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1. INNLEDNING
1.1 Historikk/bakgrunn for planarbeid:
5

Opprinnelig reguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde fra 2001 med plan-ID
5021_2001010 ble endret i 2012 (Endring Stavåløkken Østre hytteområde, plan-ID 2012005).
Dette innebar at det ble innregulert nye tomter merket på plankart med betegnelse H5 – H21.
Denne planen viser 4 tomter i tilknytning til eksisterende bebygde tomter og 13 tomter på nytt
område lenger nord. I forbindelse med denne planen ble det også bygd felles vann- og
avløpsanlegg.

Generelt er det et ønske fra (landbruk og miljø) om å fortette eksisterende fritidsområder for å
dekke etterspørselen etter nye tomter. Dette i stedet for å legge ut nye områder. Bevaring av
naturmiljøet – inkludert beiteområder står sentralt i den politikken som er ført. Man har også
forstått at fortetting ikke er en ønsket utvikling blant storparten av etablerte hytteeiere i et
område, så dette må gjøres mest mulig skånsomt. Det har da også kommet mange innspill etter
varslet oppstart av arbeid med planendringen.

Når det gjelder vann- og avløp skal 5 av de nye tomtene kobles til eksisterende infrastruktur, man
får dermed en god utnytting av eksisterende anlegg.
Konklusjonen er at mye av eksisterende infrastrukturen (veier, vann- og avløp) ligger klar og kan
brukes i denne planendringen, dette er positivt i forhold til klimaregnskapet.
1.2 Hensikten med planen
Formålet med planen er å legge til rette for 8 nye tomter - frittliggende fritidsbebyggelse med
tilhørende anlegg, annet uteopphold turdrag, skiløype, vei vann og avløp, samt atkomst til tomt
gnr/bnr. 292/57 som ikke har innregulert egen atkomst. Det blir også foreslått et avløpsanlegg i
nedre del av området som er felles for ny og etablert bebyggelse. Man må også justere innregulert
skiløype i øvre del for å overholde 20 meter byggegrense mot den.
Planavgrensning ny detaljreguleringsplan Stavåløkken Østre hytteområde – endring vil innbefatte
opprinnelig bebyggelsesplan Stavåløkken Østre fra 2001 og detaljreguleringsplan - Endring
Stavåløkken Østre hytteområde fra 2012.
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1.3 Forslagstiller, plankonsulent
Forslagsstiller er Ingrid Jørstad Braut og Kjell Jørstad Braut,
Gamle Kongeveg 335, 7340 Oppdal.
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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 Stavåløkken Østre, gnr/bnr. 292/1.
Hjemmelshavere av eiendommen gnr/bnr. 292/1 er Ingrid Jørstad Braut og Kjell Jørstad Braut.
1.5 Tidligere vedtak i saken

Planområdet omfattes av vedtatt kommuneplan og detaljreguleringsplan med plan-ID
5021_2012005, ikrafttredelsesdato 23.01. 2012.
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).

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
Kjell Jørstad Braut.
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan Stavåløkken Østre hytteområde – endring ble holdt på
kommunehuset 22.10. 2020.
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Fra tiltakshavere stilte Kjell Jørstad Braut og Hans Ivar Wiksås og planlegger Ola Fjøsne, fra
kommunen stilte Ane Hoel, Arita Stene, Gro Aalbu og Vegard Kilde.
2.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 05.11. 2020
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I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmeside 05.11. 2020.

Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 05.11. 2020
Frist for innspill ble satt til 01.12. 2020.
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet.
2.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan
Kommentar til innspillet:
Innspill:
Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Dato 26.11. 2020.

Uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsendring for Stavåløkken
Østre hytteområde - Oppdal
kommune Landbruk
Fortetting av eksisterende hytteområder er
i utgangspunktet positivt. Samtidig er det
viktig at eksisterende interesser i området
ivaretas, herunder kulturlandskap og evt.
beiteinteresser. I planforslaget må det
gjøres rede for hvordan dette er vurdert.

Reindrift

Den planlagte fortettingen vil skje innenfor
eller helt på grensen til Trollheimen
reinbeitedistrikt. Det er imidlertid ikke selve
bebyggelsen som vanligvis har størst
påvirkning på reindriften, men den økte
trafikken det medfører i området. Området

Generell kommentar:
Den fortettingen som her er foreslått vil
ikke påvirke beiteinteresser i større grad og
har liten innvirkning på kulturlandskapet og
reindriftsinteresser, da det legges i et
område med etablert fritidsbebyggelse.
Vurderinger er at det er positivt med en god
utnyttelse av allerede opparbeidet
infrastruktur og at man på en hensynsfull
måte fortetter dette feltet fremfor å ta i bruk
nye områder som vil gi langt større
påvirkning både mht. beiteinteresser,
kulturlandskap og reindrift. Området ligger
også innenfor den sonen Oppdal kommune
og sektormyndighetene har godkjent til
utbyggingsformål.
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rundt benyttes i dag til høstvinterbeite ifølge
NIBIOs kartdatabaser. Det benyttes også
imidlertid som reserve-vinterbeite og har derfor
blitt enda viktigere de siste årene som følge av
oppsagte beiteavtaler i de tradisjonelle
vinterbeiteområdene.
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Påvirkningen på reindriften fra en slik økning i
områdets fritidsbebyggelse er usikker. Når
kommunen nå skal foreta en utredning av
kunnskapsgrunnlaget for Trollheimen med
tanke på reindrift. Mener reindriftsavdelingen
at en naturlig konsekvens av dette, vil være å
stanse utbygging av fritidsbebyggelse til
resultatet av undersøkelsen foreligger. Slik at
man ikke risikerer å bygge ned områder hvor
påvirkningen på reindriftas ressurser allerede er
nådd en grense. Føre-var-prinsippet må tas i
bruk.
Reindriftsavdelingen vil gi faglig råd om å
utsette videre arbeid med gjeldende
reguleringsplan til resultatet av det påbegynte
felles kunnskapsgrunnlaget for Trollheimen
foreligger.

Planområdet har innregulert skiløype som
er en del det preparerte skiløypenettet i
Oppdal. Etablerte turdrag og skiløyper er
med på å redusere ferdsel inn i hensynssone
reindrift.

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.
Arealformålet innenfor den foreslåtte
planavgrensningen er i samsvar med overordna
plan. Det er positivt at et eksisterende
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hytteområde fortettes framfor å ta i bruk nye,
uberørte områder.
Kommunen bør uansett utarbeide strategier for
fritidsbebyggelse, blant annet med tanke på
videre fortetting i eksisterende områder.
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Støy og støv
Det skal gå fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er
vurdert, jf. Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2016). Retningslinje for

behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520) må legges til grunn for planforslaget. I dette
tilfellet er dette mest aktuelt for anleggsfasen.

Naturmangfold
Det er registrert noe i rikmyr i områdene
utenfor planområdet, og i selve planområdet
er det i henhold til kart partier med myr.
Området er fra før bebygd med fritidsboliger,
og det er gjennomført flere tiltak som har
drenert myrområdene i planområdet. Det er
derfor lite sannsynlig at store naturverdier vil
gå tapt som følge av videre fortetting i
området.

Det vil i planen bli innført bestemmelser
vedr. støy og støv vedr. anleggsdrift.
I varme tørre perioder kan det også bli
aktuelt med støvforebyggende tiltak på det
etablerte veinettet.

Det er ikke gjort registreringer av rødlistede
arter eller naturtyper i planområdet, og på
grunn av stor påvirkning fra før er det ikke stor
sannsynlighet for at det finnes verdifullt
naturmangfold.
Fylkesmannen anser området for tapt som mulig
leveområde for sårbare arter.
Så lenge planen berører naturmangfold,
uansett verdi, skal hensynet til naturverdier
vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 i
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naturmangfoldloven (NML). Det må
undersøkes hvilket naturmangfold som
eventuelt kan påvirkes av tiltaket, og effekten
av påvirkningen må vurderes, jf. NML § 7.
Fremmede arter
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Det må utvises stor forsiktighet for å unngå at
fremmede, skadelige arter etablerer seg i
området. Det bør innarbeides
rekkefølgebestemmelser som sier at masse som
fraktes inn i området skal være uten frø og
plantedeler av fremmede, skadelige arter.
Videre bør det settes bestemmelser om at det
ikke skal plantes eller sås fremmede arter i
planområdet.
Klima
Planen må innarbeide tiltak eller virkemidler
for å redusere utslipp av klimagasser, ivareta
klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer
effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging, jf. Statlige
planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning.
Overvann
Håndtering av overvann må vurderes i
planarbeidet. Overvann bør løses på overflaten,
fortrinnsvis gjennom naturlige løsninger som
bekker og myrdrag. Harde flater og manglende
drenering medfører økt belastning på
ledningsanlegg. God overvannshåndtering er
viktig både for å sikre robuste anlegg som kan
håndtere forventede klimaendringer som økt
nedbørintensitet og –mengde.

De tomtene som her er foreslått ligger i
områder der det allerede er gravd ift veger,
drensgrøfter, VA-ledninger eller annen
infrastruktur. En utbygging på disse tomtene
vil ikke påvirke naturlandskapet i området i
større grad.
Det vil lagt til rette for klimavennlige
løsninger som f.eks. solceller på tak
energibrønner.
Utvidet bruk fremfor å utarbeide ny
infrastruktur vurderes i stor grad som et
positivt klimatiltak.
Man vil planens bestemmelser pålegge et
ansvar om at rensk av grøfter/veigrøfter,
stikkrenner og bekkeløp må gjøres med jevne
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mellomrom. Bekkløp igjennom planområdet
som er i ferd med å groes igjen må renskes
Massebalanse
opp.
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og
steinmasser som ikke er forurenset skal
vurderes i planprosessen.
Fritidsbebyggelse:
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Vi viser til Miljøverndepartementets
veileder T-1450 om planlegging av
fritidsbebyggelse. I planlegging av
fritidsbebyggelse er det flere verdier som
skal ivaretas, og vi vil spesielt peke på
naturverdier, friluftsliv, landskap,
vegetasjon og lokalklima.

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 (jf.
sivilbeskyttelsesloven § 14 2.ledd, forskrift om
kommunal beredskapsplikt § 3, og plan og
bygningsloven § 4-3).
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
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•

hensiktsmessige tilbakemeldinger
tidlig i 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).)

12
•

sørge for at avdekket risiko skal
møtes med tiltak som sikres i
planbestemmelsene eller gjøres
juridisk gjeldende på andre måter

I og med at man bruker eksisterende
infrastruktur vil man minske utslippene ved
bygging.

Vurderinger i forhold til økte nedbørsmengder
ved endrete klimaforhold er gjort i planen.

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 ROSanalyse, 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
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Fylkesmannen vurderer innsigelse (jf.DSBs
retningslinjer for Fylkesmannens bruk av
innsigelse) når
•
•
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•

•

det kun er en sjekkliste med avkrysning
uten beskrivelser, kilder og vurderinger.
det brukes beskrivelser som
«området er ikke spesielt utsatt
for XXX» uten at det videre
grunngis eller vises til kilde
grunnleggende tema, som et
endret klima, eller ras/flom
og lignende som tydelig er
avmerket i kart, ikke er
vurdert
det er identifisert risiko og sårbarhet i
området, men planforslaget ikke
beskriver hvordan dette skal følges
opp med avbøtende tiltak som sikres
igjennom arealformål, hensynssoner
eller generelle bestemmelser
det planlegges tiltak av nasjonal/regional
viktighet og det er forhold i området
som kan ha innvirkning på dette, som
ikke er vurdert eller har manglende
vurdering

ROS- analyse følger planen.

.

Innspill:
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune
Dato: 18.11. 2020.
Fylkeskommunens uttalelse - oppstart,
fortetting innenfor reguleringsplan for
Stavåløkken Østre - del av 292/1 i
Oppdal kommune
Vi viser til deres oversendelse datert 05.11.2020.

Kommentarer:
Fra: Buen Utvikling
<buen.utvikling@oppdal.com>
Sendt: torsdag 3. desember 2020 21:57
Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune
<postmottak@trondelagfylke.no>
Emne: Innspill fra Fylkeskommunen.PDF
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Formålet med planarbeidet er fortetting med
ytterligere 8 hyttetomter.
Ber om at denne e-posten stiles til rette
saksbehandler som har behandlet denne saken.
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil
komme i konflikt automatisk fredete kulturminner.
Området ble påbegynt på slutten av 80-tallet
(historiske bilde) og er fortettet i flere omganger
bl.a. i 2000, 2011, 2014.
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Området har en svært høy utnyttelse fra før av,
sett i forhold til omgivelsene. Med tanke på
landskapet (nær og fjernvirkning) og mulighet for
å beholde noe gjenværende vegetasjon, fraråder
Trøndelag fylkeskommune at en går videre med
planarbeidet.

Nytt innspill fra Trøndelag fylkeskommune
Dato: 07.12. 2020.
Stavåløkken Østre - utdyping av Innspill
fra Fylkeskommunen.
Vi viser til deres epost (fra Buen Utvikling))
03.12.2020 og vår uttalelse 18.11.2020.
Trøndelag fylkeskommune har behandlet
fortetting innenfor planen for Stavåløkken østre
(292/1) i flere omganger tidligere. Når vi viser til
fortetting i 2014 så er det en faktafeil slik dere
påpeker (dette var en plan som gjelder
naboeiendom).
Vi Vi er enig i at fortetting av eksisterende
hytteområder i utgangspunktet er positivt
fremfor å ta i bruk nye områder. Samtidig er det
viktig at eksisterende verdier i området ivaretas.
Når vi uttaler oss til planer som sendes på høring
skal vi bl.a påse at allmenne friluftsinteresser og
landskapshensyn (kulturlandskap) blir ivaretatt.

