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1.0 Innledende opplysninger 
 

Reguleringsplanen omfatter eiendommen GID 159/7 og ligger i et etablert tur- og hytteområde i 

Storlidalen, ca. 33 kilometer nordvest for Oppdal sentrum. På eiendommen står det i dag oppført to hytter 

med tilhørende uthusbebyggelse. 

 

Storlidalen blir i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel (KPA 2014 – 2025) beskrevet som én av 

de fem mest sentrale hytteområdene i kommunen.   

 

1.1 Forslagsstiller 

Pål Frigård er tiltakshaver for detaljreguleringen, og vil herved omtales som tiltakshaver.  

 

Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (PBL) § 12-3, Detaljregulering. 

 

1.2 Eiendoms- og eierforhold 

Hjemmelshavere for eiendom GID 159/7: 

- Kirsti Kleppestø 

- Stein Kleppestø 

- Trude Kleppestø 

 

1.3 Planlegger – kompetanse 

Planforslag utarbeides av Ikon Arkitekt & Ingeniør AS v/arealplanlegger Anne Marie E. Valderaune. 

Senioringeniør i Bygg, Ingar G. Iversen bistår i arbeidet.  

 

1.4 Hensikt med plan 

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fradeling av tomter og etablering av nye fritidsboliger. 

Inkludert eksisterende hytter, søker planforslaget å etablere totalt fem fritidsboligtomter samt felles 

parkeringsplass og adkomstveg.  

 

1.5 Gjeldende planer 

Type:   ID:  Navn:        

Reguleringsplan -  - 

Kommuneplan  2018008 Kommuneplan for Oppdal 2019 – 2030, Arealdelen (KPA) 

Arealet som berøres av reguleringsplan er i gjeldende KPA 2014 – 2025 avsatt til fritidsbebyggelse. 

Deler av eiendommen inngår også i en faresone for ras og skred. Faresone for ras og skred er fastsatt iht. 

gjennomførte skredbefaring av NGU i 2001.  

Bestemmelser som følger av Kommuneplan 

Pkt. 1.2 første ledd, krav til regulering 

Pkt. 1.2 tredje ledd, plankrav for eksisterende bebygde områder for bolig og fritidsbolig 
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Pkt. 1.3, krav til dokumentasjon om sikkerhet mot naturfare 

Pkt. 1.5.1 første ledd, kommunens gjeldende VA-norm skal legges til grunn 

Pkt. 1.5.2 første ledd, maksimal stigningsgrad for hovedadkomst på 10% 

Pkt. 1.6.1 første ledd, krav til byggegrense mot vassdrag 

Pkt. 1.6.3, krav til universell utforming av uterom og bygninger 

Pkt. 2.2 første ledd, krav til utnytting av tomteareal til fritidsbebyggelse 

Pkt. 3, krav til grønnstruktur og friområde til allmenn ferdsel 

Pkt. 6.1, krav til områder berørt av faresone for skred og ras 

1.6 Krav om konsekvensutredning 

Plantiltak er i tråd med overordnet plan. Iht. forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854, 

kan en ikke se at planen vil medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn.   
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2.0 Planprosessen 
 

2.1 Deltakere i planprosessen 

Oppstartsmøte med Oppdal kommune ble avholdt den 10.10.2017. På vegne av tiltakshaver Pål Frigård 

stilte Ikon Arkitekt & Ingeniør AS med Ingar Iversen og Anne Marie E. Valderaune. Fra kommunen 

stilte Ane Hoel, Eli Grete Nisja og Arild Hoel. 

 

For avklaring av usikre grenser og skiløyper har Ikon AS hatt dialog med Rune Lufall i Oppdal 

kommune. Kartforretning i tilknytning til usikre grenser ble utført på bestilling av Johannes Haugen. 

 

I avklaringer og vurderinger på flom- og skredfarer har Ikon AS hatt en dialog med NVE. 

