdi 

 
 
Planområdet er svakt kupert med jevnt hellende terreng med hoved fallretning mot sør. 
Planområdet er vegetert med lauvskog/furuskog med undervegetasjon av gras, kratt og lyng. 
 
Bekk med mindre vannføring renner igjennom planområdet og videre ut i Løkkjbekken som er en 
større bekk.  
Nytt aktsomhetskart vedr. flom utgitt av NVE viser at planområdet kan være flomutsatt. 
For å presisere er dette et kart med grove anslag og etter nærmere undersøkelser trenger ikke 
områder som er vist innen aktsomhetssonen å være flomutsatt. 
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Fig. 5: Aktsomhetskart – flom. 
 
Planområdet har meget gode solforhold - med sol hele året. 
 
Fremherskende vindretninger er fra sør/sørøst.  Storparten av nedbøren vil komme med 
vindretninger fra vest/nordvest. 
Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Egen klimavernsone 
er ikke aktuell i dette området. Man anbefaler ut ifra et estetisk hensyn til å ta vare på all skog der 
det er mulig. 
 
 
Området er ikke registrert med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 17.04. 2020:  
 

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet i 
forbindelse med tidligere plan. Det er registrert en tjæremile innenfor planområdet. 
Tjæremilen blir ikke berørt av endring i planen. Vi forutsetter at bestemmelsenes pkt. 
5.8 fra gjeldende plan videreføres og at kulturminnet blir vist i plankartet på samme måte. Det 
vises til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
 
 
Sametinget skriver i brev av 03.04. 2020:  
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, 
samiske kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 
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4.6 Naturverdier 
 
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller utenfor 
områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i naturmangfoldloven som er 
sentrale. 
 

 
Fig. 6: 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 
flere treff som influerer på planområdet. Det er i første rekke Møkktrompetmose og Storspove 
som henholdsvis er klassifisert som nær truet - NC og sårbar – VU.  
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Etter søk i naturbase finner man viktig naturtypeområde ca. 1 km nordvest for planområdet. Etter 
en gjennomgang av artskart og naturbase er vurderingen at man ikke finner treff som har 
betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet. 
 
Ifølge kommunens egne undersøkelser, referert i oppstartsmøte under naturmiljø, er det 
registrert en spillplass for skogsfugl nordøst for planområdet. Det er lite sannsynlig at denne blir 
berørt av en utbygging som vist i planinitiativet. Det er ikke krav om nye utredninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Sjekkliste naturmangfold. 
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og 
naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens 
utbredelse og økologiske tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i databasene og etter 
viltregistreringer utført av Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke 
på naturmangfold, og det er derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som 
kommer fram i denne planbeskrivelsen. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha 
konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
 Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved etablering av 4 nye fritidsboliger i Nyhaugen hyttegrend, gnr/bnr. 
316/7 vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver 
bære kostnader. 

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

 
 
4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge). 
 
Planområdet ligger i nærheten av kartlagt friluftslivområde, Vora – Grytdalen. Dette er et viktig 
område for friluftsliv med oppkjørte skiløyper som er den del av stamløypenette i Oppdal. 
Området er turterreng for både kommunens innbygger og nærturterreng hyttebebyggelsen 
i områdene fra Stølen/Rønningslia til Rennebu-grensa. 
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 Fig. 8: Oversikt over viktig friluftlivsområde, Vora - Grytdalen 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og sportsaktiviteter både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
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Fig. 9: Viser tilkomst til preparert skiløype. 
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Planområdet har allerede tilkomst til det preparerte skiløypenettet i Oppdal fra 
parkeringsplassen på Nyhaugen. Tiltakshaver tar i tillegg sikte på oppkjøring av tilkomstløype fra 
andre deler av planområdet til skiløypenettet. 
 
4.8 Landbruk/reindrift 
 
Planområdet er i bonitetskart vist som skogsmark, beiteområde og dyrket mark. 
Vurderingen er at området allerede er tatt i bruk som byggeområde og 4 nye tomter vil ha liten 
innvirkning på skogbruks/landbruksinteresser. 
Man vil i planen vise 10 meter byggegrense mot dyrkamark.  
 
Hensynssone reindrift ligger ca. 500 meter fra planlagt ny bebyggelse. Vurderingen er at 4 nye 
hytter vil ha liten innvirkning på denne sonen. For generelt å minimalisere påvirkning på 
hensynssonen kanaliseres vintertrafikken mot innregulert skiløype. Det er viktig i forhold til 
reindrift at det tilrettelegges for ferdsel i disse områdene med turstier og skiløyper. 
 