Vi vil påpeke at tilbakemeldingen og
anbefalingen fra fylkeskommunen baserer seg
på feil faktagrunnlag.
Det vises til fortetting i 2014. Det er ikke gjort
noen form for fortetting på vår eiendom i 2014
så det er faktafeil. Vi forventet at en såpass
viktig aktør som fylkeskommunen baserer sine
uttalelser på fakta. En anbefaling å stanse
videre prosess har stor økonomisk konsekvens
for oss som har investert i infrastrukturen i
feltet. Vi er overrasket over videre vurderinger
også da de bærer preg av synsing fremfor
fakta. Vi opplever iallefall at dette ikke er
inngående vurdert i henhold til de reelle fakta
på hvordan området er utnyttet. Vi har fått
klare signaler både fra regionale og nasjonale
myndigheter om å utnytte eksisterende
områder som er tatt i bruk til fritidsformål
fremfor å ta i bruk nye områder. På bakgrunn
av dette ber vi om at fylkeskommunen vurderer
denne saken på nytt og kommer med en
uttalelse som er basert på de reelle fakta.
Mvh
Kjell og Ingrid Jørstad Braut
Grunneiere 292/1
Svar fra fylkeskommunen:
Fra: Tore Forbord
<torfo@trondelagfylke.no>
Dato: 7. desember 2020 kl. 12:32:21 CET
Til: co/ Buen Utvikling
<buen.utvikling@oppdal.com>
Kopi: Anne Caroline Haugan
<annehau@trondelagfylke.no>,
post@olafjosne.no
Emne: Stavåløkken Østre - utdyping av
Innspill fra Fylkeskommunen.
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Eksisterende hytteeiere er også en del av
allmenheten.
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Det er et mål å ta vare på mest mulig av
landskapet i og rundt hytteområdene fordi vi
ønsker å opprettholde landskapets kvaliteter med
tanke på natur, kulturmiljø og estetikk, samt å
beholde landskapet som grunnlag for aktiviteter,
og som skjerming mot vind og mot innsyn. Det
må også tas hensyn til eventuelle stier og
turløyper i planleggingen. Jfr
Miljøverndepartementets veileder T-1450 om
planlegging av fritidsbebyggelse.

Vi viser til deres epost 03.12.2020 og vår
uttalelse 18.11.2020.
Trøndelag fylkeskommune har behandlet
fortetting innenfor planen for Stavåløkken
østre (292/1) i flere omganger tidligere. Når
vi viser til fortetting i 2014 så er det en
faktafeil slik dere påpeker (dette var en plan
som gjelder naboeiendom).

Vi er enig i at fortetting av eksisterende
hytteområder i utgangspunktet er positivt
fremfor å ta i bruk nye områder. Samtidig er
Vi har vurdert at utnyttingen av området har
det viktig at eksisterende verdier i området
nådd en tålegrense i fht overnevnte og at område ivaretas.
derfor bør anses som ferdig utbygd.
Når vi uttaler oss til planer som sendes på
høring skal vi bl.a påse at allmenne
Så lenge området inngår i byggeområde
friluftsinteresser og landskapshensyn
fritidsbebyggelser i kommuneplanens arealdel vil (kulturlandskap) blir ivaretatt. Eksisterende
ikke fylkeskommunen ha innsigelse til planen.
hytteeiere er også en del av allmenheten.

Med vennlig hilsen
Tore Forbord
Tlf: 74 17 52 28

Det er et mål å ta vare på mest mulig av
landskapet i og rundt hytteområdene fordi vi
ønsker å opprettholde landskapets kvaliteter
med tanke på natur, kulturmiljø og estetikk,
samt å beholde landskapet som grunnlag for
aktiviteter, og som skjerming mot vind og
mot innsyn. Det må også tas hensyn til
eventuelle stier og turløyper i planleggingen.
Jfr Miljøverndepartementets veileder T-1450
om planlegging av fritidsbebyggelse.
Vi har vurdert at utnyttingen av området har
nådd en tålegrense i fht overnevnte og at
område derfor bør anses som ferdig utbygd.
Så lenge området inngår i byggeområde
fritidsbebyggelser i kommuneplanens
arealdel vil ikke fylkeskommunen ha
innsigelse til planen.

Med vennlig hilsen
Tore Forbord
Tlf: 74 17 52 28
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Innspill:
Kommentar til innspillet:
Innspill fra Statens Vegvesen.
Dato 11.11. 2020
Tilbakemelding på varsel om oppstart av
arbeid med detaljreguleringsplan for
Stavåløkken Østre - endring, del av gnr. 292
bnr. 1 i Oppdal kommune
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Viser til deres brev av 02.11. 20 20.
Statens vegvesen har ingen merknader til
varsel om oppstart av arbeid med endring av
detalj reguleringsplan for Stavåløkken Østre;
jf. vårt brev av 26.10.2010

.

Innspill:
Innspill fra Sametinget
Dato: 06.08. 2020

Kommentar til innspillet:

Sametingetsuttalelsetil
oppstartsvarselDetaljreguleringsplanfor
Stavåløkken Østre - endring, del av
gnr/bnr. 292/1 i Oppdal kommune
Vi viser til deres brev 05.11.2020.
Sametinget uttaler seg her om
samiske kulturminner. For hensyn
som angår reindrift forutsetter vi
dialog med reindriftsforvaltninga og
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.
___________________________________________________________________________
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Vi minner om den generelle
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes
i reguleringsbestemmelsene. Vi
foreslår følgende tekst:
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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.

Innspill:
Fra Mattilsynet,
Dato: 30.11. 2020

Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp
imot et arealformål.

Kommentar til innspillet:

INNSPILL TIL MOTTATT VARSEL
OM OPPSTART - ARBEID MED
DETALJREGULERINGSPLAN
FOR
STAVÅLØKKEN ØSTRE - OPPDAL
KOMMUNE
Mattilsynet mottok 5.
november 2020 varsel om
oppstart av arbeid med
endring av
detaljreguleringsplan for
Stavåløkken Østre i Oppdal
kommune til uttalelse. Frist
for å komme med
eventuelle innspill til
planarbeidet er satt til 1.
desember 2020.
___________________________________________________________________________
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Gjelder
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Formålet med planen er å
legge til rette for 8 nye tomter
– frittliggende
fritidsbebyggelse med
tilhørende anlegg, annet
uteopphold turdrag, skiløype,
vei vann og avløp, samt
atkomst til tomt gnr/bnr.
292/57 som ikke har
innregulert egen atkomst.

Fakta

Planforslaget er ifølge varsel
om oppstart i tråd med
kommuneplanens arealdel, og
det er derfor ikke behov for
planprogram eller
konsekvensutredning.
Området ligger i
Stavåløkkja, nord for
Gamle Kongeveg ca. 9 km
nordøst for Oppdal
sentrum.
Tomtene H4 – H8 kobles til eksisterende
infrastruktur. Tomtene H1 - H3 og
fradelte tomter gnr/bnr. 292/9, gnr/bnr.
292/57 og gnr/bnr. 293/28 planlegges
med avløp ført ned til felles
avløpsanlegg.
Vannforsyning fra eksisterende
vannforsyningsanlegg (borebrønner).
Tilgang til slokkevann vil bli med
medbrakt vann i brannbil ved
utrykning. Etterfylling av tank i
brannbil kan skje fra tank ved
borebrønn i øvre del av
planområdet.
___________________________________________________________________________
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Det ble avholdt oppstartsmøte 22.
oktober 2020, referat vedlagt. Krav
knyttet til blant annet vann og avløp er
gjennomgått med planlegger og
forslagsstiller.

Vurdering
19

Det er positivt at kommunen stiller
krav til vann og avløp i
oppstartsmøtet. Det er i tråd med
nasjonale føringer at det tas sikte på å
utnytte eksisterende løsning for vann
og avløp samt etablere fellesløsninger
der det er mulig. Det er også positivt
at det stilles krav til at kommunens
VA-norm skal legges til grunn og at
tilfredsstillende vannforsyning
(kapasitet / kvalitet) må
dokumenteres.

Mattilsynet har følgende innspill til
igangsatt planarbeid:
Vann, avløp og overvann bør inngå i ROS
– analysen (PBL § 12-7 nr. 12), jf. DSB’s
veileder Samfunnssikkerhet i kommunenes
arealplanlegging. Renseløsning for avløp,
vannforsyningsløsning og
overvannshåndtering må sees i
sammenheng, slik at en ikke risikerer å
forurense sitt eget eller naboers
drikkevann. Konkrete og godt begrunnede
risiko- og sårbarhetsbeskrivelser hvor også
vurderingen av kunnskapsgrunnlaget er
med, gir et godt grunnlag for beslutninger
om risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak.

Det er etablert fullskala renseanlegg i brønnhus,
dette har blitt iverksatt på bakgrunn av
vannprøver tatt etter utbygging. Det har vært en
innkjøringsperiode på dette anlegget. Men det
vil bli levert årlige vannprøver fremover for å
sikre at vannet er av den kvalitet som forventes.
Det er på alle anlegg bygd etter 2010 bygd felles
renseanlegg på avløp som sikrer at
vannsikkerheten ivaretas.
Egen kommentar ift VA-plan legges ved planen.

Kravet i drikkevannsforskriften til sikker
forsyning av nok vann med god kvalitet
gjelder også for anlegg som ikke er
plangodkjenningspliktige
(vannforsyningssystemer som produserer mer
enn 10 m3 vann per døgn). Det er de samme
kravene som gjelder for hyttebebyggelse som
for boligbebyggelse. I tillegg til å kreve
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dokumentasjon på kapasiteten bør
kommunen også kreve dokumentasjon på
vannkvaliteten. Bakteriologiske, fysikalske
og relevante kjemiske analyseresultater vil
danne grunnlag for å vurdere behovet for
vannbehandling.
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En godkjent VA-plan bør inneholde notat
med beskrivelser, nødvendige beregninger
og eventuelt geotekniske vurderinger.
Konflikter mellom planlagt arealbruk og
eksisterende ledningsanlegg må avklares
på et så tidlig tidspunkt som mulig. Planen
må vise hvordan konfliktene planlegges
løst.
Før tillatelse til igangsetting gis bør det
sikres at det foreligger en teknisk VA-plan
(detaljert plan). Planene bør utarbeides i
henhold til plan- og bygningsloven,
kommunens VA-norm og de VA- / Miljøbladene det refereres til i denne.
Vi forventer at vannforsyningssystemene
blir registret hos Mattilsynet om de ikke
allerede er det, jf. drikkevannsforskriften §
17 Registrering.
Det er viktig at drift og vedlikehold av VA –
anlegg ivaretas på en forsvarlig måte for å
sikre tilfredsstillende drikkevann til enhver
tid. Kommunen bør forsikre seg om at dette
ivaretas.
Det må sikres at VA – planen blir utarbeidet av
personer med tilstrekkelig fagkompetanse.

Innspill:

Kommentarer:

Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS.
Dato: 24.11. 2020
Oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Stavåløkken
___________________________________________________________________________
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Østre - Oppdal kommune –
Høringsuttalelse
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Hensikten med planen er å legge til rette for 8
nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse
med tilhørende anlegg, vei, vann og utløp. I
tillegg regulere adkomst til tomt gnr/bnr.
292/57, som tidligere ikke har hatt innregulert
egen adkomst. Adkomst fra Gamle Kongeveg
via Østre Stavåløkkjvegen.

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.

Det er helårsveg i hele området som sikrer
tilgang til alle enheter. Videre er det to
brønnpkt. der det er mulig å ta ut vann ifm en
evt. brann.

Disse forutsetningene må være avklart og i
henhold til krav i lover og forskrifter, for at
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 hvert bygg tas i bruk, blant annet
brannkummer, vannkapasitet, adkomstveier og
oppstillingsplasser.
Under og etter anleggsperioder skal også
tilgjengelighet for innsatsmannskaper til
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det
må også sikres at eventuelt sprinkleranlegg og
slokkevannsforsyningen fungerer som forutsatt.
___________________________________________________________________________
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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.
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Øvrige forhold det må tas hensyn til:
Avstanden mellom bygningene må ivaretas for
å forebygge at en eventuell brann i området
ikke 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 legges opp til lading av
fremkomstmidler (som el-sykler og -biler) i
innvendig parkering, må brannsikkerheten
ivaretas.
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller og
på loft.
Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må
det også tas hensyn til tilgjengeligheten for
innsatsmannskapene.
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
___________________________________________________________________________
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tilstrekkelig kunnskap og
godkjenning.
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Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser
videre til retningslinjer vedrørende
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
i TBRT´s kommuner. Disse beskriver blant annet
veiens minste kjørebredde, maksimal stigning,
minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk.
Det vises også til TEK 17 § 11-17
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
med veiledning.
Innspill:

NVE

Kommentarer:

Dato 12.11. 2020

NVEs uttalelse til varsel om
oppstart - Reguleringsplan Stavåløkken Østre hytteområde,
del av gnr 292 bnr 1 - Oppdal
kommune, Trøndelag
NVE har følgende merknader til planarbeidet:

Flom
Nederste del av planområdet
grenser ifølge NVE Atlas til
aktsomhetsområde flom. Ut fra
oppstartsvarselet anser vi imidlertid
ikke at det planlegges nye tiltak i
dette området.
Overvannshåndtering
Hyppigere episoder med ekstremnedbør vil føre
til økte skader fra overvann og større
utfordringer med overvannshåndteringen.
Endring av avrenningsveier og -mønster kan øke
flom- og skredfaren for andre.