Grunnundersøkelser i forbindelse med etablering av infiltrasjonsanlegg er utført av GeoMidtAS ved 

Kjersti Bø og Olav R. Aarhaug. 

 

Feltarkeologiske registreringer vedrørende arkeologiske- og samiske kulturminner ble utført av 

feltarkeolog hos Trøndelag fylkeskommune og feltarkeolog hos Sametinget.  

 

2.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 

Det er ikke stilt krav til 

konsekvensutredning med 

planprogram. Regulering følger 

derfor normal planprosedyre for 

medvirkning iht. pbl. § 12-8 og 

pbl. §§ 12-10 – 12-12.  

 

Melding om planoppstart ble 

utstedt til berørte naboer, 

kommune og offentlige 

myndigheter per brev/e-post den 

23.11.2017. Oppstart av 

planarbeid ble kunngjort i 

Oppdalingen den 29.11.2017. 

Melding om planoppstart ble 

også offentliggjort på Oppdal 

kommunes hjemmesider samt 

gjort tilgjengelig for nedlasting 

på Ikon AS sine hjemmesider.  

 

 

 

Grunnet ferieavvikling ble frist 

for innspill til planoppstart satt 

til 05.01.2018.  

 

  

Figur 1: Kunngjøring i Oppdalingen den 29.11.2017 
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2.3 Innspill/merknader til planarbeid 

Ikon Arkitekt & Ingeniør mottok på vegne av tiltakshaver, Pål Frigår totalt 7 innspill/merknader til 

meldt planoppstart.  

 

Hvem Merknad/Innspill til plan Tiltakshavers kommentar 

Sametinget Brev dat. 30.11.2017: 

Sametinget vurderer forekomsten av 

ukjente, freda samiske kulturminner i 

område som sannsynlig. Det må derfor 

gjennomføres en befaring før endelig 

uttalelse til planforslaget.  

 

Brev dat. 12.09.2018: 

Det ble under befaring gjort funn av tre 

fangstgroper. Det er ikke avdekket 

hvorvidt fangstgropene er av samisk 

opprinnelse. Fylkeskommunen har derfor 

overtatt forvaltningsansvaret for disse. 

 

Det ble ikke påvist andre automatisk 

fredete samiske kulturminner innenfor 

planområdet. Sametinget har ingen videre 

merknader til planarbeidet. 

 

Befaring gjennomført. Funn av 

fangstgroper er sikret i plan. 

Sør-Trøndelag 

fylkeskommune (nå 

Trøndelag 

fylkeskommune) 

Brev dat. 04.12.2017: 

Viser til krav om felles sanitært 

avløpsanlegg ved 5 eller flere enheter. 

 

Det må også gjennomføres en arkeologisk 

feltregistrering for å avklare forhold til 

automatisk fredete kulturminner. 

 

Viser til VA-plan for løsning på 

felles infiltrasjonsløsning. 

 

Arkeologisk registrering er 

utført, fangstgroper er sikret i 

plan. 

Mattilsynet Brev dat. 13.12.2017: 

Det er ikke registrert privat vannforsyning 

i området. Det må sikres at eventuell 

eksisterende vannforsyning i området ikke 

blir negativt påvirket av tiltak.  

 

Det er positivt at det stilles krav om felles 

VA-løsning. Mattilsynet ber om at det 

sikres at vannforsyningen etableres på en 

slik måte at den tilfredsstiller aktuelle 

krav i drikkevannsforskriften. 

 

Det er ingen kjente, private 

vannforsyninger i området. 

Eksisterende hytter benytter 

vann fra Haugelva. Haugelva er 

sikret med byggegrense. 

 

Det vil bli foretatt grunnboringer 

for hver enkelt hyttetomt, for 

vannforsyning.  

 

VA-løsning iht. gjeldende 

normer og forskrifter er vedlagt 

planforslag. 

 

Trøndelag brann- 

og redningstjeneste 

(IKS) 

Brev dat. 18.12.2017: 

Det må sikres hensiktsmessig plassering 

av brannkummer og forskriftsmessig 

slokkevannkapasitet.  