 
4.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Man vil benytte eksisterende vegnett med avkjøring fra Gamle Kongeveg som hovedatkomst. Nye 
internatkomster (vegbredde 3 meter) vil bli opparbeidet til de nye hyttene. Det planlegges 
helårsveg med parkering på hver enkelt tomt. 
 
Avkjøring fra Gamle Kongeveg er oversiktlig og vil bli vist med sikttrekanter. 
Internt vegnett er av enkel standart og innbyr til lav fart. Trafikkmengden i planområdet vurderes 
til å være liten. 
Vegnettet strøs etter behov. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planområdet er akseptabel på grunn av generell liten 
trafikk og lav fart. 
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4.10 Universell tilgjengelighet 
 
Kreves ikke for fritidsbebyggelse.  
 
4.11 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 
 Trafo 
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
 Renovasjon 

 
Egen plan for vann- og avløp utarbeides av Runar Hoel i Hoel & Sønner følger planen inn til 1. 
gangs behandling i Oppdal kommune. Det planlegges vann fra borehull og separate renseanlegg. 
Håndtering av overflatevann vil bli beskrevet i denne planen. 
 
Planområdet dekkes av eksisterende strømforsyning. 
 
Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Alternativ energi kan produseres ved montering av 
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt. 
 
 
Når det gjelder renovasjon kommer planområdet inn under den kommunale ordningen for 
levering av avfall i sentrumsområdet. Hver enkelt husstand har egne avfallsbeholdere. Man må 
ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler Oppdal kommunen har for 
avfallshåndtering. 
 
4.12 Grunnforhold 

 Grunnens sammensetning 
 Stabilitetsforhold 
 Ledninger 
 Evt. Rasfare 

 
Morenemateriale, 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.  
     Hjemmelshaver/tiltakshaver har oversikt over vann/avløpsledninger og strømledninger som 

ligger nedgravd i planområdet 
 
     Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred i planområdet.  
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4.13 Støyforhold 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt. Kan tidvis være utsatt for støy fra flyplassen 
på Fagerhaug. Ny bebyggelse ligger langt fra trafikkerte veier med fartsgrense som tilsier 
generering av dekkstøy (E6) og den skjermes i tillegg av vegetasjon og etablert bebyggelse. 
 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk på Gamle Kongeveg ikke vil være generende for ny 
bebyggelse, dette på grunn av at farten er lav og moderne kjøretøyer bli mer og mer stillegående. 
 
Det som er utfordrende er støy i anleggstiden, det er derfor aktuelt å innføre en bestemmelse 
angående støy i denne perioden. 
 
4.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra andre 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
 
4.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

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

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.01.2021 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.01.2021 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.01.2021 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.01.2021 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.01.2021 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.01.2021 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.01.2021 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.01.2021 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske OK 29.01.2021 OF 



Forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend (endring av gjeldende bebyggelsesplan), del 
av gnr/bnr 316/7 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato: 06.03. 2021 

 

6969

felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            
Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 29.01.2021 OF 

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

OK 29.01.2021 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.01.2021 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.01.2021 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.01.2021 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.01.2021 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.01.2021 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.01.2021 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.01.2021 OF 

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

OK 29.01.2021 OF 

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

UN 29.01.2021 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. 
 
 
4.16 Analyser/utredninger 
 
Klimaendring og framtidige flommer i Norge. NVE - rapport 
81/2016  
 
Følgende anbefalinger i denne rapporten: 
 
For «klimapåslag»på framtidige flommer i Trøndelag: 0 % økning–nedbørfelt som er dominert av 
snøsmelteflommer i dagens klima og som ikke har hatt store historiske flommer om høsten. 20%  
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økning–alle større nedbørfelt i nærheten av kysten og områder der årlig maksimalvannføring 
forekommer om høsten og vinteren i dagens klima, og nedbørfelt som er dominert av 
snøsmelteflommer om våren i dagens klima men som også kan ha storflomvannføring om 
høsten/vinteren (f.eks. Gaula-vassdraget). Minst 20% økning–alle nedbørfelt med areal < 100 
km2 og andre mindre nedbørfelt som reagerer raskt på styrtregn. 
 
 
Etter gjennomgang av NGUs databaser vedr. løs masser finner man at grunnen i planområdet 
består av tynn morene med mindre gode infiltrasjonsegenskaper og med liten til middels 
erosjonsrisiko.  
 

