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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 21.03.2021 mottatt 
forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen 
hyttegrend fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del 
av gnr/bnr 316/7. Forslagsstiller er Trond 
Nyhaug. Oppstartsmøte ble holdt 14.02.20. Her 
ble premissene for det videre planarbeidet 
gjennomgått, herunder bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca 
180 da. stort, og ligger ca. 1,3 km nordvest for 
Fagerhaug sentrum.  
 
Hensikten med planen er å legge til rette for 4 
nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur, samt oppdatere plankart slik at det er samsvar mellom dette og faktiske eiendomsgrenser 
og infrastruktur. (Lenke til plankart). Ny plan vil ved eventuelt sluttvedtak erstatte eksisterende plan for 
Nyhaugen hyttegrend fra 2007. 
 
Adkomst til området er fra eksisterende avkjørsel fra Gamle kongeveg.  Bebyggelsen skal kobles til 
separate vann- og avløpsanlegg.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av utvalg for bygg- og 
arealplansaker.  
 

Figur 1: Plassering av planområdet.

https://kommunekart.com/?urlid=cb567597-7658-4440-a914-5861a69b4834


Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven   (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 07.05.20, sak 20/39. 
 
Vann- og avløpsplan følger planforslaget. Denne er utarbeidet av Hoel & Sønner AS. For de nye 
tomtene planlegges det minirenseanlegg. Vannforsyning er fra felles borebrønner VA1 og VA2.  
 

Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som kan berøre natur. 
 
Det er gjort søk i følgende kartbaser: Viltkartlegging for Oppdal, Sensitive artsopplysninger,  
Artsobservasjoner, Naturbase og Artskart.  
 
I kommunens viltkart er det registrert spillplass for skogsfugl i nordøst for planområdet. Storspove som 
er en sårbar art på rødlista er registrert for noen år siden i utkanten av planområdet. Sistnevnte er 
knyttet til jordbrukslandskap. Ellers er det registrert ekorn, elg og fuglekonge som alle har livskraftige 
bestander. Det er registrert møkktrompetmose som er en nær truet art i utkanten av planområdet, men 
dette er en svært gammel registrering. I oppstartsmøte ble det ikke satt krav om nye undersøkelser.  
 
Vegetasjonstypen i området er barskog for tomt H3 og H4. H1 og H2 ligger på areal klassifisert som 
innmarksbeite, men dette er svært tresatt og framstår ikke som gammel kulturmark på eldre flybilde. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig i denne saken slik at §9 «føre-var-prinsippet» ikke 
kommer til anvendelse. 
 
Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Det vurderes slik at en fortetting med 4 nye tomter i Nyhaugen hyttegrend 
ikke vil forringe eller ødelegge leveområdet for arter i særlig grad. Samlet belastning anses å være liten 
med tanke på naturverdiene i området. 
 
Kostnad ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
skal brukes (§§ 11-12). Det forutsettes at miljøforsvarlige teknikker brukes ved utbyggingen og at minst 
mulig natur blir berørt. Det bør brukes stedegne masser og naturlig revegetering av terrenget. 
 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Nyhaug hyttegrend er et eksisterende hyttefelt, etablert under gården Nyhaug. Landbrukseiendommen 
består totalt av 934 dekar, herav 74 da dyrka mark, 74 da innmarksbeite og 434 da produktiv skog. 
 
Det er foreslått fire nye tomter, der H1 og H2 ligger i areal klassifisert som innmarksbeite, H3 og H4 
ligger i areal klassifisert som godt beite (Nibio AR5-klassifisering, samt beitekartlegging i 2015). 
Reguleringsplanen følger kommuneplanens retningslinjer vedr inngjerding rundt hyttene, der bebygd 
og inngjerda areal kan utgjøre maks 40 % av tomtens areal. Det stilles også krav til gjerdetype, og det 
er satt forbud mot bruk av elektrisk gjerde.  
 