 

Plassering av brannkummer og 

slukkevannkapasitet kommer 

frem av VA-plan. 

 

Brannkrav og krav til avstander 

mellom bygninger sikres 

gjennom TEK17. 



   

 

8 

Detaljreguleringsplan – Solrabben Hytteområde, GID 159/7 

Planleggingen må hensynta at 

brannberedskapen er deltidspersonell med 

dreiende vakt.  

 

Avstand mellom bygninger, brannsikring 

av bygninger og brannsikkerhet i 

bygningene skal være iht. krav i TEK 17. 

 

Viser videre til retningslinjer for 

Tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap i TBRT’s kommuner 

vedrørende krav til kjørebredde, stigning, 

svingradius og akseltrykk.  

 

 

Det er regulert inn en 

adkomstveg til alle hyttene iht. 

TBRT’s retningslinjer.  

Statens vegvesen Brev dat. 21.12.2017: 

Statens vegvesen ber om at det sikres en 

byggegrense på minimum 15 meter fra 

senterlinje av Fv.511. Byggegrense vil 

også gjelde for parkeringsplasser.  

 

Siktkrav er 100 meter til hver side. 

Vegvesenet bemerker at det kan være 

behov for å fjerne trær for å sikre 

tilfredsstillende sikt. Frisiktlinjer og 

hensynssoner for frisikt skal sikres i 

plankart iht. håndbok N100. 

 

Byggegrense mot senterlinje 

fylkesveg er sikret i plankart. 

 

Frisiktlinje og hensynssone for 

frisikt er sikret i plankart.  

NVE Brev dat. 03.01.2018: 

For byggeområder som er i nærheten til 

vassdrag må det gjøres en flomvurdering.  

 

NVE ber om at alle elver, bekker, 

vassdrag merkes av i plankart og reguleres 

til bruk og vern av sjø og vassdrag. Det 

bør gjøres en konkret vurdering om 

byggeavstand mot vassdrag og om tiltak 

vil påvirke allmenne interesser i 

vassdragene. 

 

Det går distribusjonsnett gjennom 

planområdet. Planlagt tiltak må ikke 

komme i konflikt med eksisterende eller 

planlagte energianlegg.  

 

Flomvurdering viser at avsatte 

arealer for hytter ikke berøres av 

flom, grunnet områdets høyde i 

terreng.  

 

Vassdrag/elv/bekkeløp innenfor 

planområdet er sikret i plankart.  

 

De nordligste hyttetomtene er 

innenfor 100 metersbelte til 

Haugelva. Disse tomtene er 

allerede bebygd i dag, og er 

plassert på en høyde ovenfor 

Haugelva. Det anses derfor at 

det ikke er naturlig å ferdes på 

disse områdene, i tilknytning til 

Haugelva. Vassdrag er likevel 

sikret med en byggegrense på 80 

meter.  

 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Brev dat. 09.01.2018: 

Planområdet ligger innenfor Trollheimen 

søndre beitelag. Det er viktig at eventuelle 

beiteinteresser i området ivaretas. Det kan 

oppstå behov for inngjerding av 

hyttetomtene. Det bør stilles krav om 

Krav til inngjerdet areal er sikret 

i planbestemmelsene iht. 

overordnet plan. 

 

Buffersone på 10 meter mellom 

bebyggelse og jordbruksareal er 
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omfang av inngjerdet areal for å begrense 

konflikten mot beiteinteressene. 

 

Planforslag må innarbeide en buffersoner 

mellom ny bebyggelse og jordbruksareal i 

øst. 

 

Fylkesmannen ber om at det settes en 

byggegrense mot myra og Haugelva for å 

unngå inngrep i myra og vassdraget.  

 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at 

manglende registeringer av viktige 

naturtyper og arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse skyldes manglende 

kartlegging i Oppdalsområdet. Våtmarker 

og myrer er viktige rasteplasser for 

trekkfugler og myrer er viktige 

leveområder for en rekke plante- og 

dyrearter.  