 Fare for overvannsflom ved endret klima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Viser terrengkoter og utspringsområde for bekk som går igjennom planområdet 
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Vurderingen er at store vannmengder på grunn av rask snøsmelting og styrtregn vil komme fra 
områdene nord for byggeområdet. Dette er relative flate områder som inneholder en del myrdrag 
som er med på dempe flomtoppene ved ekstremnedbør 
 
Området var utsatt for ekstreme nedbørsmengder 31.05. 2018 (utgravde stikkrenner under E6). 
Som følge av dette ble område rundt stikkrenne i øvre internveg utgravd. (bilde fig. 11). Ellers ble 
det ikke registrert skader på infrastruktur og bygninger. For å imøtekomme et klimapåslag på 20 
% anbefales rensk av bekkeløp og stikkrenner vist på bilde fig. 11. 
 
På grunn av fremtidig forventet ekstremnedbør innføres en bestemmelse om at stikkrenner 
veggrøfter og bekker skal holdes under oppsikt og renskes ved jevne mellomrom. 
 
 

 
Fig. 11: Viser bekk gjennom planområdet 
 
Det satses på naturlige dreneringsløsninger for overflatevann, vann fra tak og gårdsplasser 
(grus/asfalt) infiltreres mest mulig inn i eksisterende masser. Torv på tak vil også være med på å 
forsinke avrenningen. 
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Fig. 12: Aktsomhetskart flomfare vist i forhold til tomt H3. 
 
 

 

Nye aktsomhetskart vedr. flomfare ble tilgjengelige i slutten av 2020. Fig. 12 viser tomt H3 som er 
planlagt med 20 meters byggegrense mot bekk belagt med aktsomhetssone, denne sonen går et 
godt stykke inn på tomta. Vurderingen er at tomta er byggbar utenom denne sonen, da med en 
mindre bygning.  
Bekkeløpet vest for H3 er lite definert og går i et åpnet område med hoved fallretning mot sørvest. 
Vurderingen er at det skal meget store vannmengder til for at bekken skal flomme ut over 
bekkeløpet og bre seg utover i dette relativt flate området og inn på tomta. Bekkeløpet er ikke 
preget av erosjon. For å beholde vegstasjon rundt bekkeløpet som sikring mot erosjon foreslås en 
hensynssone - bevaring naturmiljø langs bekken. 
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Det er gjort en vurdering av bekkeløpet og beregnet en flomsone med utgangspunkt i NVE-
aktsomhetskart. Denne vurderingen er gjort av Aleksander Husa (ingeniør, teknisk 
samfunnsplanlegging, prosjektleder i Hoel & Sønner AS). 

Konklusjonen i denne vurderingen er at tomta H3 kan bebygges ved opprettholdelse av 20 m 
byggegrense fra bekk og ved en opprenskning av bekkeløpet slik at det blir av samme karakter 
som på vist på fig. 13. Rensk av bekkeløpet innebærer fjerning av humus, kvister og løse steiner 
som har havnet i bekkeløpet. 

Denne vurderingen (notatet) vedlegges planen til 1. gangs behandling i kommunen. 

 
 Brannsikkerhet 

 
Tilgang til slokkevann vil bli med medbrakt vann i brannbil ved utrykning. Etterfylling kan skje 
ved brannhydrant i Fagerhaug sentrum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 13: Viser bekkeløp og terreng mot tomtegrensen til H3. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
Fig. 14: Plankart lagt på ortofoto. 
 
Det nye planforslaget viser 4 nye tomter for fritidsbebyggelse (H1 – H4). 
De nye tomtene har en størrelse på ca. 0,75 da. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan er i tråd med intensjonen i arealdel kommuneplan – med høy 
utnyttelse av arealformålet. 
Forutsetningen i det nye planforslaget er at ny bebyggelse innpasses i bestående struktur og at 
den nye bebyggelsen tilpasser seg bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde, -volum og 
grad av utnytting, samt eksisterende infrastruktur. 
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Det vil bli etablert nytt område for uteopphold hvor man kan tillate oppføring av gapahuk, 
bålplass og evt. forskjellige lekeinnretninger. Intern skiløype/turdrag vest i planområdet 
reguleres inn på plankartet. 
 
Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt. Det skal 
opparbeides avkjørsler til de nye tomtene direkte fra internveg. Det vil bli opparbeidet felles 
minirenseanlegg for tomtene H3 og H3 med utslipp av renset vann til bekk. Kapasitet på denne 
bekken mht. å ta imot renset vann vurderes til å være god. Tilsvarende anlegg vil bli etablert for 
tomtene H1 og H2. Vannforsyning til H1 og H2 vil bli fra felles borebrønn VA1 og vannforsyningen 
til H3 og H4 vil bli fra felles borebrønn VA2.  
 