En forsiktig fortetting som dette, med gjerderestriksjoner, ivaretar både utbygging og beitebruk. Det er 
plass for å ta seg fram mellom hyttene for vilt og beitedyr. 
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Nyhaugen hyttegrend  ligger fint til og i nærheten av et område som er kartlagt som viktig 
friluftsområde (Vora – Grytdalen), og ligger nært preparert løypenett. Det ligger godt til rette for at nye 
og eksisterende hytteeiere kan ta seg opp til løypenettet Stølen – Fjelllskolen – Vora uten at det er 
behov for å bruke bil.  Områdene rundt er blitt populære turområder for både hyttebefolkningen og 
befolkningen generelt. Det er regulert inn skiløype/turdrag vest og øst i planområdet som kan sikre god 
tilgjengelighet opp til friluftsområdet. Det er også satt av areal til en sosial møteplass ved turdraget og 
ved bekken. Dette er positivt.  
 
Nye hyttetomter kan føre til nedbygging av tidligere friområder for eksisterende hytteeiere i området.  
For å dempe virkningen av disse, bør mest mulig av trær, vegetasjon bevares. Trafikksikkerheten ser 
ut til å være ivaretatt i planen.  
 
 
Klimafaglig vurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk.  
Alt areal kan klassifiseres som enten skog, dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen 
utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall 
hentet fra disse kategoriene.1)  
 
Som følge av nytt planforslag for Nyhaugen hyttegrend er det omtrent 4,3 da som endrer arealbruk 
sammenlignet med gjeldende plan. Ifølge data hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, består dette 
arealet av barskog av middels bonitet og innmarksbeite.  
 
Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter endring av arealbruk.  
Arealbruksendringer i Nyhaugen hyttegrend som følge av planendring, vil basert på verktøyet gi 
følgende tall i løpet av en 20 års periode:  

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 16,7 tonn CO2-ekvivalenter2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 91,0 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 107,7 tonn CO2-ekvivalenter 
(16,7 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 91,0 tonn klimagassutslipp over 20 år). Dette tilsvarer 
det gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 10 nordmenn i løpet av et år. 3) 
 
Tallene viser at realisering av planforslaget vil føre til økt klimagassutslipp i forhold til det å ikke gjøre 
noen inngrep. I tillegg kommer utslipp i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid og persontransport til 
og fra fritidsboligene.  
 
 

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

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

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



3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt). 
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Av klimavurdering kommer det fram at endring i arealbruk medfører økte klimagassutslipp. Området er 
vist til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og er således avklart i overordnet plan, og det 
vurderes dermed slik at utslipp som følge av utbygging kan godtas. 
 
Innspill i forbindelse med planoppstart ligger inne i planbeskrivelsen s. 7 – 53. Kommunedirektøren 
slutter seg i hovedsak til de vurderingene/kommentarene som er gjort fra Ola Fjøsne. Det var 
opprinnelig varslet oppstart med planarbeid med 11 nye tomter. Planforslaget er nå nedjustert til 4 nye 
tomter og tilpasset beliggenheten etter innspill fra naboer. Ved fortetting i et felt som er utbygd og 
etablert, vil det derimot være ekstra viktig å ta hensyn til bestående struktur og sørge for at 
utbyggingen blir skånsom 
  
Området er regulert fra før i en plan fra 2007, og en evt. ny plan vil erstatte denne. Eksisterende 
bestemmelser sier at vinduer skal ha tradisjonell deling. Dette vil ofte si smårutede vinduer eller 
sprosser. Nye bestemmelser sier at vinduer skal ha deling, noe vil åpne opp for større glassflater og en 
mer moderne utforming. Dette er ofte mer i tråd med behov og ønsker fra fremtidige hytteeiere, men 
kan medføre større variasjoner i estetikk. Gjeldende plan setter også  krav om at det skal være saltak. 
Det foreslås i nytt planforslag å åpne for pulttak. Kommunedirektøren ser at det ikke er mange tomter i 
gjeldene plan som ikke er utbygd, og vil derfor tilrå at det kun tillates smårutede vinduer og saltak i 
området slik at det ved fortetting sikres at ny bebyggelse underordner seg eksisterende. Dette kan 
virke konfliktdempende og føre til en mer helhetlig utforming i området.  
 
Kommunedirektøren vil tilrå at siste setning i punkt 3.1.5 får følgende ordlyd: 
 
Vinduer skal være smårutede eller ha sprosser.  
 
Kommunedirektøren vil videre  tilrå at siste avsnitt i punkt 3.1.7 i bestemmelsene får følgende ordlyd: 
 
Bygningene skal ha saltak, med takvinkel mellom 22 og 36 grader.  
 