Det har vært gjort flere utbedringer de siste
årene både ift vannkrysninger ved veg og ved
drenering. Bekk/grøft ved H7 og H8 er en grøft
som er etablert de senere årene for å lede
overvann bort fra bebyggelsen.
Bekk ved H3 følger i aktuelle område flere
mindre bekker/grøfter, her har man i lengre tid
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vurdert å skulle samle vannet i et løp og sikre
Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av
dette, dette kan gjøres ifm utbygging av tomten.
hvordan overvannshåndtering innenfor
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planområdet tenkes løst, herunder å vurdere om
det er behov for lokale klimatilpasningstiltak
(oppsamling, infiltrasjon, fordrøyning og sikker
bortleding av overflatevann). Vi støtter Oppdal
kommune i at det er viktig å vurdere og redegjøre
for bekken ved tomt H3, og bekk/grøft ved
tomtene H7 og H8. Det er også positivt at det
kreves en VA-plan som bl.a. skal beskrive
hvordan overvann skal håndteres, og der
gjeldende klimapåslag fra NVE (20 %) legges til
grunn.
Innspill:
Tensio TS v/leif Braa

Kommentarer:

Fra: Leif Braa <Leif.Braa@tronderenergi.no>
Sendt: tirsdag 10. november 2020 09:23
Til: Ola Fjøsne <post@olafjosne.no>
Emne: 20/02349-1 - Varsel om oppstart av arbeid
med detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre endring, del av gnr/bnr 292/1 - Oppdal kommune
Vi viser til mottatt detaljreguleringsplan for dette
området og vi har ingen innvendinger til planen.
Vil her få komme med en enkel beskrivelse av
hvordan vi har tenkt løst fremføringen til tomtene.
Tomt H1, her ligger det både høyspent- og
lavspentkabler, usikkert om de må flyttes. Tomt
H2 ligger en lavspentkabel, usikkert om den må
flyttes. Eventuell flyttekostnad må en komme
tilbake til.
Forsyning til tomtene gjøres med ny kabel fra
bestående nettstasjon frem til kabelskap og derfra
egen stikkledning til hver tomt.
Tomt H3, stikkledning fra bestående kabelskap i
området.
Tomt H4 og H5, bestående lavspentkabel kappes,
det oppsettes et kabelskap og stikkledninger til
hver tomt derfra.
Tomt H6 stikkledning fra bestående kabelskap.
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Tomt H7 og H8 stikkledning fra bestående
kabelskap i området.
Det vil bli beregnet anleggsbidrag etter dagens
regler for alle tomtene, det får en komme tilbake
til når mere er detaljplanlagt med plassering på
tomtene.
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Dette var en detaljert beskrivelse for løsning, som
vi håper dere kan gjøre dere nytte av i deres videre
arbeider.
Vi ber om at vi blir holdt orientert om den videre
saksgang.
Med vennlig hilsen,

Leif Braa

Fagansvarlig Nettutvikling Distribusjonsnett/Avdeling Nettdrift
Tensio TS – www.tensio.no
t +47 95809250
Besøksadresse: Industriveien 3, 7080 Heimdal
leif.braa@tronderenergi.no

Innspill:

Kommentarer:

Fra: Terje Dammen <tedammen@gmail.com>
Sendt: mandag 16. november 2020 15:15
Til: post@olafjosne.no
Emne: Detaljregulering av Stavåløkken Østre

Hei!
Synlig del av avløpsanlegget vil være et lite hus
(ca.3x3 m, høyde ca. 2,5 – 3 m) for teknisk
installasjon og kumlokk. Dette vil bli liggende
ved Østre Stavåløkkjvegen.
Selve infiltrasjonsdelen vil bli tilsådd med
stedegen vegetasjon. Anlegget skal være
luktfritt og det legges på nedsiden av bekkegrøft
(dette er noe lengre ned i terrenget enn det som
ble varslet) med utslipp til bekk i østre del
(badevannskvalitet på utslippsvann)
Området som tas bruk til avløpsanlegg vil bli
ryddet for skog. Det kan bli en trinnvis
utbygging da en ikke har oversikt over hvor
mange av etablerte hytteeiere i området som har
ønske om å koble seg på.

Hei,
Takk for info om reguleringen av Stavåløkken
Østre.

Vi har et spørsmål.
Det går ikke klar frem av beskrivelsen hvilke
inngrep og hva som vil vises over bakken knyttet
til område for avløpsanlegg (AVL1).
Betyr det at det er store inngrep knyttet til denne
delen av anlegget?
Regner med det vil bli felt trær osv, men vil det bli
bygd hus el over bakken?
Leger ved et ortofoto som viser tilsvarende
anlegg på Nyhaugen, man må regne med at det
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Dette er jo, naturligvis, av interesse for oss, som
blir av denne størrelse dersom det er mange som
nærmeste nabo til denne delen.
kobler seg på
Mvh
mvh
Ola Fjøsne
Torhild og Terje Dammen
Mob: 93035544
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Innspill:

Kommentarer:

Fra: Ole Budde <ole@budde.no>
Sendt: mandag 16. november 2020 09:17
Til: post@olafjosne.no
Emne: Feil i forslag til reguleringsplan for Stavåløkken
østre

Opprinnelig melding----Fra: post@olafjosne.no <post@olafjosne.no>
Sendt: mandag 16. november 2020 09:58
Til: ‘ole@budde.no’ <ole@budde.no>
Kopi: ‘Kjell Jørstad Braut’
<kjell.braut@oppdal.kommune.no>; ‘Hans Ivar
Wiksås – TradeWay AS’
<hans.ivar.wiksas@tradeway.no>
Emne: SV: Feil i forslag til reguleringsplan for
Stavåløkken østre

Hei,
vi har oppdaget feil i kartgrunnlaget.
Se vedlagte dokument.

Vennligst gi tilbakemelding på at meldingen er mottatt Hei!
og at kartet er oppdatert.
Jeg ser at dette er i gjeldende reg. plan. I kart som
Mvh Ole Budde
er utlagt i databasen - Oppdal kommune er grense
Tel 406 32 522
mot nabo i nord rød, det betyr at grensen ikke er
sikret, det er grønne grenser som er sikre dvs.
oppmålt på nytt med gps.
Vedlegg viser kartgrunnlag som jeg nylig har kjøpt
fra Statens kartverk og som blir grunnlag for nytt
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plankart (nytt planforslag) - er disse tomtegrensene
korrekte ut ifra det du vet om tomta?

From: Ole Budde <ole@budde.no>
Sent: 16. november 2020 10:35
To: post@olafjosne.no
Subject: Re: SV: Feil i forslag til reguleringsplan for
Stavåløkken østre
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Mvh
Ola Fjøsne

Hei, vi har eid siden 2015 og den gangen slo vi
sammen to tomter til denne ene tomten. På alle kart
jeg har sett har eiendomsgrensene vært iht. til det jeg
sendte deg og det ligner veldig på det du har som
heter "Stavåløkken østre-Model.pdf". Siden de er fra
kartverket er det nok det samme jeg hevder.
For en liten stund siden gikk jeg gjennom gamle kart
og skjøter fra den gangen tomten(e) ble solgt (ca
1967) og før det var noen veier i det hele tatt i
området. De var også "veldig like" det du peker med
"Stavåløkken østre-Model.pdf". Dessverre har jeg ikke
tilgang på de kartene nå, de er ikke digitale og ligger
hjemme.
Kartet fra "eksisterende reguleringsplan" er nytt for
meg, men betviler ikke at det derfra du har det (som
jeg hevder) feilaktige utsnittet.
Så jeg tror svaret på spørsmålet er at ja, grunnlaget fra
kartverket stemmer med min oppfatning av grenser.
Mvh Ole Budde

Innspill:

Kommentarer:

Fra: Wenche Eide <weide@ntebb.no> Sendt:
søndag 29. november 2020 16:56 Til:
post@olafjosne.no
Kopi: eghu@ntebb.no

Emne: Kommentar til Detaljreguleringsplan
Stavåløkkja Østre Hei,
Viser til mottatt varsel om Detaljregulering for
Stavåløkkja Østre hytteområde. Vi har følgende
innspill:
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Vi kjøpte hytte i Stavåløkkja Østre for fire år
siden. En av kvalitetene vi vektla ved kjøpet av
hytta var god plass mellom hyttene.
I nedre del av feltet er det tegnet inn 3 tomter, alle
like i nærheten av vår hytte, på et område
som fram til nå har blitt skjermet for utbygging
da det har tilhørt ‘friområdene’ på
områdeplanen fra 2000.
28
I tidligere forslag om fortetting (2018) ble
inntegnede forslag til tomter i nedre området
fjernet fra reguleringsplanen slik at tettheten
fremdeles har en bebyggelse som er i samsvar
med opprinnelige salgsargumenter til
tomtekjøperne, og til oss som har kjøpt hytte i
nyere tid. Vår vurdering er at man med 3 nye
tomter i nedre felt bidrar til å ødelegge
områdets egenart.
Oppdal Kommune har tidligere praktisert en
minimumsgrense på 40 meter fra hytte til hytte
i dette området. Dette vil ikke være mulig fra
tomtene H1 og H2 mot eksisterende hytter;
Her bør det kun reguleres inn 1 ny tomt, om
noen i det hele tatt. Det er ingen hindringer for
at planarbeidet ikke kan ta denne praksien som
utgangspunkt, nettopp for å ta vare på
kvaliteten og egenarten i området.
Ved tidligere utbygginger har nye veier og
hytter gitt utfordringer med hensyn til bekker
og vannføring. Fortetting øverst i feltet kan
medføre økt vannføring i bekken som
passerer ved Nedre vannverk for å minimere erosjon kan det muligens bli
nødvendig å flytte bekkeløpet som går videre
nedover. Et bekkeløp for smeltevann går

Innspillet viser her til en fortettingsplan fra 2018
som kun ble varslet ifm et oppstartsmøte og
deretter trukket tilbake av andre årsaker, så den
er ikke relevant i denne sammenhengen.
Ved en fortetting må man vurdere plasseringen
nye hytter og se på evt. ulemper dette kan påføre
etablert bebyggelse med hensyn til avstand, evt.
negative virkninger på uteplass og utsikt.
Vurderingen er at 3 nye tomter i dette allerede
utbygde området påvirker områdets egenart i
mindre grad.
Denne fortettingen i nedre del berører bare en
liten del av området.

Takflater og åpne gårdsplasser kan føre til økt
avrenningsintensitet. Torv på tak f.eks. redusere
avrenningshastigheten.
Vurderingen her er at eksisterende grøfter,
veggrøfter og stikkrenner har kapasitet til å ta en
evt. økt avrenningshastighet fra en fortetting av
dette omfanget. Det er viktig at eksisterende
bekkeløp blir rensket. Man må beregne en liten
omlegging av bekkeløpet på tomt H3, men det
kan gjøres på en slik måte at det ikke er et

gjennom H3 og dette krever omlegging av
bekkeløpet hvis tomten skal bebygges.
Endring av bekkeløp er et naturinngrep som
vil kreve endringer også i den videre
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vannføringen ut av området for å unngå
omfattende terrenginngrep eller fører til
oversvømmelser inn på andre tomter.
flom/oversvømmelser på nabotomter
mvh
Wenche Eide og Egil Hustvedt Østre
Stavåløkkveien 2
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Innspill:

Kommentarer:

Innspill i forbindelse med «varsel
om oppstart av arbeid med
endring av detaljreguleringsplan
for
Stavåløkken
Østre
hytteområde, del av gnr/bnr.
292/1. Oppdal kommune».
Vi eier tomt/hytte som står oppført på gnr/bnr.
292/49. Vi har signert på felles brev fra
hytteeiere i øverst i feltet, men har følgende
egne innspill til fortettingen:

Lovnad ved tomtekjøp:
I forkant av kjøp av tomt i 2015 informerte
Kjell Jørstad Braut til oss at det ikke skulle
legges ut flere hyttetomter i feltet. Det var kun
aktuelt med ytterligere to tomter i området.
Disse to tomtene ble skissert på et plankart og