 

Fylkesmannen ber om at det tas hensyn til 

eksisterende løyper og stier i området. 

 

Fylkesmannen ber om at en fullstendig 

ROS-analyse legges ved planforslag. 

 

sikret med byggegrense i 

plankart.  

 

Byggegrense mot myra og 

Haugelva er sikret i plankart. 

 

Tiltakshaver tar fylkesmannens 

opplysning om manglende 

registreringer av naturverdier til 

etterretning. Myrlandskapet nord 

i planområdet sikres som 

friluftsformål. I tillegg sikres 

våtmarksområdet med 

byggegrense mot Haugelva. 

 

Eksisterende skiløype er sikret 

med Hensynssone friluftsliv, 

samt 20 meter avstand til 

hyttetomt. 

 

ROS-analyse er vedlagt.  
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3.0 Planområdet, eksisterende forhold 
 

3.1 Beliggenhet og størrelse 

Planområdet omfatter hele eiendommen GID 159/7 i Storlidalen i Oppdal kommune og utgjør et areal 

på ca. 20 daa. Planområdet ligger sør for Haugelva, som går mellom Dalsvatnet og Ångardsvatnet, ca. 

34 km vest for Oppdal sentrum. i et populært turområde og på vinterhalvåret er det etablert en fast, 

allmenn tilgjengelig skiløype som går igjennom eiendommen/planområdet. 

 

 
Figur 2: Planområdets lokalisering, markert med rød sirkel 

3.2 Bruk, innhold og forhold til omgivelsene 

Storlidalen er et etablert og voksende hytteområde i nær tilknytning til et populært turområde med faste 

skiløyper på vinterhalvåret. I tillegg ligger planområdet i tilknytning til etablert dyrkamark med 

tilhørende gårdstun og driftsbygninger mot øst.  

 

Per dags dato er det to etablerte hytter innenfor planområdet med tilhørende uthus. Arealer mot Haugelva, 

nord i planområdet, er registrert som dyrkbar jord.  

 

3.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 

Hverken eksisterende hytter innenfor planområdet eller nærliggende bebyggelse regnes som 

verneverdige bygninger. Det foreligger ingen SEFRAK-registrerte bygninger innenfor området.   

 

Bebyggelsen i området holder en normal god byggekvalitet og er oppført med saltak.  
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3.4 Forretninger og annen infrastruktur 

Det er ca. 13 km fra planområdet til Lønset, hvor det er tilgang på dagligvarebutikk, post i butikk, 

skole, kollektivholdeplass og nærmiljøanlegg med ball-binge og fotballbane. Samtidig vil det innenfor 

en avstand på ca. 34 km være tilgang til all annen nødvendig infrastruktur samt nord og sørgående 

toglinje, i Oppdal sentrum.  

 

3.5 Topografi og vegetasjon 

Selve planområdet består av delvis skogkledd 

myrlandskap/markslag.  

 

Like nord for eksisterende hytter har terrenget 

en sør-nordgående helning der øverste 

terrengnivå er på kote 594 og danner en brattere 

skråning like nord for hyttene ned mot kote 587 

og flater ut mot nederste kotenivå på 583. 

Innenfor planområdets sørliggende arealer har 

terrengformasjonen en svak øst-vest helning 

med øverste kotenivå på 594 og nederste 

kotenivå på 588. De blå pilene på figuren til 

venstre viser hvilken retning terrenget heller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er under feltarkeologisk registrering gjort funn av tre fangstgroper. To av fangstgropene ligger 

samlet øst i planområdet og den tredje ligger i vest. 

 

Utover fangstgropene, er det ingen andre kjente kulturminner og/eller kulturmiljø som blir berørt av 

plantiltak. 

3.7 Naturverdier 

Det foreligger ingen registreringer av arter av forvaltningsinteresse, truede arter eller viktige naturtyper 

innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.  