Når det gjelder takmateriale er det i likhet med eksisterende plan foreslått å åpne for ulike, ikke-
reflekterende takmaterialer. Fra flyfoto ser en at det er valgt ulike takmaterialer i hyttene i feltet, og 
kommunedirektøren anser det som kurant å videreføre dette.  
 
For å ivareta mest mulig vegetasjon i området, både med tanke på overvannshåndtering, demping av 
virkningen byggetiltak, og hensyn til naturområdet vil kommunedirektøren tilrå at det tas inn følgende 
fellesbestemmelse:  
 
Det tillates kun fjerning av vegetasjon som er nødvendig for plassering av bygninger og anlegg 
av atkomstveg og ledninger, eller hvor øvrige bestemmelser åpner for dette.  
 
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. 
I ROS-analysen for Nyhaugen hyttegrend er fem hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen 
er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder elve-/bekke- og overvannsflom 
da det går et lite vassdrag vest for planlagte tomter. Våren 2018 fikk man utgraving av vei langs 
stikkrenne i øvre deler av planområde etter en periode med store nedbørsmengde. Det er i analysen 
anbefalt å renske opp bekkeløpet, samt vurdere tverrsnitt på stikkrenner. NVE atlas viser at foreslått 
tomt H3 havner delvis innenfor nytt aktsomhetsområde for flom. Av rapport datert 18.03.21 fra Hoel & 



Sønner AS framgår det at flomsikkerheten for tomt H3 og H4 er ivaretatt med forutsetning om at 
byggegrense i plankart (20 m til bekk) videreføres og med opprensking av bekkeløp og stikkrenner. 
Når det gjelder klimatilpasning er vurderingen at store vannmengder vil komme fra områdene nord for 
byggeområdet. Her er det relativt flate områder med en del myrdrag som er med på å dempe 
flomtoppene ved ekstremnedbør. Med tanke på brannfare forutsettes det at slokkevann vil være 
medbragt vann i tank-brannbil ved utrykning. Nærmeste godkjente uttak for slokkkevann ca. 1,5 km 
unna hvor etterfylling kan skje. Avbøtende tiltak med tanke på radongass er at alle boenheter skal ha 
radonsperre mot grunnen i tråd med kravene i byggteknisk forskrift. 
 
Seks hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder trafikksikkerhet. 
Vurderingen er at siktforhold er ivaretatt ved avkjørselen til Gamle kongeveg. Trafikkmengden og 
farten i området er lav, og at det er liten risiko for påkjørsler. Avbøtende tiltak er strøing ved isete 
forhold. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngås ved å følge byggherreforskriftens 
krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Når det gjelder støy og støv, begrenses anleggstiden i antall 
timer i døgnet og er ikke tillatt på helligdager. Avbøtende tiltak med tanke på støv, er vanning/salting av 
vegen ved behov. Dette er tatt inn i bestemmelsene. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 31.05.2021  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilråding ble vedtatt med 6 mot 1 st. (mindretall: MDG). 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 
 
I bestemmelsene: 
 
Siste setning i punkt 3.1.5 får følgende ordlyd: 
Vinduer skal være smårutede eller ha sprosser.  
 
Siste avsnitt i punkt 3.1.7 i bestemmelsene får følgende ordlyd: 
Bygningene skal ha saltak, med takvinkel mellom 22 og 36 grader.  
 
Det tas inn følgende fellesbestemmelse:  
Det tillates kun fjerning av vegetasjon som er nødvendig for plassering av bygninger og anlegg 
av atkomstveg og ledninger, eller hvor øvrige bestemmelser åpner for dette. 
 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 



Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 
 
I bestemmelsene: 
 
Siste setning i punkt 3.1.5 får følgende ordlyd: 
Vinduer skal være smårutede eller ha sprosser.  
 
Siste avsnitt i punkt 3.1.7 i bestemmelsene får følgende ordlyd: 
Bygningene skal ha saltak, med takvinkel mellom 22 og 36 grader.  
 
Det tas inn følgende fellesbestemmelse:  
Det tillates kun fjerning av vegetasjon som er nødvendig for plassering av bygninger og anlegg 
av atkomstveg og ledninger, eller hvor øvrige bestemmelser åpner for dette. 
 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 