Grunneiers kommentarer til innspillet er
gjengitt nedenfor:
Ifølge tiltakshaver stemmer ikke dette. Det som
grunneiere svarte var at på det tidspunktet hadde
de ikke noen planer om å bygge ut flere tomter.
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ble sendt over til oss på e-post i 2015, se
Men at de ikke kunne gi noen garanti for hva
som ville skje i framtiden.
tegning i vedlegg. Dette var avgjørende for oss
Videre viser innspillet til 3 tomter. Tomt H8 er
ved valg av tomt og hyttefelt. Vi var tydelige
ikke plassert foran deres hytte og vil ikke være
på at vi skulle bygge en moderne hytte med
til hinder for utsikt eller deres opplevelse ved
store vinduer og få naturen inn, det var derfor
bruk av hytta.
svært viktig for oss at vi ikke fikk hytter foran
oss. Når vi nå har fått varsel om fortetting er
Tomt H7 beskriver hytteeier helt riktig vil
det hele tre tomter som berører oss. Det synes
komme foran deres egen tomt. Men som de også
vi er i strid med det grunneier Braut formidlet
skriver så har de sikret seg en forkjøpsrett på
til oss i forkant av kjøp av tomt.
denne for å sikre seg kontroll på hva som evt.
skjer i dette arealet i fremtiden. Innspiller viser
til avtalebrudd. Dette er ikke et avtalebrudd da
Tomt H7. Grunneier Braut var tydelig på at de ikke på noe tidspunkt har fått en lovnad eller
avtale med oss på at det ikke vil bli bebygd her.
de ikke hadde planer om regulering av tomt
Tvert imot har grunneier vært imøtekommende
her. Området ligger rett foran vår hytte og
og gitt de en avtale som sikrer de fortrinn av
friområdet var selvfølgelig en svært viktig
kjøp av en evt. tomt på dette arealet. At de har
årsak til at vi valgte å kjøpe tomt i feltet og
inngått en slik avtale viser også at de var fullt
investere betydelige midler i hytte. Braut
gjorde det klart at han ikke kunne garantere for klar over risikoen på at det kunne bli en tomt
her. Ift beskrivelse av at arealet brukes som en
hva neste generasjoner ville gjøre, men at de
korridor/turdrag for ferdsel er det direkte
(Ingrid og Kjell Braut) ikke kom til å utvide
feilinformasjon. Det er ingen tegn på at det er
området ytterligere med unntak av de to
ferdsel her. Vi har planlagt området slik at veg
tomter som ble tegnet inn på plankart (se
vedlegg 1). Denne garantien var avgjørende for som går lengst nordøst i feltet ender i terrenget
slik at man enkelt kan gå videre ut fra denne
oss, men vi sikret oss i tillegg en skriftlig
forkjøpsrett. Skulle neste generasjon forsøke å vegen. Det er også en sti som går i grensen mot
naboeiendommen lengst sør/vest i området som
gjøre noe ønsket vi mulighet til å sikre oss
rettigheter til området nedenfor vår hytte. Vi er de fleste bruker når de beveger seg ut i
selvfølgelig svært overrasket og skuffet over at terrenget. Tilgang til begge disse ferdselsårene
er sikret i vår plan.
det nå, kun få år etter, kommer et slikt varsel
Tomt H6 er plassert slik den er for å sikre at den
om regulering av dette området. Dette
oppfatter vi som ett avtalebrudd. Grunneier har er til minst mulig sjenanse for de etablerte
i kommunikasjon til oss uttrykt at fortettingen hyttene i området. Det vises til at den plasseres
er en følge av økonomien i prosjektet. Vi mener unaturlig ift de andre tomtene, samtidig
argumenterer samme hytteeier mot tomtene som
at det ikke er vi som skal ta «støyten» for en
plasseres naturlig ved sin egen hytte da de
evt. dårligere økonomi enn opprinnelig
kommer for nær. Så her kommer agendaen om
budsjettert. Det er ikke vårt ansvar. Denne
at man egentlig ikke ønsker noen andre i
tomten må strykes fra planen som følge av
nærheten av sin egen hytte tydelig frem. Vil
lovnader i forkant av kjøp av tomt. I tillegg er
også påpeke at de andre naboene er mer positive
det viktig å bevare den grønne
til plassering av H6 når den plasseres her,
korridoren/turdraget, som ofte benyttes av
fremfor der innspiller argumenterer for å
hytteeiere i feltet, for å sikre adkomst til
plassere den.
friluftsområdet.
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Ift skiløype så er den ivaretatt i planen og
dermed er kommentaren ikke relevant.
Plassering av H6:
Ift innspiller sin kommentar om vår begrunnelse
for fortetting så er det riktig at dette er en av
Tomt H6 er nå tegnet inn på en annen plass
årsakene til at vi gjør dette nå. Vi var ærlige på
enn det som ble formidlet til oss, både muntlig
det når de spurte, men reagerer på at de da i
og skriftlig, av grunneier Kjell Braut i forkant
neste omgang bruker det som et argument mot
av kjøp av tomt. På det nye forslaget blir H6
oss. Vi skal også sikre at den utbyggingen vi har
liggende veldig alene og rart plassert i forhold
gjort er bærekraftig også for oss som er
grunneiere. Det mener vi også kommunen bør
til øvrige hytter i feltet. Plasseringen er ikke
ha fokus på.
god i forhold til planlagt skiløype. Vi opplever
Ift kommentar om varsler om planendringer
at plassering av eksisterende tomter er godt
viser vi til tidligere kommentar der nevnte varsel
planlagt og ligger fint i terrenget, mye bedre
ble trukket av andre årsaker, dette er altså første
enn f.eks i Renander feltet der «tomtene» er
gang siden 2012 at en planendring
mer tilfeldig plassert. Hyttene er plassert tett
gjennomføres.
sammen, men med noen grønne lommer
mellom. Vi mener at i en eventuell fortetting
vil plassering av tomten lengre sør, nedenfor
eksisterende hytte, være en mye bedre løsning
som vil harmonisere bedre med eksisterende
hytter i feltet. Dette var slik det opprinnelig ble
tegnet inn, av Kjell Braut, på plankart i forkant
av kjøp av tomt i 2015.
På de fem årene vi har hatt hytte her har det
kommet to varsler om endring av
detaljreguleringsplan, vi ønsker at hyttelivet
skal bestå av naturopplevelser og friluftsliv og
ikke stadig bekymringer om fortetting. Vi
håper derfor for forståelse for våre innspill
over.
Med hilsen
Tor Olav og Hege Bye-Andersen
Vedlegg 1:
Dette ble sendt oss på e-post i forkant av kjøp av
tomt i 2015, mulig fortetting av området –
utvidelse med to tomter: en nedenfor 292/47 og en
som ikke kom til å berøre oss lengre ned i feltet.
Mulig utvidelse av området nedenfor vår hytte
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(292/49) ble også tegnet inn, som en sikkerhet for
evt. fremtidig generasjons planer
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Innspill:
Siri Bremdal og Aage Tørris Ekker
Marie Sørdals v. 9F
7036 Trondheim 30.11.20
Merknader til forslaget til
detaljreguleringsplan for Stavåløkken østre
hytteområde
På nytt kommer det forslag om ny regulering og
fortetting av hyttefeltet i Stavåløkkja.
Som hytteeier i nedre del av feltet gjelder vår
uttalelse i første rekke tomteforslagene på H1, H2
og H3, men det gjelder selvfølgelig også mangel
på ryddighet og troverdighet i forhold til tidligere
avtaler, selv om disse dessverre ikke er skriftlige.
Våre kontakter ved kjøpet i 2006 var tidligere
grunneier Arne Braut, samt nåværende eier Kjell
J. Braut. På det tidspunktet ble det påstått at

Kommentarer:
Grunneiers kommentarer til innspillet er
gjengitt nedenfor:
Viser til tidligere kommentarer i dette
dokumentet ift overflatevann og vann.
Ift kommentar om avtalebrudd er det ikke på
noe tidspunkt gitt noen lovnader eller avtaler
annet enn at vi svarte at vi ikke hadde planer på
det tidspunktet vi ble spurt om dette. Vi anså
også i 2006 området som ferdig regulert. Dvs at
det var regulert til fritidsformål og
hytteutbygging. At man på senere tidspunkt
fortetter områder vil være en naturlig del av
samfunnsutviklingen da flere enn de som
allerede har vært så heldige å få kjøpt seg
fritidstomt ønsker å ha samme muligheten.
Aktuelle hytteeier fikk i 2006 anledning til å
kjøpe seg en ekstra stor tomt for å sikre at man
ikke fikk noen foran seg. Ingen av de nevnte
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området var ferdig regulert, så vi trodde vi visste tomtene vil ha noen som helst betydning for
hva vi kjøpte.
denne tomten da de blir liggende bak andre
Forrige gang det dukket opp et tilsvarende forslag eksisterende hytter eller i bakkant av denne
ble det avgitt uttalelser fra hytteforeningen, så vel aktuelle hytten.
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som enkelthytteeiere. Den gangen var det også
betydelig motstand mot planene fra alle. En av
hovedinnvendingene var at dette var forslag en
rekke hytteeiere mente var stikk i strid med
lovnader og muntlige avtaler som ble gitt da
tomtene ble kjøpt. Vi forutsetter at disse avtalene
fortsatt står ved lag. Planene ble i alle fall den
gangen lagt bort.
Det er derfor både overraskende og skuffende at
det på nytt dukker opp forslag om fortetting, kort
tid etterpå.
Det påståtte behovet for å imøtekomme «ønsket
om nye tomter», kommer sannsynligvis ikke fra
hyttebeboerne i nedre del av Stavåløkkja. Skal
våre ønsker imøtekommes, bør planene droppes,
også denne gangen.

Fortettingen skal etter sigende bidra til å utnytte
investeringer. Investeringene i vår del av feltet må
høyst sannsynlig være utnyttet, og kanskje vel så
det. Vannverket forsyner i dag 25 hytter, noe mer
enn da hytteforeningen overtok driftsansvaret fra
utbygger av hytteområdet. Kapasiteten er godt
utnyttet. Alle driftskostnader, nødvendig
vedlikehold og videre investeringer bæres av
hytte-foreninga.
Investeringene i veiene i nedre deler er godt
utnyttet. Omfattende anleggstrafikk i forbindelse
med utbygging lenger opp i feltet sliter hardt på
veiene, og igjen er det hytteforeninga som må
bære hovedbyrden i vedlikehold og
oppgraderinger.
Utbygging i øvre del av feltet har endret
vannregimet i nedre deler. Vi merker godt at mye
av den tidligere flomdempingen i myrene i øvre
deler, er ødelagt gjennom grøfting og drenering.
Vårflommen og forløpet av den er nå mye mer
usikker, og nye inngrep i myrene vil øke dette.
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Nyetableringer medfører også tap av natur.
Området forringes både som naturområde,
hytteområde og beiteområde. For mange av oss
var dette kvaliteter som ble vektlagt da vi bestemte
oss for å satse i Stavåløkkja. Planene som nå
framlegges bidrar etter vår oppfatning til å
redusere kvaliteten og dermed verdien av våre
investeringer. Dette må også vektlegges.
34

Bygging og anleggstrafikk har vært omfattende de
senere årene. Vårt håp var at denne perioden nå i
hovedsak var over. De foreliggende planene
endrer eventuelt dette.
Vi håper derfor at tidligere avtaler står ved lag, og
på forståelse for de merknader vi har anført, slik at
fortettingen i nedre deler også denne gangen
droppes.
Innspill:

Kommentarer:

Siv. Agric. Ola Fjøsne Dovrevegen 297
7340 OPPDAL
[Kun via epost til: post@olafjosne.no]

Trondheim, 25. november 2020

Grunneiers kommentarer til innspillet er
gjengitt nedenfor:

BEMERKNINGER TIL FORESLÅTTE
ENDRINGER
I
STAVÅLØKKEN
ØSTRE HYTTEOMRÅDE, DEL AV
Gnr/Bnr
292/1,
OPPDAL
KOMMUNE

Viser her til tidligere svar ift lovnader og
avtaler, det er ikke på noe tidspunkt gitt noen
lovnad eller avtale om fremtidig utbygging eller
ikke. Vi har konsekvent svart at vi har svart på
våre planer der og da, men at vi ikke kunne
garantere for fremtiden. Vi ser at flere prøver å
Det vises til forhåndsvarsel datert 02.11.2020. Vi vri dette til noe annet, noe vi anser som misbruk
har følgende å bemerke til de foreslåtte
av våre utsagn, da man velger å se bort fra at vi
endringene:
har vært tydelig på at vi svarte ift der og da og
ikke fremtiden.
Denne hytteeieren kjøpte tomt som førstemann i
Da vi kjøpte vår tomt, som første kjøper i
denne delen av feltet. Vi vil her heller påpeke at
feltet, var inntrykket som ble gitt av selger at
vi som grunneier har vært svært tålmodige da de
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det ikke ville bli etablert tomter der H6, H7 og
fortsatt nesten 10 år etterpå fortsatt ikke har
bygd hytte noe som har en betydning ift
H8 nå foreslås. Det var en betydelig faktor i
kostnadsfordeling ift drift av bl.a VA-anlegg.
beslutningen at vi kjøpte akkurat vår tomt.
Konsesjonsfristen er vel 5 år, så her bør vel
Dette forslaget til endring er derfor fra vår
hytteeier ha fokus på å etablere noe på egen
side en uønsket fortetting av området.
tomt fremfor å bekymre seg for å få naboer.
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På kjøpstidspunktet for vår tomt fremstod
området der H6, H7 og H8 foreslås som
myrområde, uegnet for hyttebygging. Det er
åpenbart at dette området nå har tørket ned
som en konsekvens av bevisste eller ubevisste
handlinger. Myrområder, store som små, utgjør
viktige roller for miljøet. Når torven blir utsatt
for luft, dannes klimagassen CO2, som slippes
ut i atmosfæren og bidrar til økt drivhuseffekt.
Selv om myrområdet der H6, H7 og H8 er
foreslått nå fremstår tørrere er det fullt mulig,
ved riktige tiltak, at området naturlig
gjenoppretter seg som myr. Oppdal Kommune
bør være opptatt av at hyttebygging i
kommunen skjer med minst mulig negative
inngrep i naturen.

Vurderingen er at denne fortettingen blir gjort
på et lite begrenset område, slik at den totale
påvirkningen på naturområdene blir små.