 

Arealer sør i planområdet består av myrlandskap. Fylkesmannen opplyser om at det er manglende 

kartlegging av myrer i Oppdal kommune, og at det er kalkrike fjellområde i nærheten som indikerer et 

potensiale for rikmyr i område. Våtmarker og myrer er også viktige rasteplasser for trekkfugler.  

 

Ca. 1,5 km sør for planområdet er det et landsksapsvernområde - Trollheimen. 

 

Figur 3: Illustrerer helninger i terrenget innenfor 

planområdet. Helningsretning er vist med blå pil 
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3.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Skiløype-trasé går igjennom nordøstlige del av planområdet. 

 

3.9 Landbruk 

Det er jordbruksarealer med dyrkajord øst for planområdet.  

3.10 Trafikkforhold 

 

Adkomstveg til planområdet skjer fra Fv6514, Storlidalsvegen. Iht. Statens vegvesens statistikk over 

trafikkmengde hadde Storlidalsvegen i 2018 en målt ÅDT på 50 bilpasseringer. Denne trafikkmengden 

regnes som lite for tilsvarende fylkesveger.  

 

Med en øvrig fartsgrense på 80 km/t kategoriseres Storlidalsvegen innenfor Hø1 – Øvrige hovedveger 

ÅDT<1500 og fartsgrense 80 km/t.  

 

Det er innenfor en omkrets på 5,0 km i luftlinje fra planområdet registrert kun én trafikkulykke langs 

vegstrekningen. Ulykken var en utforkjøring som resulterte i lettere skader i 1986, ca. 2,9 km fra 

planområdets adkomstveg. 

 

3.11 Barns interesser 

Det er ingen kjente lekeplasser og/eller oppholdsområder for barn og unge innenfor planområdet.  

 

3.12 Teknisk infrastruktur 

Det er ikke opparbeidet VA-løsning for planområdet fra før. Eksisterende hytter benytter utedo og 

henter vann fra Haugelva. 

 

Det går høyspentlinje gjennom planområdet. Oppdal E-verk er eier av høyspentlinje og er blitt varslet 

ved planoppstart.   

 

3.13 Grunnforhold 

Planområdet består av morenemateriale med sammenhengende dekke og stedvis stor mektighet. I 

tillegg ligger planområdet over marin grense. Grunnforholdene er derfor stabile og gode.  

 

3.14 Luftforurensning – støy og støv 

 

Det er ikke registrert støysone for Fv6514, Storlidalsvegen. Gjennomsnittlig ÅDT for 2017 med 50 

bilpasseringer, tilsier at luftforurensning fra veganlegg i form av støy og støv ikke utfordrer kravene 

iht. forurensningsforskriften FOR-2004-06-01-931. 

 

Det er heller ikke registrerte anlegg og virksomheter med støyende og luftforurensende aktiviteter i 

nærheten av planområdet.  
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4.0 Risiko og sårbarhetsanalyse 

4.1 Risikovurdering og avdekt uakseptabel risiko 

ROS-analyse viser flere tema med behov for tiltak for å oppnå tilfredsstillende risiko. Risiko temaer 

som sikres tiltak gjennom plan er: 

 

- Automatisk fredet kulturminne 

- Friluftsliv 

- Idrett/lek 

- Høyspentlinje 

- Beredskap 

- Ulykke 

- Overvannsflom 

- Jordbruksressurser 

- Støy i anleggsfase, 

- Elveflom 

- Flora og fauna 

- VA 

 

 

To eksisterende hytter med tilhørende uthus, befinner seg i dag innenfor planområdet. Eksisterende 

hytter er ikke koblet til noen VA-løsninger, og benytter egen utedo på eiendommen og Haugelva for 

vanntilførsel. Hyttene er plassert på høyden over myr- og våtmarksområde i planområde, og berøres 

derfor ikke av flere avdekkende risikofaktorer i området.  

