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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune mottok den 04.02.20. forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend 
fra Ola Fjøsne. Planforslaget omfatter del av gnr 253 bnr 7, og legger til rette for etablering av 5 nye 
tomter for fritidsbebyggelse. Forslagsstiller er Anne Marit Frengstad. Oppstartsmøte ble holdt 09.11.17. 
Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel.  
 
Planområdet er ca. 39 da., og ligger i nordenden av Skarvatnet. Sommeradkomst til området er fra 
Nerskogvegen. Vinterparkering vil skje på utvidet P-plass ved Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles 
til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Vedtatt plan vil erstatte del av gjeldende plan for 
Rånnåenget hytteområde, Plan-ID 2003004. 
 
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. 
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse.  
 
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. 
 



Saken ble opprinnelig lagt fram for utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 03.03.20, sak 20/13. 
Vedtaket i saken ble som følger: Sak 20/13 utsettes til Kommunestyret i sak 20/20 (Kvamman Ytre) har 
gjort en prinsippavklaring av forholdet mellom føringer i kommuneplanens arealdel og nye 
reguleringsplaner. 
 
Saken ble lagt fram på nytt for 1.gangs behandling i møte 02.04.20, sak 20/19.  
Vedtaket ble som følger:  
 

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, Va-plankart datert 20.01.20. med 
følgende endring: 
 
Tomt H1 og H2 tas ut av planen og tilbakeføres til LNFR. Begrunnelsen for dette er at det 
gjeldende arealet er vist som svært godt beite i Nibio sin beitekartlegging fra 2015. 
 
Bestemmelser datert 20.01.20. sendes på lovbestemt høring og legges ut til offentlig ettersyn slik 
de foreligger. 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 

 
Forslagsstiller ble informert om vedtaket i brev av 03.04.20 med vedlagt særutskrift av saken.  
 
Kommunedirektøren mottok 24.04.20 brev fra advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS ved advokat 
Helge Skaaraas som representant for forslagsstiller. I brevet kreves det at saken legges fram for 
kommunestyret for behandling. Skaaraas viser til at det i oppstartsmøte ble varslet 6 nye tomer, og at 
det hverken da eller senere er fremkommet bemerkninger som tilsier at de ikke skulle kunne gå videre 
med planarbeidet. Det kom som en overraskelse på forslagsstiller når administrasjonen i sin innstilling 
tilrår å ta ut en tomt, og saken ble enda verre da planutvalget tok ut ytterligere en tomt. Forslagsstiller 
er som følge av dette påført store og unødvendige kostnader, da det er langt fra sikkert at hun ville gått 
videre med planarbeidet dersom hun tidlig ble gjort kjent med at det ville ende med 3 hytter. Det 
anføres videre at det gjøres endringer i den planavgrensning som kommunestyret har vedtatt i 
kommuneplanens arealdel, og at slike endringer bør behandles i kommunestyret. Det anføres at 
området ikke har særlig verdi som utmarksbeite, og at området ligger i et allerede eksisterende 
hytteområde. Området er tidligere frigjort som utbyggingsområde, og det legges til grunn at det i 
forbindelse met dette er foretatt en overordnet vurdering av beiteinteressene sammenholdt med de 
utbyggingsinteresser som gjør seg gjeldende i området. Dersom vedtaket i planutvalget blir stående, 
blir den forutberegnelighet man må kunne forvente når man igangsetter en kostbar planprosess ikke 
ivaretatt av myndighetene. Det anføres videre at det saklige grunnlaget for å bevare området som godt 
beite er overdrevet. Vurderinger av kvalitet som beiteområde må gjøres på barmark på stedet og ikke 
med utgangspunkt i NIBIO´s overordnede og generelle kartlegging. Det bes derfor om at det foretas 
befaring og en mer grundig vurdering av dette spørsmålet.   
 
Brevet er i sin helhet vedlagt saken. 
 
Kommunedirektøren svarte på advokat Skaaraas brev i brev datert 05.05.20. Her redegjøres det for at 
kommunedirektøren ikke finner grunnlag for å foreta befaring i området. Videre konkluderes med at det 
under tvil er riktig å legge saken frem til kommunestyret, da den reduksjonen som er foretatt er såpass 
stor i forhold til planen som helhet, at det nærmest kan betraktes som et avslag etter plan og 
bygningsloven § 12-11. Det ble videre bedt om at dersom det ønskes lagt frem ytterligere opplysninger 
til kommunestyret, måtte dette sendes kommunen innen 25.05.20.  
 