Det eksisterer i dag et stort antall ferdig regulerte
hyttetomter i Oppdal Kommune. Det er rimelig å
anta at disse områdene har blitt regulert frem med
en helhetlig tanke på hvordan kommunen ønsker å
ivareta en balanse. Balansen mellom vekst i
hyttenæringen, belastningen på naturen og at
dagens hytteeiere opplever at verdien av
fritidseiendommen er like stor som da de slo seg
ned i nettopp Oppdal. Det er derfor rimelig å
forvente at Oppdal Kommune vil sørge for vekst
innenfor hytteområder som er klare for utbygging
før man åpner for fortetting innenfor eksisterende.
Ved fortetting blir det grunneiers egeninteresser
som kommer foran den overordnede linjen som
kommunen trekker opp.
Dersom Oppdal Kommune likevel skulle velge
å gi sin tilslutning til de foreslåtte endringer
blir det mer snakk om skadebegrensning. En
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slik fortetting må derfor underlegges spesielle
begrensinger. Flere eksisterende eiere har
planlagt og gjennomført plassering av sine
hytter under den oppfatningen at det ikke kom
til å bli fortetting der hvor H6, H7 og H8 nå er
foreslått. Bebyggelse på foreslåtte H6, H7 og
H8 vil forringe utsikt og hyttefølelsen for flere
tilstøtende og omkringliggende eksisterende
tomter. Vår eiendom berøres i forhold til sikt
mot sørvest og tomtene må derfor underlegges
sterke begrensninger med hensyn til tillatt
maksimal møne- og gesimshøyde:
I.

II.

Med utgangspunkt i Reguleringsplan for
Stavåløkken Østre (Planid 2012005)
punkt 3 må maksimal mønehøyde for
tomtene H6, H7 og H8 i forslaget til
endring til detaljreguleringsplan settes til
4,5 meter over gjennomsnittlig, ferdig
planert terreng.

Tiltakshaver vil vurdere å begrense
byggehøyden i forhold til bestemmelser i
arealdel – kommuneplan.

Det gis ikke anledning til å endre
terrengprofil på tomtene H6, H7 og H8.
Det må ikke tillates noen form for
«heving» av tomtene ved at
gjennomsnittlig terrenghøyde heves
sammenlignet med gjennomsnittlig
terrenghøyde før bearbeidelse av tomtene.

For øvrig er det forventet at vår eiendom H21 nå
innarbeides i detaljreguleringsplanen for området.
Den var, sannsynligvis grunnet saksbehandlingsfeil,
ikke spesifikt nevnt i Reguleringsplan for
Stavåløkken Østre (Planid 2012005).

Denne utelatelsen har fått en følgefeil da
eiendom H21 på nytt ble avglemt i vedtak av
25.03.15 hvor reguleringsplanens §3 ble endret.
H21 ligger øverst i feltet, på lik linje med H12H15. For å behandle H21 på lik linje med de

Tomt H21 er tatt med i denne
detaljreguleringsplanen
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øvrige øverste tomtene i feltet, og for å gi
klarhet i hvilke regler som gjelder ber vi om at
endringen av reguleringsplanen inntar H21 og at
den reflekterer følgende:
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«Det tillates hytte bygd med oppstuggu med maks
høyde over gjennomsnittlig terreng på 7,0 meter
også for de hyttetomtene som ligger øverst i feltet,
dvs H9-H15 og H21».

Oppstuggu med maks mønehøyde 7,5 m vil bli
vurdert

Med hilsen,
Mona og Even Selnæs Sign.
Innspill:

Kommentarer:

Ola Fjøsne
post @olafjosne.no

Innspill vedr. varsel om oppstart av arbeid med
forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkken
Østre hytteområde - endring, del av gnr/bnr.
292/1, Oppdal kommune

Vi viser til felles uttalelse fra hytteeierne i det
øvre feltet av Stavåløkken Østre hytteområde,
og har følgende tilleggsbemerkning: Grunneier
Braut fremviste selv tilgjengelige tomter for
oss i Stavåløkkja 28.mai 2015. Blant de
kvaliteter han fremhevet, var at det ikke ville
bli bygd mellom «vår» tomt og den
innregulerte skiløypa. Han opplyste videre at
det ikke ville bygges mer i området i hans tid,
men at han selvfølgelig ikke kunne svare for
hva kommende generasjoner ville gjøre. Dette
var forhold som avgjorde vårt valg, og som
forsvarte en høyere pris på denne tomten/dette
området enn på andre sammenlignbare
prospekter som på det tidspunktet var
tilgjengelige i markedet. Av reguleringsplanen
fremgikk også at selv om «vårn tomt ikke lå i
øverste rekke, var det laget gode korridorer

Grunneiers kommentarer til innspillet er
gjengitt nedenfor:
Viser nok en gang til den vridning som gjøres på
«avtale», dette er ikke korrekt. Vi har derimot
hensyntatt denne hytteeieren ved å flytte tomten
lenger nordøst for å nettopp unngå at en evt. ny
hytte legges foran deres hytte.
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som sikret adkomst til både sommer- og
vinterterreng.
Vinteradkomst til terrenget ovenfor hyttefeltet
vil ikke være ivaretatt i foreliggende forslag til
endring av reguleringsplanen.
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Vi forstår grunneiers ønske om å hente ut
økonomisk gevinst i en periode med et
opphetet hyttemarked, men oppfatter det som
urimelig å fravike en muntlig avtale slik det
gjøres her. Vi mener videre at denne typen
fremgangsmåte vil være uheldig for Oppdals
omdømme som hyttekommune.
Vennlig hilsen
Mette Vestli mette@vestli.info
Nils-Morten Nilssen nmn@vestli.info
Innspill:

Kommentarer:

Innspill i forbindelse med «varsel om
oppstart av arbeid med endring av
detaljreguleringsplan for Stavåløkken
Østre hytteområde, del av gnr/bnr.
292/1. Oppdal kommune»
Viser til ovennevnte varsel om oppstart.
Hytteeiere i det øvre feltet av Stavåløkken Østre Grunneiers kommentarer til innspillet er
hytteområde har følgende innsigelser / innspill til gjengitt nedenfor:
den foreslått endring av detaljreguleringsplan:
Bakgrunn

Det området de viser til siste store utvidelse er
nettopp der de har sine egne tomter. Ved den
I det regulerte området er det blitt foretatt flere
utvidelser over tid. Den siste store utvidelsen var fortettingen kom det også lignende reaksjoner
fra eksisterende hytteeiere. Hadde disse blitt
13 tomter i den øvre delen av planområdet i
imøtegått hadde ingen av de som har kommet
2013. Denne delen ble regulert med en
med dette innspillet hatt hytte i området.
forholdsvis høy tetthet sammenlignet med både
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feltet for øvrig og andre regulerte hyttefelt i
Ift kommentar om naturmiljø er det også slik at
disse hytteeierne har bygd hytte på akkurat
området.
samme område og underlag som de her
Karakteristisk er at hyttene er lagt i tette grupper, argumenterer for å ikke bygge på. Årsaken til at
med korridorer og åpne områder imellom. Det er det området de beskriver er vått er nettopp fordi
disse områdene det nå foreslås flere hytter i.
at det er anlagt grøfter i overkant av deres egne
tomter som er ledet til dette området. Derfor har
Fortetting er i utgangspunktet et godt
vi også anlagt en åpen grøft for å styre
virkemiddel for å utnytte ledig areal og
overvannet videre nedover terrenget. Dette er
infrastruktur på en miljøvennlig måte. Fortetting ikke en bekk med 20 meters avstandskrav, men
er imidlertid ment for eldre regulerte områder
en drensgrøft for å lede vann bort fra
bebyggelse. Ift problemer som de nevner er det
som ikke har samme fortetting som dagens
vi har registrert av problemer i området skyldtes
utnyttelsesnorm og som vil oppnå en gevinst
med oppgradering av infrastruktur som følge av for små drensrør under tilkomstveger til deres
egne hytter, noe de selv er ansvarlig for ved
fortettingen. Med tanke på hensynet til
utbygging og at enkelte har valgt å ha lukkede
forutsigbarheten for oss som kjøpte tomt for kun
drensgrøfter, noe vi har advart mot.
noen få år siden, virker derfor forslaget å være i
strid med viktige prinsipper som ligger til grunn Ift kommentar om turdrag er dette sikret i
for arealplanleggingen. Det bemerkes i denne
planen jmf tidligere kommentar i dette
sammenhengen at det er god tilgang til ledige
dokumentet
regulerte fritidstomter i nærheten.
Kommentar om artsmangfold og spillplass er
merkelig da deres egne hytter er bygd i akkurat
samme område og også er like forstyrrende som
Naturmiljø
de 3 evt nye hyttene blir. Vi har også observert
De øverste tomtene som ønskes fortettet, ligger i tiur på både veg og hyttetak i området, så slike
observasjoner kan brukes som det passer seg
umiddelbar nærhet til et myrområde med rikt
best ift egne interesser.
naturmangfold nord for det regulerte området.
En fortetting vil derfor ha konsekvenser for dette Kommentar ift vannverk er riktig, men har
naturmangfoldet.
ingenting med kapasitet å gjøre. Det har vært
innkjøringsproblemer med en av pumpene samt
innkjøring av renseanlegg til vannet. Dette har
I kommentarer fra tiltakshavers oppstartsmøte
vært rene tekniske problemer som har blitt løst
med Oppdal kommune av 22.10.20 er det under fortløpende. Anlegget er nå utbedret ift disse
punktet naturmiljø angitt av tiltakshaver at det
feilene og har hatt stabil drift i en lengre
ikke er myr i områder for nye tomter. Dette er vi periode. Dette er også hytteeierne kjent med og
uenig i for tomtene H6-H8. Ifølge Norgeskart er her brukes også dette feil for å oppnå egne
interesser.
dette myrområde. Hytteeiere plukker multer i
området og det er bløtt når man passerer over
området. Myr er som kjent viktig som
karbonlager og bidrar til å avhjelpe overvann.
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Utbygging på myr er ikke ønskelig ut fra et
miljøperspektiv.
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Det har gjennom flere år vært utfordring med
overvann i vårløsning med tilhørende skader på
vei og grøfter. Deler av problemet er avhjulpet
med grøft som går gjennom planlagt tomt H7 og
H8. Myr og vegetasjon i disse områdene bidrar
til å redusere utfordringene med overvann da
disse gir naturlig infiltrasjon av overvannet. Vi
frykter at belastningen på grøfter og nedløp vil
bli en enda større utfordring enn det er i dag
dersom tiltakshaver får igjennom en ytterligere
fortetting. Tiltakshaver beskriver i
oppstartsmøte at bekk/grøft som går mellom
H7/H8 kan flyttes, men det er ingen andre
steder å flytte denne bekken/grøften, ettersom
tomter skal plasseres 20 meter fra bekk.
Det er et utstrakt fugle- og dyreliv i området til
stor fornøyelse for oss i hytteområdet. Dette
mener vi det er viktig å ta vare på. Det er
allerede en høy utnyttelse i feltet, og en
ytterligere utnyttelse vil virke negativt for blant
annet sjeldne fuglearter som er observert. Det er
observert hønsehauk i området, og plassen hvor
tomt H6-H8 er tegnet inn er spillplass for
storfugl. Artsmangfoldet er viktig. Her er
blåmeis, gråsisik, dvergspett, gråspett,
hvitryggspett og linerler som kommer igjen år
etter år. Stadig utbygging forringer
artsmangfoldet.
Folkehelse
Vi viser til reguleringsplan for Stavåløkken
Østre, planid. 2012005 vedtatt av Oppdal
kommune. I henhold til punkt 1.7 i den
opprinnelige reguleringsplanen er det tegnet inn
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turdrag fra hyttefeltet og ut i turterrenget. Dette
turdraget går igjennom inntegnet tomt H7 og
H8, ref. kart i vedlegg 1.
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Turdraget er i utstrakt bruk i dag. For hyttefolket
i Stavåløkken Østre er det ingen andre naturlige
adkomster til terrenget. Vi synes det er viktig å
bevare ferdsel og friluftsliv for de eksisterende
fritidsboligene i feltet.
Å bevare grønne korridorer og adkomst til
friområder er avgjørende for et så stort hyttefelt,
for å unngå at turfolk benytter hytteeiers tomter
for å komme seg ut i naturen. Allerede i dag er
dette en utfordring da turgåere har utfordringer
med å finne korridorene og ender opp på
hytteeieres tomter.
Reguleringsplanen skal fungere som et
informasjonsverktøy som skal skape
forutsigbarhet over tid. Endringer i denne med
korte mellomrom er uheldig for oss som har
investert i området og innrettet oss etter de
opplysninger som er gitt i plan og av grunneier.
Grunneier Braut sendte ut et varsel om endring
av detaljreguleringsplan også i 2018, men denne
ble stoppet av grunneier som følge av at det ble
stilt krav om felles avløpsanlegg og vannverk.
Vi kan ikke se at det er endringer av betydning
som gjør at krav om dette ikke skal bli stilt også
denne gangen.
Vannforsyning
Tiltakshaver beskriver at vannverket er
dimensjonert for flere hytter. Vi mener at
kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Det har vært
store utfordringer med vannverket helt siden
starten og spesielt i perioder med mye folk på
hyttene (jul/påske/vinterferie). Vi frykter at
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ytterlige belastning på vannverket vil medføre
nye og enda større utfordringer. Det er blant
annet et veldig lavt vanntrykk/ manglende
vanntrykk for de som ligger nedenfor øvre
vannverk og som også mest sannsynlig vil
gjelde de foreslåtte hyttene H04 og H05. To
hytteeiere midt i feltet fikk problemer med
vanntrykket ved påkobling til det øvre
vannverket. Disse hyttene er nå tilkoblet det
nedre vannverket i stedet. Vi mener dette
dokumenter at øvre vannverk ikke har kapasitet
til ytterligere fem hytter.
Avtale ved tomtekjøp
Mange av eksisterende hytteeiere fikk muntlig
lovnad av Kjell Braut, i forkant av kjøp av tomt,
at området var ferdig regulert. Etter få år har vi
likevel mottatt to varsler om endring av
detaljreguleringsplan. At grunneier nå har endret
sine planer for å forbedre sin økonomi for
området, fremstår som lite relevant gitt at
eksisterende tomter er solgt inn på andre
premisser. Hytteeiere i Stavåløkken Østre har
betalt en høyere tomtepris enn andre
sammenlignbare felt, for den infrastrukturen
som er lagt ned. Infrastrukturen og lovnad om at
feltet var ferdig regulert var
avgjørende for mange av oss, og klart med på å
forklare og forsvare et høyere prisnivå tross
avstand til skianlegg og sentrum.
Fremdriftsplan og politisk behandling
Ved eventuell befaring i området er det viktig at
en representant fra oss får delta. Vi håper dette
kan legges til rette for.
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Oppdal er en liten plass hvor mange har tette
relasjoner. I behandling av denne saken i
Bygningsrådet og andre politiske instanser er det
viktig at habilitet ivaretas. Vi har informasjon
om at bygningsrådets leder, Odd Arne Hoel, er
partikollega og venn med Arne Braut. Arne
Braut er tidligere grunneier av feltet, og han er
far/svigerfar til tiltakshaverne. Vi forventer at
denne saken vil få en god og saklig behandling i
Bygningsrådet og andre politiske instanser i
Oppdal. Men for å eliminere tvil om at disse
relasjonene kan påvirke behandlingen i en eller
annen retning, synes vi det er klokt at det
gjennomføres en habilitetsvurdering av Odd
Arne Hoel og Arne Braut.
Vi håper på forståelse for våre innspill og at
våre interesser blir ivaretatt i den videre
prosessen.
Med hilsen
Even og Mona Selnæs
Finn-Arne og Gøril Lorentsen Svein Ivar og
Ann Merete Sæter
Mette Vestli og Nils-Morten Nilssen Clas
Waagø-Hansen
Terje og Wenche Drøyvold
Siri Børmark og Aleksander Mosand Tor Olav
og Hege Bye-Andersen
Ole Kristian Ellingsen og Eivor Esaiassen
Trond og Katrine Engedal
Ingjerd Camilla Skogmo og Tor-Erik Sivertsen
Camilla Øyra og Geir Ove Ustad
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Innspill:

Kommentarer:

Fra: Geir Hagen <Geir.Hagen@Skipnes.no>
Sendt: mandag 30. november 2020 16:38
Til: 'post@olafjosne.no' <post@olafjosne.no>
Kopi: arita.stene@oppdal.kommune.no
Emne: Innspill til detaljreguleringsplan for
Stavåløkken Østre Hytteområde 292/1
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Til Olav Fjøsne
Viser til tidligere kommentarer da det berører
På vegne av Stavåløkkja Hytteforening oversendes mye av det samme. Men vi vil kort kommentere
innspill til detaljreguleringsplan for Stavåløkken
det viktigste.
Østre Hytteområde – del av Gnr/Bnr 292/1.
Det ble sist regulert i 2010. Det ble varslet en
Stavåløkkja Hytteforening organiserer alle hytter i fortetting i 2018. Men denne valgte grunneier å
det hytteområde detaljreguleringsplanen omfatter i trekke da de ikke hadde kapasitet til å fortsette
tillegg til nabofeltet hvor Sonja Renander er
denne planen på det tidspunktet. Det er denne
grunneier, totalt ca. 75 hytter. Innspillet er basert planen som nå er redusert og som man nå spiller
på styrets diskusjoner, samt tilbakemeldinger og
inn. Ergo var det aldri noen reell behandling av
kommentarer fra medlemmene.
planen i 2018.
Vi har benyttet oss av samme punktoppbygging
som angitt i referat fra oppstartsmøtet den
22.10.20. Hytteforeningens innspill er basert på
punkter som er viktig for hytteområdet som
helhet. Det er opp til den enkelte hytteeier å
komme med innspill knyttet til saker som angår
den enkelte hytteeier direkte som for eksempel
utsikt, nærhet, etc..
Generelt om detaljreguleringer i eksisterende
hytteområder
Hytteeiere investerer både tid og penger når de
kjøper tomter i hytteområder, og store beløp og
ressurser er brukt for å oppleve egen fritid i
Oppdal. Valg av tomt baserer seg oftest på den
enkeltes inntrykk av området på kjøpstidspunktet
og de enkeltes behov for fasiliteter forøvrig.
Områdets eksisterende reguleringsplan er sentral,
og det er viktig for både kjøpere, selgere og
kommune at tomtekjøperne får en forutsigbarhet
frem i tid. Det er derfor hytteforeningens
innstilling at man ikke bør regulere områder for
ofte og stykkevis. En reguleringsplan bør leve
noen år før nye tiltak planlegges. Det kan ikke
legges skjul på at medlemmer i hytteforeningen i
siste regulering opplever at naboarealer fortettes
veldig kort tid etter at de selv kjøpte tomt. Det er
grunn til å stille spørsmål til hvorfor ikke en større
utbygging ble planlagt allerede da, slik at man får
større forutsigbarhet i forhold til egne
investeringer. Det bør alle parter være best tjent
med.

Ingen tomter plasseres der det ikke allerede er
gjort inngrep fra før, ergo vil ingen av tomtene
påvirke overflatevann, myrområder eller andre
faktorer mer enn det som allerede er gjort i
området fra før.
Beitedyr bruker vegene når de går i området, det
er også ikke tillatt å gjerde inn egne tomter,
samt satt en maks utnyttelsesgrad for å sikre at
beitedyr har adgang til området selv om det
bygges ut. Vi merker at flere av hytteeierne som
er medlemmer av hytteforeningen har gjerdet
inn hele eller større deler av sine tomter for å
stenge ut beitedyr, vi har lagt til rette for at
beitedyr kan ferdes i området også ved denne
fortettingen så lenge den enkelte hytteeier
forholder seg til de reglene som gjelder, noe vi
har sett dessverre mange ikke har gjort.
Tilgang til turområder er sikret gjennom at både
sti og veg som vi vet at de aller fleste bruker er
sikret i planen. Vi har også lagt til rette for at
skiløypen kan krysse vår eiendom og har vært
positive til en rundløype. Noe også planen viser.
Ift byggehøyde forholder vi oss til kommunen
sine overordnede føringer ift dette. Vi registrerer
derimot at for flere av hytteforeningens
medlemmer har det for sin egen del vært viktig
at man kunne bygge noe i høyden om det skulle
være aktuelt å bygge der selv. Noe både vi som
grunneier og kommunen da har lagt til rette for.
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Tradisjonelt har hytteområder utenfor sentrum av Vannveger blir ivaretatt i planen og der det er
Oppdal hatt en annen karakter enn heisnære
nødvendig gjøres nødvendige tiltak, det må
områder, herunder andre krav til fortetting og
skilles mellom hva som er naturlige bekkeløp og
avstand. Hytteforeningens medlemmer mener det åpne drensgrøfter. Begge deler ivaretas ifm
fremdeles er viktig å opprettholde områdets
utbyggingen
karakter også i den forstand at ytterligere
fortetting begrenses. Mange medlemmer mener at Vannverkene har god kapasitet ift vann og det er
også lagt til rette for at de kan kobles sammen
området for å bevare dets karakter må betraktes
om nødvendig da rørene er lagt i kryss på et
som fullt utbygd allerede, også hvis man ser på
planskissen.
punkt. Videre er det også mulig å legge ned
enda en magasintank om det skulle bli behov.
Naturmiljø
Enkelte av de planlagte tomtene er plassert i
myrområder som har en viktig rolle for
magasinering av vann, i tillegg til naturrikdom og
karbonfangst. Ved fortetting utfordres
vannføringen fra fjellet og nedover lia ved at vann
velger naturlige veier. De siste utbygginger har
vært utfordrende for eksisterende veier og hytter
ved at vann har mistet magasinering og blitt ført
nedover området i større mengder. Dette
problemet vil forsterkes ved fortetting generelt og
ved plassering av tomter i myrterreng spesielt.
Det er et beitedrag for beitedyr oppover området fra
Gamle Kongevei. I den nedre delen så er det godt
etablerte forflytningsveier for beitedyr mellom
planområdet og tilstøtende område i vest. Fortetting
reduserer oppsamlingsområder/beitemark.
Øverst i området er det spillplasser for orrhane som
forsvinner ved planlagt fortetting.

Folkehelse og friluftsliv
Målet med hytteliv i Oppdal er for de fleste
friluftsliv. Det er derfor viktig at dagens skiløype
reguleres inn i tillegg til forlenget løype mot Lia.
Det må også vurderes om tomtene H7 og H8 slik
de er plassert i dag eliminerer muligheten for en
grønn korridor til friluftsområdene ovenfor
hyttefeltet, spesielt om sommeren. Nabofeltet hos
Renander har også hytter bygd inntil grenselinjen,
noe som hindrer korridor også denne vegen.
Fritidsbebyggelse
Det er i bestemmelsene for kommuneplanens
arealdel oppgitt maks byggehøyder over
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gjennomsnitt planert terreng. Ved fortetting
forutsettes det dog at ny bebyggelse innpasses i
bestående struktur, med mer. Erfaring er at nye
hytter ofte heves maksimalt over det som
opprinnelig var planert terreng, noe som skaper
større ulemper for eksisterende bebyggelse enn
hva bestemmelsen antakelig har ment. Vi mener
byggehøyde må knyttes til kotehøyde, noe som vil
gi området en bedre karakter.
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Vann og vassdrag
Som nevnt i punktet Naturmiljø er vannføring en
utfordring ved fortetting. Det er derfor viktig å
opprettholde eksisterende bekker som allerede er
knyttet sammen med andre vannføringsveier i
grøfter og gjennom veier. Spesielt må nevnes tomt
H3 hvor hovedbekken i området går gjennom.
Vannføringen i bekken har økt betydelig de senere
år og medført at bekkens kapasitet heller bør økes
for å unngå vannansamling på nærliggende tomter
og oppover i området, herunder at nødvendig
avstand fra bekken til bebyggelse er minimum 20
meter.
Bekk/grøft ved tomtene H7 og H8 må, hvis den
flyttes, tegnes inn i planen.
Vannforsyning og sanitært avløp
Hytteforeningen stiller seg bak forslaget om et
felles avløpsanlegg sør i området hvor
eksisterende hytter bør gis mulighet for tilkobling. Det vil bli gitt mulighet for etablerte hytteeiere
og koble seg til felles vann- og avløpsanlegg.
Dette vil eventuelt eliminere eksisterende tette
tanker på den enkeltes tomt.
Det er to vannverk i området hvor de fleste
hytteeiere er tilkoblet. Det er viktig at anleggene
har nødvendig kapasitet for nye hytter, både i
forhold til trykk og vannmengde. Når det gjelder
hytter er det viktig å forstå at vann forbrukes til de
samme dager og perioder, som helger, vinterferie,
påskeferie, etc..
Hytteforeningens innspill har tatt utgangspunkt i
mottatt informasjon fra planlegger og grunneier
samt Oppdal kommune. Vi tar forbehold om at vi
kan komme med nye eller endrede innspill i løpet
av planprosjektet.
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Med vennlig hilsen
På vegne av Stavåløkkja Hytteforening
Geir Hagen, Leder
+47 920 90 384

Innspill:
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Kommentarer:

Fra: Alf Rune Rolland <run-rol@online.no>
Sendt: lørdag 28. november 2020 15:55
Til: post@olafjosne.no
Emne: Fortetting i Østre Stavåløkka hyttefelt

Dette blir ivaretatt ved utbygging av tomt H3

Hei !
Viser til telefonsamtale av 271120.
Vi har hytte i Østre Stavåløkkveien 10. I
forbindelse med utbygging/opparbeidelse av
tomt H3, forventer vi at det ikke blir noen
forandring på vannføringen i bekken, som går
gjennom vår eiendom. Vi har opparbeidet
tomta/bygninger rundt denne, og blant annet,
en skiferbro over bekken. Vi har således brukt
mange arbeidstimer og mye penger på å få
bekken som et fint element gjennom
eiendommen. På grunn av dette anser vi
bekken som en verdi, som igjen bidrar med å
øke verdien på vår eiendom.
Forventer at dette går i orden.
Vh
Elisabeth Strømman og Alf Rune Rolland

Innspill:

Kommentarer:
Aure, 30.11.2020

Innspill i forbindelse med varsel
om oppstart av arbeid med
endring av reguleringsplan for
Stavåløkken Østre hytteområde
del av gnr./bnr. 292/1

Grunneiers kommentarer til innspillet er
gjengitt nedenfor:
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Viser til tilsendt varsel om oppstart av arbeid
med endring av reguleringsplan for Stavåløkken
Østre hyttefelt, og har følgende innspill til
foreslått endring av reguleringsplan:
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08.10.2020: «Forespørsel om
oppstartsmøte vedr. forslag til
endring – del av
detaljreguleringsplan for
Stavåløkken Østre hytteområde,
gnr/bnr 292/1»
«f) Det må beskrives hvordan tiltaket
vil innvirke på landskapet og
omgivelsene, og hvilke tilpasninger
som planlegges gjennomført.
• Forutsetningen i det nye planforslaget
er at ny bebyggelse innpasses i
bestående struktur og at den nye
bebyggelsen underordner seg
bestående bygninger når det gjelder
bygningshøyde, -volum og grad av
utnytting, samt eksisterende
infrastruktur.
• Planen er i tråd med
kommuneplanens arealdel
(arealbruk) og vurderingen er at
dersom man viderefører
hovedintensjonene i bestemmelsene
til gjeldende reguleringsplan og
tilgrensende planer i nærheten. vil
ny bebyggelse ikke komme i
avgjørende konflikt med
eksisterende bebyggelse og
landskap.»