Parkering for min. 2 biler/tomt  
 
5.1 Planlagt arealbruk (arealoppgave) 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny fritidsbebyggelse 
Eksisterende fritidsbebyggelse 
med 
egne gårds- og 
bruksnummer/bygningsnummer 

H1 – H4 1110      3088,0 
 
 
   58183,0 

 Vannforsyningsanlegg VA1 og VA2 1541            32,0 
 Avløpsanlegg AVL1 1542         200,0 
 Skiløype  SL1, SL2 1420       5568,0 
 Annet uteopphold AU1 1600         242,0 
 
 
 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat PV1 
 

2010       9232,0 

 Annen veggrunn, 
tekniske anlegg 

AVT1 2018       1959,0 
           

 Parkering P1 2080         480,0 
Landbruks-, natur- 
og friluftsformål 
 

    

 Beite/skogsmark LNFR 5110  101994,0 
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 Kulturminner (tjæremile) TM1 5600            19,0 
Sum    181000,0 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1.  
Sikringssone frisikt 

 
H140 

 
140 

 

 § 11-8 c. 
Hensynssone med  
angitte  
særlige hensyn-  
bevaring naturmiljø, bevaring  
kulturminne 

 
 
 
 
H560 
H570 

 
 
 
 
560 
570 

 

 
 
5.1.1 Reguleringsformål 
 
Detaljreguleringsplan for Nyhaugen hytteområde, del av gnr/bnr. 316/7. 
gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Ny fritidsbebyggelse.  
 Eksisterende fritidsbebyggelse.  
 Vann- og avløpsanlegg 
 Annet uteopphold 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

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

Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift: 
 Skog, beiteområde 
 Vern av kulturminne eller kulturmiljø. 

 
Hensynssoner 

 Sikringssone a.1). - frisikt  
 Hensynssone c). - med angitte særlige hensyn- bevaring naturmiljø og kulturminne. 

 
5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 
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Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt. 
Avløpsvann fra planområdet må tilkobles godkjente avløpsanlegg (minirenseanlegg, vann fra 
borebrønner). 
 
Parkeringsplass kan plasseres utenfor byggegrense på egen tomt.  
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
NY intern skiløype og område for annet uteopphold reguleres inn på plankartet. 
 
Ledningsnett for vann og avløp blir også vist på eget VA - plankart. Tomteeier er forpliktet til 
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Hovedatkomst til planområdet er ved utvidet bruk av innregulert avkjørsel fra Gamle Kongeveg. 
Det skal opparbeides nødvendige atkomster til de nye tomtene fra eksisterende internt vegnett. 
Parkering for min. 2 biler/tomt. Arealformål annen veggrunn – tekniske anlegg gir atkomst til 
tomtene 
Rettigheter vedr. Eksisterende vegnett videreføres i ny plan.  
 
 
Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift: 
 
LNFR arealet er beitemark/skogsmark og areal avsatt til vern av kulturminner og kulturmiljø. 
 
Hensynssoner:  
 
Sone a, sikringssoner, frisikt, 
Sone c, sone - med angitte særlige hensyn,  
Bevaring naturmiljø – rundt bekk, bevaring kulturminne- tjæremile,  
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 
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5.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
5.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

 
5.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
På tomtene H1 til H4 kan det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse med 
tilhørende anlegg. Det vil i planen bli gitt muligheter for flere typer 
takløsninger.  Det kan nyttes saltak, pulttak, flate tak og tak med to 
takflater. Saltak og tak med to takflater skal ha en takvinkel mellom18 og 
38 grader. Pulttak tillates med en takvinkel ned til 11 grader. Taktekking 
av tre, skifer, torv eller andre ikke reflekterende materialer. 
 
Eksponering, forhold til nærmiljø 
I forhold til innsyn vil det være viktig at man på sikt etablerer ny 
stedegen vegetasjon. 
3 av tomtene ligger i tilnærmet flatt lende og er ikke eksponert 
overfor omgivelsene. Vurderingen er at etablering av 4 nye tomter i 
dette området ikke endrer landskapsbildet. 
 
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
 
Området er klassifisert som skogsmark - middels bonitet 
(utmarksbeite) og innmarksbeite.  
Skogsmarken er i bruk som utmarksbeite og innmarksbeitet er ikke i 
bruk som beiteområde. Arealet som 4 nye tomter legger beslag på i et 
allerede utbygd område vil ikke påvirke landbruksinteressene i større 
grad. 
 