 
25.05.20 mottok kommunedirektøren et nytt brev fra advokat Skaaraas hvor det bekreftes at saken 
ønskes fremlagt for kommunestyret. Brevet er vedlagt saken. I brevet bemerkes følgende 
(oppsummert):  



1. Området er frigjort for utbygging gjennom overordnet prosess og vist til fritid i kommuneplanens 
arealdel. Forslagsstiller har utarbeidet planforslaget i tråd med denne og lagt til grunn at 
landbruksinteressene ikke stenger for utbygging. Det påpekes at fra oppstartsvarsel og til vedtak er 
antall tomter halvert og det er tvilsomt om det er lønnsomt å gå videre med reguleringen slik det 
foreligger.  
2. Det påpekes at saken gir et signal om manglende forutberegnelighet ved planbehandlingen i 
kommunen, noe som øker risikoen for de som ønsker å satse. Det er sterk uenighet i at landbrukets 
beiteinteresser berøres negativt av planforslaget.  
3. Det er ikke kjent fra deres side at det ligger noen faglig vurdering av beiteinteressene i området og 
det er usikkert for dem hva som er grunnlaget for vurderingene og hvem som har gjort de. Det 
reageres på at dette ikke er oversendt tidligere. Skaaraas mener det er bemerkelsesverdig at utvalgets 
medlemmer har en annen oppfatning av beiteinteressene da tomt H2-H5 ble ansett som 
uproblematiske i den faglige vurderingen og mener det ikke foreligger saklig grunnlag for å ta ut H2 av 
planen.  
4. Det bemerkes at det har blitt operert med ulike tomtebenevnelser i planprosessen og at 
forslagsstiller selv valgte å ta ut en tomt etter oppstartsvarsel som med benevnelse H1. Skaaraas 
mener det må avklares om tomt H1, som kommunedirektøren tilrå å ta ut, egentlig er den samme som 
forslagsstiller selv valgte å ta ut.  
 
Til punkt 3 vil kommunedirektøren anføre at forslagsstiller og grunneier fikk tilsendt særutskrift av sak 
20/13 etter behandlingen av saken i utvalg for bygg- og arealplansaker som inneholder faglige 
vurderinger og saksgang. Til punkt 4 vil kommunedirektøren påpeke at det i oppstartsvarselet ble 
skissert 5 tomter med den beliggenheten som er skissert i det innsendte planforslaget. Forslagsstiller 
tok ut en tomt fra det opprinnelige planinitiativet som hadde 6 tomter. Når kommunedirektøren henviser 
til tomt H1, henvises det til plankartet som er sendt inn for behandling datert 20.01.20. Dette går fram 
av særutskrift av saken.  
 
Saken legges frem for behandling i kommunestyret.  
 
 
Vurdering  
 
For vurderinger knyttet til miljø, landbruk, klima og folkehelse vises til særutskrift av sak 20/19 i utvalg 
for bygg- og arealplansaker.  
 
Nye opplysninger - Miljø 
Under miljøfaglig utredning i sak 20/19 vises det til at det er utført NiN-kartlegging (Natur i Norge) 
gjennom Fylkesmannen i Trøndelag sommeren 2019. Da planforslaget ble lagt fram for behandling i 
utvalg for bygg- og arealplansaker var ikke disse dataene kartfestet. Dette er nå på plass. 
 
I Miljødirektoratets naturbase er det vist at alle 
hyttetomtene havner helt eller delvis innenfor et 
område som er kartlagt som hagemark med høy 
kvalitet. Hagemark er åpen tresatt naturbeitemark som 
er holdt i langvarig hevd gjennom beiting. Lokaliteten 
ved Rånnåenget er beskrevet som en inntakt eng som 
beites ekstensivt av sau og eventuelt storfe, noe som 
medfører at tilstanden er god. Naturmangfoldet er 
moderat og det er ikke registrert noen rødlistearter. 
Naturtypen er vurdert som sårbar.  
 
Vest i planområdet, hvor det ikke er tenkt ny 
bebyggelse, er det kartlagt tidligere slåttemark med 
høy kvalitet. Dette er ei semi-naturlig eng som er holdt 
i hevd gjennom regelmessig slått, ofte i kombinasjon 
med beiting. Lokaliteten domineres av vanlig eng og 
gir moderat naturmangold. Det er ikke registrert 

Figur 1: Kartet viser NiN-kartlegging med slåttemark i 
vest og hagemark i øst. Plankartet er utformet etter 
utvalgets vedtak.



rødlistearter innenfor området. Naturtypen er vurdert som kritisk truet.  
 