 

Planprosess har avdekket tre fangstroper som er automatisk fredet iht. kulturminneloven §8 og sikres 

videre i plan. Videre sikrer planforslag også en tilfredsstillende VA-løsning for både nye og 

eksisterende hytteeiendommer. I tillegg utbedres adkomstveg og det opprettes en felles 

parkeringsløsning.  

 

Planforslag med tilhørende avbøtende tiltak, bidrar derfor til å bedre situasjonen for eksisterende 

hyttetomter i planområdet. 

4.2 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak er presentert i ROS-analysen og ivaretatt i plan: 

Avbøtende tiltak: 

 

- Formål for bebyggelse må plasseres utenfor aktsomhetsområde for flom. Faresone for flom 

sikres i plankart.  

- Byggegrense mot Haugelva på minimum 60 meter må sikres i plankart for å unngå inngrep 

i myra og elva.  

- Automatisk fredet kulturminne må sikres i plankart med egen båndleggingssone etter 

kulturminneloven (H730) og bevaringssone for kulturmiljø (H570) 

- Det må sikres byggegrense mot tilstøtende jordbruksareal på minimum 10 meter i plankart 

- Skitrasé må sikres som egen hensynssone for friluftsliv (H530) på 10 meter. Skitrasé skal 

også sikres med byggegrense minimum 20 meter fra kant hensynssone.  

- Beredskap skal sikres tilgang til alle tomter med kjøreveg. Kjøreveg skal dimensjoneres 

iht. krav for utrykningskjøretøy. 

-  Egen VA-plan skal legges ved planforslag 

- Høyspentlinje skal sikres med faresone på minimum 10 meter fra senter høyspentlinje. 

Planbestemmelser må sikre at det ikke kan oppføres bebyggelse for varig opphold innenfor 

faresone. 

- Planbestemmelser skal sikre at retningslinjer for støy i anleggsfasen iht. T-1442 

overholdes.  
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5.0 Beskrivelse av plantiltak 

5.1 Planlagt arealbruk 

Tabell 1: Oversikt over arealformål og størrelse på areal i plan 

Arealformål Størrelse 

Fritidsbebyggelse – frittliggende 3,8 daa 

Uteoppholdsareal 1,9 daa 

Avløpsanlegg 0,2 daa 

Kjøreveg 1,5 daa 

Annen veggrunn – teknisk anlegg 0,9 daa 

Parkeringsplasser 0,2 daa 

Friluftsformål 11,5 daa 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 0,02 daa 

 
 

5.2 Gjennomgang av reguleringsformål og løsninger 

 Løsninger for å ivareta viktige hensyn i planforslag: 

- Flom/jordskred 

- Jordbruksinteresser 

- Kraftlinje 

- Hensyn til fv. Og frisiktsoner 

 

Snø-opplag og vinterrenovasjon 

Oppdal har mye snøfall på vinteren. Det er satt av arealer for annen veggrunn – teknisk anlegg langs 

internveg og parkeringsplass, for lagring av snø i forbindelse med vinterrenovasjon. Det er viktig at 

snø-opplag innenfor hensynssone frisikt ikke overstiger maksimalkravet til sikthinder på 0,5 meter fra 

primærvegens kjørebanenivå. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Funn av arkeologiske/automatisk fredete kulturminner er sikret med egne vernesoner (H730 og H570) 

og byggegrenser i plankart.  

 

Friluftsområde 

Friluftsområde for allmenn fri ferdsel mot Haugelva er sikret på myrarealer nord i planområdet. I 

tillegg er skiløype-trasé sikret i plankart med minimum 20 meter avstand til tomtegrense og 

byggegrense.  

 

Naturmangfold 

Myrlandskap og Haugelva er sikret mot tiltak med byggegrense. 

 

Friluftsinteresser 

Eksisterende trasé for skiløype er sikret i plankart med en 10 meter bred hensynssone for friluftsliv 

(H530). I tillegg er det avsatt en buffer på 20 meter fra hensynssone til nærmeste hyttetomt.  