 
Forhold til natur og friluftsliv, uteoppholdsareal,  
folkehelse, barn og unge 
 
Som før nevnt under pkt. 4.7 i denne planbeskrivelsen ligger 
planområdet i nærheten av kartlagt friluftslivsområde, Vora – 
Grytdalen. Dette er et viktig område for friluftsliv med oppkjørte 
skiløyper som er den del av stamløypenette i Oppdal. 
Området er turterreng for både kommunens innbygger og nærturterreng 
hyttebebyggelsen i områdene fra Stølen/Rønningslia til Rennebu-grensa. 
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Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og 
sportsaktiviteter både sommer og vinter som også er positivt for 
folkehelsen, barn og unge. 
 
Opparbeidelse av 4 nye tomter vil ikke innvirke på friluftsområdene, 
folkehelse barn og unge. 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Som hovedatkomst er det planlagt bruk av innregulert avkjørsel fra 
Gamle Kongeveg og bruk av opparbeidet vegnett. 
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Vegnettet innbyr til lav fart og vurderingen er at vegen er 
trafikksikker for fotgjengere og syklister.  
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
Viktig faktor for trafikksikkerheten er at internvegene strøs ved 
glatte/isete forhold. 

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 

 
Støy, støv og luftkvalitet 
 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema, dette er 
nærmere beskrevet under pkt. 4.13 i denne planbeskrivelsen. 

Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet vil det være aktuelt å 
innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider, 
dette inkluderer anleggstrafikk. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 

 

Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser aktsomhetsområde for flom, ellers ingen 
aktsomhetsområder ras- og skred eller andre naturfarer. 
Aktsomhetsområde vedr. flomfare er vurdert under pkt. 4.16- 
analyser/utredninger i denne planbeskrivelsen. 
 
 
 
Naturmiljø og biologisk mangfold 
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6. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av 
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste pkt. (4.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon) og utarbeiding av ROS- analyse. Punktene er fulgt 
opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive 
myndigheter.  

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er trafikksikkerhet og støy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå 
sjekkliste i naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til 
naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man flere treff i 
og i nærheten av planområdet. Bortsett fra Møkktrompetmose og 
Storspove som henholdsvis er klassifisert som nær truet - NC og 
sårbar – VU, er dette registreringer som er vurdert til å være 
livskraftige - LC.  
Den samlede belastning ved etablering av 4 nye fritidsboliger i 
Nyhaugen hyttegrend, gnr/bnr. 316/7 vurderes til å være 
akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i 
Naturmangfoldloven. 
 
§10-12 vurderes som hensyntatt 
 
Kulturminner i utmark. 
 
Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk 
registrering av planområdet i forbindelse med tidligere plan. Det er 
registrert en tjæremile innenfor planområdet. 
Tjæremilen blir ikke berørt av endring i planen.  Man vil i planen 
videreføre bestemmelsenes pkt. 5.8 i gjeldende plan og kulturminnet 
blir vist i plankartet på samme måte.  
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6.1 Forhold som er vurdert 
 
6.1.1 Overvannsflom/Bekkeflom som følge av endrete klimaforhold. 
 
6.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst fra Gamle Kongeveg Avkjørselen er flat og oversiktlig.  

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

6.2 Avbøtende tiltak. 
 
6.2.1 Overvannsflom/Bekkeflom som følge av endrete klimaforhold. 
Opprenskning av eksisterende bekkeløp, oppgradering av stikkrenner, samt infiltrasjon av 
overvann på hver enkelt tomt og torvtak vil være avbøtende tiltak. Området er relativt flatt, med 
lav/middels erosjonsrisiko og myrdrag som vil være med på bremse opp avrenning ved ekstreme 
nedbørsmengder og rask snøsmelting. I motsetning til mange steder i området mellom Oppdal 
sentrum og Berkåk gjorde ekstremnedbøren i 2018 (med utgraving av flere stikkrenner under 
E6) liten skade i Nyhaugen hyttegrend. Ingen skader på bygninger, bare utgraving av stikkrenne -
veg i øvre del av feltet. Dette kan blant annet tilskrives topografi og myrdrag som bremser 
avrenningshastigheten. Innregulering av hensynssone – bevaring naturmiljø vil også bevare 
vegetasjonen rundt bekkeløpet som igjen vil være med på å hindre erosjon ved en flom. 
 
 
6.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Det er tilfredsstillende siktforhold og ved avkjørslene. 
Vegetasjonen holdes nede i frisiktsonene. 
Trafikksikkerheten i planområdet ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de interne 
vegene.  
Om vinteren strøs vegen i planområdet etter behov.  

 
6.2.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Når det gjelder trafikkstøy er vurderingen at støysituasjonen forblir som før planen og det er 
biltrafikken som forårsaker støyen. Ingen tiltak er påkrevd.  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates ikke på helligdager. 
For å redusere støvplage må internveger i anleggsperioden saltes/vannes ved behov. 
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7. PLANKART