For å opprettholde naturtypene vil det være viktig å legge til rette for at det fortsatt kan gå beitedyr i 
området. Pkt. 3.1.9 i reguleringsbestemmelsene tillater ikke inngjerding av hele tomta, annet enn 
bebyggelsens inngangsparti og maks 20 m2. Dersom bebyggelsen er lagt i tun tillates inngjerding av 
inntunet, begrenset til maks 300 m2. Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt. Det er ikke tenkt ny 
bebyggelse innenfor området kartlagt som slåttemark.  
Kommunedirektøren anser dette som tilstrekkelig til å ivareta beiteinteressene og naturtypen i området.  
 
Tomt H1 og H2 
Bakgrunnen for kommunedirektørens tilrådning om å ta ut tomt H1 var basert på landbruksfaglig 
vurdering hvor denne tomta ble ansett som mer problematisk i forhold til de andre, med tanke på 
beliggenhet nær setervang og at området bør forbeholdes beitebruk. Utvalg for bygg og arealplansaker 
vedtok å ta ut to tomter før planen ble lagt på høring. Å redusere antall tomter ligger i utgangspunktet 
innenfor planmyndighetens handlingsrom når spesielle hensyn tilsier det. Kommunedirektøren har 
likevel foretatt en ny vurdering på bakgrunn av innsendte merknader.  
 
Det ble i 2015 utført en beitekartlegging av NIBIO som klassifiserer området som svært godt beite for 
sau og storfe. I oppstartsmøte i 2017, ble det slik Skaaraas bemerker, ikke signalisert problematikk 
knyttet til tomt H1 og beitekartleggingen ble heller ikke nevnt i dette møtet. Kommunedirektøren vil 
påpeke at hensikten med et oppstartsmøte er å legge rammer for videre planarbeid og er ikke 
bindende for kommunen i videre behandling. De grundige vurderingene og avklaringene kommer først 
når det fullstendige planforslaget sendes inn og skal behandles, samt etter at planen har vært på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Likevel vil kommunedirektøren påpeke at området er opprettholdt 
med formålet fritidsbebyggelse ved rulleringen av kommuneplanens arealdel i 2019. Dersom det fra 
kommunens side ikke er ønskelig med videre utbygging av fritidsboliger i området, burde 
kommuneplanen vært endret. Med tanke på det få antall tomter det legges opp til i planforslaget, er det 
uheldig at planarbeidet blir uforutsigbart for utbyggere. Arealbruken er avklart i overordnet plan og 
forslagsstiller har holdt seg innenfor de føringer som ble lagt i oppstartsmøtet. Selv om dette møtet ble 
holdt så tidlig som i 2017, kom beitekartleggingen i 2015, og dette burde vært et tema dersom tomt H1 
var et problem. Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet til forutsigbarhet knyttet til 
kommuneplanens arealdel i denne saken må veie tyngre enn hensynet til beiteinteressene.  
 
Når det gjelder vedtaket i utvalg for bygg- og arealplansaker om å ta ut tomt H2 i tillegg til tomt H1, vil 
kommunedirektøren opprettholde sin vurdering av dette i sak 20/23 og kan ikke se at denne tomten er 
problematisk for beiteinteressene. I gjeldende reguleringsplan er det vist ei stor tomt på omtrent 1700 
m2. I planforslaget er denne erstattet med to mindre tomter, H2 og H3. Kommunedirektøren mener 
dette er mer positivt enn slik tomten er vist i gjeldende plan. De nye tomtene legger opp til 
fritidsbebyggelse med mindre størrelse og det er i planforslaget tatt inn begrensninger i hvor mye av 
tomta som kan inngjerdes.  
 
Kommunedirektøren vil på bakgrunn av ovennevnte tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn slik det foreligger. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.06.2020  
 

Behandling 
 
SP, V, SV v/Odd Arne Hoel foreslo: 
 
 BYAR vedtak i sak 20/19 av 02.04 2020 opprettholdes. Det lyder som følger: 
Alternativt forslag til 2. avsnitt i kommunedirektørens tilråding: Tomt H1 og H2 tas ut av planen og 
tilbakeføres til LNFR. Begrunnelsen for dette er at det gjeldende arealet er vist som svært godt beite i 
Nibio sin beitekartlegging fra 2015.     



 

Vedtak 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens tilråding og O.A. Hoels forslag, ble O.A. Hoels 
forslag vedtatt. 17 mot 8 stemmer.  (M.tall: AP,H,KrF v/M.Olsen) 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
BYAR vedtak i sak 20/19 av 02.04 2020 opprettholdes. Det lyder som følger: 
Alternativt forslag til 2. avsnitt i kommunedirektørens tilråding: Tomt H1 og H2 tas ut av planen og 
tilbakeføres til LNFR. Begrunnelsen for dette er at det gjeldende arealet er vist som svært godt beite i 
Nibio sin beitekartlegging fra 2015.     
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 20.01.20 slik de 
foreligger. 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 
 