 

5.3 Bebyggelse 

Det er i plan avsatt totalt 5 hyttetomter innenfor arealformål BFF_01 – BFF_05. Hyttetomtenes 

størrelse er iht. gjeldende KPA satt til 750 m2. Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad er satt til %BYA = 

30%. Tomtens inngjerdede areal skal maksimalt utgjøre 40% av tomteareal.  
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Hyttene med tilhørende uthus, anneks, etc. skal plasseres innenfor byggegrense. Der hvor byggegrense 

ikke er vist i plankart, følger byggegrense formålsområde.  

 

Uteoppholdsareal 

 Felles uteoppholdsareal for hytteeierne på ca. 1,9 daa er sikret mellom BFF 3, internvei og BFF5, 

sørvest i planområdet. I tillegg vil arealer over nedsenket avløpsanlegg (arealformål BAV), på 0,2 daa 

benyttes til felles uteoppholdsareal. Innenfor område for felles uteoppholdsareal tillates innretninger og 

konstruksjoner som fremmer områdets bruk til rekreasjon, lek og felles møteplass.  

5.4 Trafikkløsning og parkering 

Planforslag tilrettelegger for etablering av tre nye fritidsboliger. Økt belastning på Fv6514 med 

grunnlag i økt trafikkmengde som følge av plantiltak regnes å være minimale og vil ikke påvirke 

trafikksikkerheten langs Fv6514 i negativ grad/Endring av trafikksituasjon/trafikkbilde langs Fv6514 

som følge av plantiltak regnes å være minimale. Trafikkbilde og trafikksikkerhet opprettholdes slik den 

fremstår i dag.   

 

Frisiktlinjer med tilhørende frisiktsoner reguleres iht. Håndbok N100 til: 

L1 = Ls = 100 m  

L2 = 4 m (iht. tabell E.6 i kap. E.1.4.2 i Håndbok N100) 

 

Det er også avsatt en byggegrense fra senterlinje fylkesveg på 15 meter. 15 meters byggegrense er 

også, etter anmodning fra Statens vegvesen, gjort gjeldende for parkeringsareal. Byggegrense skal sikre 

en eventuell fremtidig utvidelse/omlegging av fylkesvegens trasé. 

 

Iht. krav gitt av Trøndelag Brann- og Redningstjeneste, sikres det kjøreadkomst til alle 

hytteeiendommene i plankart. I tillegg sikres areal for videreførelse av driftsveg tilhørende 

jordbruksareal mot øst. Av hensyn til trafikksikkerhet mot vegkryss til Fv6514, flyttes driftsvegen nord 

for eksisterende driftsveg. 

 

Parkering 

Iht. overordnet plan, er det ikke gitt krav til antall parkeringsplasser for hyttetomter.  

 

Det settes av en felles parkeringsplass for alle hyttene i tilknytning til adkomstveg. Avsatt 

parkeringsareal gir 1,0 parkeringsdekning per hytteeiendom og gjesteparkering med en dekningsgrad 

på minimum 0,5.  

5.5 VA-løsning 

Iht. vedlagt VA-plan for planområdet skal vannforsyning etableres ved grunnboring for hver enkelt 

hytte. Grunnboring vil ikke kunne tilfredsstille krav til slokkevann. Det må derfor påberegnes tilførsel 

av slokkevann ved bruk av tankbil.  

 

Det er avsatt areal til felles slamavskiller og infiltrasjonsanlegg på 0,2 daa i tilknytning til adkomstveg 

innenfor planområdets uteoppholdsareal. Infiltrasjonsanlegg legges under bakken.  

 

Det er gjennomført boreprøver i området for å fastsette arealets infiltrasjonsevne, og grunnforholdene i 

avsatt område vurderes til å være godt egnet til infiltrasjonsanlegg og er anbefalt av geoteknikker. 

 

Grunnet utbyggingstakten i planområdet medfører at det vurderes både etablering av felles og separate 

anlegg for området.  