Kommentar:
Det er flere av tomtene som vil komme i konflikt
med eksisterende bebyggelse.
Det står at ny bebyggelse skal underordne seg
eksisterende bebyggelse, men kan ikke se at

Dette er en subjektiv vurdering. Vi mener all
eksisterende bebyggelse ivaretas ift ny plan jmf
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dette er mulig slik som planforslaget er mhp.
plassering av hytter og utnyttelsesgrad på
tomtene.
plassering av de nye tomtene tett inntil
eksisterende. Dette gjelder spesielt øverst i
feltet. Vi ber derfor om at tilpasning til
eksisterende bebyggelse blir vist med profiler
og skisser. For vår del så vil
hovedutsiktsretningen bli blokkert med dette
planforslaget.
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I tillegg gis det tillatelse til takhøyde på 7 meter,
og det betyr i praksis at det blir 7 m om
hyttebygger ønsker det.

22.10.2020: «Oppstartsmøte for Planog bygningsloven – Oppdal kommune»
«Naturmiljø:
I følge tiltakshaver er det ikke myr der, og det anbefales at
dette dokumenteres i forbindelse med oppstart.»

Kommentar:
Dette er vi uenig i. Det er myr på tomtene,
Norgeskart.no viser også at dette er
myrområde, og myr er som kjent viktig for å
avhjelpe overvann og viktig som karbonlager.
For info er det spillplass for orrfugl på tomt
H6/H7/H8, og det er observert flere typer hauk
i dette området.
«Folkehelse:
I kommuneplanen er folkehelse en av tre
suksessfaktorer. Det bør sikres grønne korridorer
og adkomst til friluftsområdene. Det legges inn
sosiale møteplasser.»

Kommentar:
Øverst i feltet er det ikke mulig å få til
hverken grønne korridorer, adkomst til
friluftsområder eller sosiale møteplasser
dersom det fortettes som foreslått. Ref. kravet

Kartene viser myr, noe de også tidligere gjorde
på en del av tomtene i området som er bebygd.
Men pga tiltak som allerede er gjort er dette
delvis tørket opp.
Ift spillplass så er det kommentert at det er
observert fugl akkurat der tomtene skal
plasseres. Vi vil ikke benekte dette, men viser til
at det også har vært observert på de tomtene
som også allerede er bebygd, så vår vurdering er
at de få nye tomtene ikke vil endre
naturmangfoldet i området.

Korridorene er ivaretatt slik vi har beskrevet
tidligere både ved måten veg er anlagt og sti i
sørvestre side av eiendommen. Vi har også
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om 20 meter avstand til bebyggelse. Allerede
ivaretatt skiløype i planen. Sosiale møteplass er
også ivaretatt i planen.
i dag er dette en utfordring.
«Vann og vassdrag:
Lukking av bekker, samt oppfyllinger og inngrep
som vesentlig endrer forholdene i kantvegetasjonen
langs vassdrag/vassdragsnaturen tillates ikke.
Bekk/grøft ved tomtene H7 og H8 må redegjøres for. Det
opplyses om at dette er grøft som kan flyttes.»
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Kommentar:
Det er ingen sted å flytte denne bekken når
det nå planlegges med å fortette hele dette
området. Ref. kravet om 20 meter avstand til
bebyggelse.

Referer til tidligere kommentar om at dette er en
drensgrøft gravd av oss for å sikre bebyggelse
og er ikke en bekk.

«Friluftsliv:
Fritidsbebyggelse skal plasseres mer enn 20 m fra
turstier vist i kartbase N50, sti og løypeplan for
Oppdal, merka eller avtalefesta, preparerte
skiløyper samt råk og rekster fra dal til fjells.
Turdrag må beskrives og framgå av reguleringsplan.»

Kommentar:
I dagens reguleringsplan er det
regulert inn en korridor som turdrag
fra hyttefeltet og ut i turterrenget
gjennom der H7 og H8 nå er tiltenkt.
Slik som foreslått endret reguleringsplan
foreligger, vil det ikke være mulig å få til et
turdrag med 20 meters avstand til bebyggelse
noen steder i det øvre feltet.

Se kommentar lengre opp. Og spesifikt vår
kommentar om skiløypa som vi har vært veldig
positiv til.

«Vannforsyning og sanitært avløp:
Kommunen er gjort kjent med at frost og økt vannføring
tidligere har ført til oversvømmelser sør i feltet. Dette
opplyses om at rørene er oppgradert og at problemet
med oversvømmelser er løst».

Kommentar:
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Dette er vi uenig i. Det er fortsatt store
utfordringer med vannføring og
oversvømmelser i øverste del av feltet, og
Årsaken til at vi som grunneier ikke har ville ta
rørene er ikke oppgradert der. Dette har vært
enkelte av de oppgraderingene det her vises til
en sak som hytteforeningen har utfordret
er at det gjelder rør under stikkveger til den
grunneier på, uten å få noe særlig støtte til å
enkelte hytte som har vært for små, noe vi også
løse problemet.
har påpekt og så hadde en hytteeier ifm
utbygging endret en av grøftene langs vegen,
noe vi også har påpekt må ordnes av hytteeier
Når det gjelder vannforsyning er vi skeptisk
selv.
til at vannverket i øvre del av feltet har
kapasitet til å forsyne flere hytter. Det er
allerede i dag utfordringer med
Viser til tidligere kommentarer ang vannverk og
vannforsyningen i ferier og
at evt kapasitetsutfordring i fremtid kan løses
høyaktivitetsperioder, hvilket gjør at vi
med en ekstra magasintank.
mener utfordringene er forbundet med
kapasitet og belastning.
Litt historikk:
Da vi skulle etablere oss med hytte i Oppdal
valgte vi den tomten vi har i dag basert på
lovnaden om at her var det ferdig regulert, og vi
ville slippe å bekymre oss for risikoen med
fortetting.
For oss var denne lovnaden avgjørende fordi vi
ønsket å ha fri utsikt til naturen.
Under vår befaring i hyttefeltet i 2016 fikk vi
muntlig bekreftelse, med vitner til stede, på at
reguleringsplanen ikke skulle endres av
dagens grunneier, da han var opptatt av at alle
som kjøpte tomt av han skulle bli fornøyd og
ha fritt utsyn til minst en retning fra sin hytte.

Viser til tidligere kommentar der vi svarer på
det enkelte oppfatter som avtaler. Det er noe
som blir brukt av flere i denne sammenhengen
og som er vridd bort fra det som egentlig ble
sagt. Videre må det påpekes at denne
hytteeieren ikke kjøpte tomten av oss da det var
et videresalg fra en annen som kjøpte tomten av
oss. Videre vil vi også informere om at hytteier
har fått forkjøpsrett til tomt H8 for å kunne styre
utbyggingen av denne. Så her har vi lagt til rette
så godt vi kan for å møte hans behov.

Vi hadde selvfølgelig ikke valgt den tomten vi
har i dag om vi hadde sett dette komme.
Vår oppfattelse av en reguleringsplan er at den
skal gi forutsigbarhet over tid, vi innretter oss
etter denne og legger den til grunn for
beslutninger om investeringer. At grunneier nå

Ang reguleringsplan og økonomi så er det riktig
at dette må være styrende. Men ting endrer seg,
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har endret sine planer for å forbedre sin
derfor endrer også reguleringsplaner seg. Det er
økonomi for området, fremstår som lite relevant derfor også fullt mulig å endre reguleringsplaner
gitt at eksisterende tomter er solgt inn på andre
gjennom nettopp den prosessen vi nå kjører når
premisser. Viser også til Plan- og bygningsloven nye behov eller ønsker dukker opp.
§ 15-3, 5.ledd: Om grunneier tjener på et tiltak
som andre taper på er grunneier i prinsippet
erstatningspliktig.
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En reguleringsplan endres vanligvis ikke uten
at det er nye faktorer som kommer til, eller at
det blir et konkret behov for en ny regulering,
og det kan vi ikke se at det er i dette tilfellet.
Det hører også med til historien at dagens
reguleringsplan er et resultat av fortetting i
2012, og at grunneier også varslet om ny
fortetting igjen i 2018, men den ble stoppet.
Videre saksbehandling:
Vi kan ikke se at fortettingshensynet er et
særlig godt argument her, hverken av
miljøhensyn eller sett fra et politisk
perspektiv, da det er god kapasitet på ledige
regulerte fritidstomter i nærheten.
For videre saksbehandling i denne prosessen
anbefaler vi at det gjennomføres en
habilitesvurdering av Odd Arne Hoel og Arne
Braut, dette for å eliminere tvil om at deres
relasjoner kan påvirke behandlingen av saken.

Hadde dette vært styrende skulle veldig mange
planer i Oppdal vært stanset, så dette velger vi å
ikke kommentere ytterligere

Dette har vi svart på tidligere og har tillit til at
kommunen har gode rutiner på å ivareta.

Vi ber også om at en evt. befaring i feltet
tilrettelegges slik at vi kan delta.
Vi håper på forståelse for våre innspill og at våre
interesser blir ivaretatt i den videre prosessen.
Mvh
Ann Merete og Svein Sæter Tomt H20, gnr./brn.
292/43
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Innspill:

Kommentarer:

Kari Berget
Finn Erik Munkvold Østre Stavåløkkjvegen 20
Oppdal
Stavåløkkja, 30.11.20
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Siv. Agric. Ola Fjøsne / Reguleringssak av
Stavåløkken Østre Hytteområde desember 2020

Grunneiers kommentarer til innspillet er
gjengitt nedenfor:

Anmodning om ikke å regulere inn
flere tomter i Stavåløkken Østre
hytteområde
Bakgrunn

Vi har eid hytte på Stølen i Oppdal siden 1972.
Skiheisen/anlegget Stølen kom i 1985. Etter at
Røkke bygde i området ble vi etter noen år helt
innebygd og solgte hytta. For å komme unna tett
hyttebebyggelse fant vi etter hvert Stavåløkkja, 8
km unna ved Gamle Kongevei.
Da vi i 2006 kjøpte tomt her i det nedre området,
var det fordi vi fikk klare uttalelser fra samtlige
eiere om at dette hytteområdet hadde funnet sin
endelige form. Vi var hjemme hos Arne Braut da
Kjell J Braut og Ingrid J Braut undertegnet
papirene sammen med oss om tomtekjøpet.
Det er med skuffelse at vi nå for tredje gang
mottar nabovarsel om utskilling av tomter. Nå
merket H1, H2 og H3 på kartet, i umiddelbar
nærhet til vår hytte. Tidligere har forslag om
utbygging blitt stoppet. I tillegg skal det skilles ut
5 nye tomter i øvre hyttefelt.
Vi ber om det avvises av kommunen også denne
gang. Vi oppfordrer familien Braut og kommunen
til å bidra til at den nedre delen av feltet får
beholde sitt særpreg.

Vi anbefaler at hva som er årsaken til at man
velger å flytte fra et område til et annet ikke er
relevant ift saksbehandlingen av denne planen.
Oppdal er et populært område og så lenge man
er i et hyttefelt så må man forvente både
utvikling og naboer. Vi mener allikevel at vi har
ivaretatt særpreget av hyttefeltet med vår plan
og at det fortsatt har samme særpreg.
Minner også om at nevnte trafikk også skyldes
at vegen forbi denne hytteeieren også er
tilførselsveg til en annen grunneier der det også
har vært en større utbygging. Så det er ikke
utbygging på vår eiendom i seg selv som har
skapt den trafikken som nevnes. Mesteparten av
den trafikken som nevnes forgår også på
hverdag og ikke i ferier eller helger og er også i
korter perioder ifm utbygging.

Belastning på området
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Utbyggingen i øvre del av hytteområdet har
gjennom år medført ulemper i form av stor
anleggstrafikk og økt biltrafikk, spesielt for de
som har hytte ved veien som alle benytter. I tillegg
til støy og støv, har utbygging gitt store
merkostnader på vedlikehold for hytteforeningen.
Det er en merkbar øking av vannføringen gjennom
år i det som før kun var hyggelige vårbekker.
Dette er ble en klar konsekvens når utbygging i
myrområdet og grøfting øverst i feltet startet.
Vannet finner stadig nye veier. Vi ligger slik til at
dette har blitt en klar ulempe og gir stor usikkerhet
ved vårløsningen. Vi ber derfor om at de 5 nye
tomtene blir avvist.

Konkret konsekvens av utbygging av
tomtene H1, H2 og H3

Ved utbygging av tomtene H1 og H2, foran vår
hytte, vil vi få fylt opp synsfeltet mot vest med
hytter i stedet for utsikten til Kinnpiken. Nye
naboer vil få innsyn rett ned på vår hytte som
ligger lavere i terrenget. I tillegg kommer hytte
mot nord på tomt H3, like bak vår hytte.
Vi har i mange år hatt mye jobb på vår tomt og i
området i forhold til vårløsningen og har senket
bekkeløpet en del. Mye masse er tatt ut av
myrområdene ovenfor, slik at evnen til å holde på
vann er sterkt redusert. De tre tomtene rundt vår
hytte er også i myr. En utbygging på tomtene H1,
H2 og H3 vil påføre nedre del av hyttefeltet
ytterligere belastninger knyttet til vannføring.

Dette mener vi er direkte feil. Det er riktig at de
vil få hytter som naboer, men de vil ikke være til
hinder for utsikt mot Kinnpiken da det allerede
er tett vegetasjon lange hele grensen mot
naboeiendommen som hindrer utsyn slik det er i
dag. Skal man oppnå et utsyn den vegen må det
hugges trær på naboeiendommen. Dette er ikke
noe vi kan styre og vi mener også at nye hytter
på andre siden av vegen ikke vil være til
forringelse for denne hytten.