 

Ytterligere detaljer er å finne i vedlagt vann- og avløpsplan med tilhørende vedlegg.  
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6.0 Planens virkning på miljø og samfunn 
 

6.1 Stedets karakter 

Deler av planområdet er allerede bebygd med to hytter. Planforslag vil fortette den allerede 

eksisterende hyttestrukturen i planområdet. Nordøst for planområdet, ved Ångardsvatnet, er det etablert 

en tettere hyttebebyggelsesstruktur. Planforslag blir en forlengelse av denne hyttestrukturen.  

 

6.2 Landskap – eksponering i forhold til nærmiljø 

Terrenget hvor hyttene plasseres, har en liten helning mot nordvest. Det vil kunne medføre noe 

terrenginngrep tilknyttet opparbeidelse av kjøreveg frem til alle tomtene, samt plassering av enkelte av 

hyttene. 

 

Det er allerede i dag to eksisterende hytter på eiendommen med tilhørende uthus. Planforslaget 

tilrettelegger for en fortetting av hyttebebyggelsen i sørlig retning på eiendommen. 

 

6.3 Forhold til natur og friluftsliv, uteoppholdsareal 

Eksisterende trasé for skiløype som går over eiendommen ivaretas i plan med egen hensynssone og en 

byggegrense på 20 meter fra sikringssone. 

 

6.4 Forhold til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Det er manglende registreringer av arter med forvaltningsinteresse innenfor området. Formål for 

bebyggelse legges utenfor myr- og våtmarksområde i tilknytning til Haugelva. Eventuelle interesser i 

forhold til Naturmangfoldlovens kap. II anses derfor å være ivaretatt.  

 

6.5 Kulturminner 

Avdekte arkeologiske kulturminner under planprosessen er sikret i plankart. Ved eventuelle flere funn 

av kulturminner under anleggsperioden, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes.  

 

6.6 Trafikksikkerhet 

Siktsone iht. vegvesenets håndbok N100 er sikret i plankart. Trafikkøkning som følge av planinitiativ 

vil ikke gi nevneverdige innvirkninger på den totale trafikksituasjonen i området.  

 

6.7 Universell tilgjengelighet 

Det er regulert inn en kjøreveg frem til alle hyttetomtene, som sikrer en god universell tilgang til 

hyttene. 
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6.8 Jordressurser og landbruk 

Landbruksinteresser er sikret i plankart, med en byggegrense på minimum 10 meter fra dyrkamarka på 

naboeiendommen. 

 

6.9 Naturfare 

Deler av myrarealer nord i planområdet inngår i NVEs aktsomhetsområde for flom. Planlagt hytter vil 

plasseres på høyde sør for myrområde. For de nærmeste hyttene vil det være en høydeforskjell på ca. 

6,0 høyde meter fra arealer som inngår i aktsomhetsområde for flom og grunnmur på 

hytteeiendommene. Planlagt hytteutbygging vil derfor ikke berøres av hensyn til flomfare.  

 

Iht. NVEs databaser inngår planområdet i faresone for snø- og steinskred. Det ble tidlig i planprosessen 

avklart med NVE at skredfaredata fra NGIs aktsomhetskart er mer nøyaktig, ettersom NGIs 

kartdatabase er basert på befaringer. Iht NGIs aktsomhetskart ligger planområdet utenfor 

aktsomhetsområde for snø- og steinskred, videre undersøkelser og sikringer vedrørende naturfarer vil 

derfor ikke være nødvendig. 

 

6.10 Konsekvenser for kommune og næring 

Planinitiativ vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for kommunen. For næringsvirksomheter i 

nærområdet, vil økt kundemasse som følge av etablering av hytteeiendommene gi en liten, men positiv 

effekt.  

6.11 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekt vesentlige interessemotsetninger i planprosessen. 

 

6.12 Avveining av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort er summen av fordelene som følger av tiltak i den planlagte 

utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene.  
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