Hvis det bygges ut i samsvar med planforslaget
vil dyrene, sauer med lam som beiter her, miste
de naturlige `veier` de har i terrenget samt
beitemark og hvileområde langs veien i den
nedre delen av området. Sauenes bruk av veien
som hvilested vil sannsynligvis øke og gi mere
problemer for biltrafikken av nye hytteeiere
som har økt i takt med utbyggingen av
området. Vi ser mørkt på enda en periode med
anleggstrafikk og utbygging.

Dette er feil. Det er inngjerding av tomter som
hindrer dyrene i å ferdes. Ikke utbyggingen i seg
selv. Dessuten ser vi at dyrene velger vegen når
de forflytter seg fremfor å gå i terrenget.
Inngjerding er ikke tillatt, allikevel har flere
hytteeiere gjort dette.

Vi har lagt ned mye tid og kapital for å ha hytte
på Oppdal. For oss skulle dette være noe annet
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enn å bo i byen. Med den utbygging som har
Hadde man ikke bygd flere hytter hadde Oppdal
så klart vært kun for noen få utvalgte. Det at alle
vært her og i tillegg fortetting som nå
hytter og tomter selges og at det er etterspørsel
planlegges, minskes imidlertid sjarmen ved
hyttelivet. `Oppdal så klart` kan etter hvert bli en viser at det er flere som ønsker å komme til
bygda som fritidsinnbyggere enn det er som
klisje.
ønsker å forlate bygda pga at det blir for mange
Vi støtter for øvrig Hytteforeningens innspill.
her. Så til dette vil vi si at alle har et valg på
hvor de vil ha hytte.
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Med hilsen
Kari Berget og Finn Erik Munkvold

Innspill:
Fra: Erik Engebretsen privat <erik.e@frisurf.no>
Sendt: onsdag 26. mai 2021 18:29
Til: post@olafjosne.no;
post@oppdal.kommune.no
Kopi: Erik Engebretsen <erik.e@frisurf.no>
Emne: Re: Svar på Varsel om oppstart av arbeid
med endring av reguleringplan Stavåløkkja Østre,
292, bnr 1.

Kommentarer:
Grunneiers kommentarer til innspillet er
gjengitt nedenfor:

Hei.
Viser til saksnummer 2020/789 Stavåløkkja
Østre.
Ser at mine tilbakemeldinger av 30.11.20 i
ovennevnte sak ikke er medtatt.
Ber om at dette legges til i revidert innlegg.
Ber også om tilbakemelding om mottatt mail.
--Med vennlig hilsen
Erik Engebretsen
Saksviklia 42
7562 SAKSVIK
Epost: erik.e@frisurf.no
Mobil: 9161 5351
.
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Den 30.11.2020 23:54, skrev Engebretsen,
Erik:
Hei.
Oversender innen fristen satt til 01.12.20 mine
kommentarer til mottatt varsel.
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Igjen er tema utbygging i nedre del av feltet vårt.
Personlig synes jeg det er trist å måtte ta denne
runden gang på gang.
Jeg viser til mine tidligere varsler for tilsvarende planer
om de samme tomtene, varsel 15.11.2010 til
Plankontoret, og 03.04.2018/ 18.04.2018 til Braut og
Oppdal kommune.
Eposter ligger med nederst i denne mail.

Kjøpte tomt her i 2004 av Arne Braut for å ha
forutsigbarhet om videre planer i feltet ikke ville påvirke
vårt valg av tomt.i fikk bekreftet gjentatte ganger av
Arne Braut, og videre Kjell Braut.
Arne Braut var den gang veldig opptatt av at
dette ikke skulle være et fortettet hyttefelt. Han
hadde lagt opp til romslighet rundt de utlagte
hyttetomtene.
Det ville ikke skje mere bygging / legges ut
flere hyttetomter i dette feltet, for det var ferdig
regulert, som han sa.
Så dermed var det ikke noe å tenke på det med
fortetting, økt trafikk og belastning på veier.
Ut fra mottatte kartskisse kan jeg se at
utbygger igjen ikke forholder seg til gjentatte
uttalelser skriftlig og muntlig, om ikke
fortetting i eksisterende felt nedenfor
vannposten.
Hva er et ord verdt?

Dette er ikke riktig ifølge grunneier. Det har
hele tiden vært påpekt at pr dd har vi ikke
planer. Men at man ikke kan svare for hva som
skjer i fremtiden.
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•

Planer for feltet er tatt opp med grunneier helt
fra starten av eierforholdet mitt her i
Stavåløkka.

Allerede ved kjøp av tomt i 2004, ved befaring
på min tomt H15 og Tørris Ekker H14, ved
endring / oppmåling av våre tomter i 2009?
utført av Tjemsland i Oppdal kommune.
Arne Braut svarte ved oppmålingen på direkte
spørsmål om;" videre planer for Stavåløkka,
f.eks. utlegging av flere hyttetomter", at det
ikke kom til å skje noe i nedre del av feltet
(nedenfor vannposten på myra).
Men for området ovenfor brønnen(myra),
kunne han ikke gi noen garantier, for her
kunne det skje noe etter hvert.
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•

Generelt er det blitt utfordrende med
utbygging og vannføring i området.
Vannføringer har blitt samlet i større grad i
øvre del av feltet, uten at utbedringer av nedre
del av«mottaksapparatet» er blitt utbedret av
grunneier.
Flomfaren er blitt større i nedre del av feltet
ved hver snøsmelting, noe som har medført at
veiene har blitt ødelagt.
Bekkene har også vannføring hele året, noe
som er nytt.
Større rørdimensjon er nødvendig på flere av
stikkrennene som følge av endring av
føringsveier for drensvann, og bes hensyntatt i
videre planer.
Dette er ikke utført av utbygger i nedre del av
feltet, men av hytteforeningens egne
bidragsytere.

Dette har ikke med hyttebyggingen å gjøre.
Det er generelt blitt et behov for større
Ber om at dette settes på dagsorden før evt
stikkrenner og rør de siste årene da vintrene
videre bygging i øvre del, slik at vi slipper
har vært mildere. Dessuten er det gjort
ekstra kostnader med opptining av stikkrenner utbedringer underveis både av hytteforening
som følge av økte avrenninger fra områder der og grunneier.
naturlig drenering via myrtereng er fjernet.
Myra holder ikke på vannet som før.
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•

Veier under og etter utbygging. Veier
er påført betydelige belastningsskader
etter forrige utbygging i øvre deler av
feltet hos Braut og Renander.
Ikke ønskelig med enda en runde med
ødelagte veier, som det ender med at
Hytteforeningen må utbedre, ref uttalelser fra
K.Braut.
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Ber om at det pålegges utbygger etter evt
videre bygging i øvre del å gjenopprette
veistandard til gjeldende standard etter endt
arbeide.

•

Alle hytteeiere må utbedre evt. skader som
påføres veg under bygging. Vegen i
hyttefeltet er svært solid og tåler den
trafikken som har vært, det har kun vært
snakk om mindre utbedringer etter nevnte
trafikk. Grunneier har også utvidet vegen på
et par punkter i samme periode.

Vanntilførsel H1, H2, H3 m.fler. Fra
eksisterende vannforsyningsanlegg?
Vannforsyninganlegget ble i sin tid satt opp for
19 enheter datidens regler hos Matilsynet.
Flere abonnenter har tilkommet, vi er i
dag 25 stk.
Her er vi som hytteeiere pålagt
vedlikeholdsansvar gjennom vår
kjøpskontrakt en gang, mens Braut
selger ut flere abb. enn hva anlegget er
konstruert og godkjent for?
Hvor langt skal dette kunne strekkes,
uten at det får konsekvenser for
utbygger? Utbygger har overlatt alle
kostnader så langt til oss hytteeiere i
nedre del,

Det stemmer at antallet er slik det er
beskrevet. Anlegget har vært svært stabilt i
drift og det har vært små kostnader til å drifte
anlegget. Grunneier har bygd all infrastruktur
så det skulle bare mangle at ikke grunneier
da også kan utnytte anlegget som han har
kostet.

skummet fløten og solgt ut flere
tilganger til andre hytteeiere, uten noe
bidrag til «Vannlaget».
Ser ikke at evt disse nevnte tomter kan
tilkobles eksisterende
vannforsyningsanlegg i området uten at
det får konsekvenser for anlegget og
utbygger.
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•

Avløpsanlegg AV1. ser for meg at det
er ønskelig på sikt å innlemme andre i
nevnte avløpsanlegg. Jeg har et
velfungerende og godkjent
avløpssystem, og vil ikke ha kostnader
med å evt.bli påtvunget påkobling der.

Dette er et frivillig tilbud på bestilling fra
kommunen.
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Det er ikke ønskelig med fortetting i nedre del
av feltet, og ønsker derfor at Arne og Kjell Braut
kan stå for sine innsalg og uttalelser over tid.

Med vennlig hilsen

Erik Engebretsen
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
(med vekt på avvik fra overordnet plan)

3.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel)
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Fig.1: Planomriss vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030

Planområdet ligger innenfor område vedtatt arealdel kommuneplan 2019 – 2030 for Oppdal som
viser dette som arealformål fritid.
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner, og ev. andre juridiske forhold
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Fig. 2: Viser gjeldende reguleringsplan for del av det nye planområdet

Gjeldende detaljreguleringsplan for del av området er Stavåløkken Østre hytteområde, plan-ID
2001010, ikrafttredelsesdato 12.02. 2001.
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Fig. 3: Viser gjeldende reguleringsplan for del av det nye planområdet

Gjeldende detaljreguleringsplan for del av området er Endring Stavåløkken Østre hytteområde,
plan-ID 2012005, ikrafttredelsesdato 23.01. 2012.
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3.3 Tilgrensende planer
Endring Stavåløkken Østre hytteområde grenser mot Stavåløkken Østre hytteområde og mot
eldre reguleringsplan for Stavåløkkja og i tillegg grenser planområdet mot områdeplan for
skiløypenettet
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Fig. 3: Tilgrensende planer.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
4.1 Beliggenhet og størrelse
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Planområdet ligger på Stavåløkkja, på oversiden av Gamle Kongeveg, ca.9,0 km nordvest for
Oppdal sentrum og er ca. 150 da stort.

Fig. 4: Oversiktskart Stavåløkken Østre hytteområde- endring.
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4.2 Dagens bruk, innhold og tilstøtende arealbruk
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Fig. 5: 3D bilde viser planområde med tilgrensende områder.

Planområdet består av i alt 50 fradelte fritidstomter, hvorav 3 ikke er bebygd. Planområdet består
ellers av atkomstveger, turdrag, skiløype, borebrønner og avløpsanlegg.

Planområdet er i bonitetskart i hovedsak klassifisert som uproduktiv/lavbonitets skogsmark,
samt noen myrområder. Et område på ca. 5 da i nedre del mot Gamle Kongeveg er klassifisert som
skog av middels bonitet Planområdet grenser i øst og i vest mot områder for fritidsbebyggelse, i
nord mot LNFR skogsmark og i sør mot Gamle Kongeveg.
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4.3 Stedets karakter,
• bebyggelsens struktur.
• estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse.

Bebyggelsen i og nær planområdet består av frittliggende bygninger m. tilhørende anlegg.
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Bygningene i området er av tradisjonell utførelse, for det meste av 1 etasjes bygninger med saltak.

Vurderinger er 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 hovedfallretning mot sør.
Planområdet er vegetert med glissen lauvskog/furuskog (uproduktiv/lav bonitet) med
undervegetasjon av gras, kratt og lyng.
Øvre del av planområdet består av delvis opptørkede myrområder. Dette på grunn av
dreneringsgrøfter, VA - grøfter og veggrøfter anlagt under utbygging av området.
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Fig. 6: Viser typisk landskap i nedre del av planområdet
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Fig. 7: Viser typisk landskap i øvre del av planområdet.

Mindre bekker med utspring fra lokale myrdrag renner igjennom området og videre ut i grøft på
oversiden av Gamle Kongeveg- videre igjennom stikkrenne - Gamle Kongeveg.
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Fig. 8: viser del av nedslagsfelt.

I forbindelse med tidligere utbygging er det etablert lokale avskjærings/dreneringsgrøfter /vannog avløpsgrøfter og veigrøfter som drener vekk mye overflate vann.
Lokale bekker preges ikke av erosjon da området er relativt flatt (noe brattere i nedre del). Vann
trykket mot området vurderes til å være lavt på grunn av begrenset nedslagsfelt og av at store
flate myrområder nord for planområdet magasinerer opp mye vann ved ekstrem nedbør og
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snøsmelting. Det ble ikke registrert skader bygninger veier og annen infrastruktur i forbindelse
med ekstrem nedbøren 31.05. 2018 (utgravde stikkrenner under E6).
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Fig. 9: viser planomriss i forhold til aktsomhetskart utgitt av NVE.

Nye aktsomhetskart fra NVE viser ingen soner vedr. flomfare i planområdet, men bekk vist på
dette kartet vil også avlaste området vedr vanntrykk fra nord.
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Planområdet har meget gode solforhold - med sol hele året.
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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.
4.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet.

Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 18.11. 2020:

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete kulturminner.
Sametinget skriver i brev av 09.11. 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.
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Fig. 10: Artskart.
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Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste

naturmangfoldloven§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert.

Artsdatabanken har kartfestet informasjon om sårbare og trua arter. Naturbasen har i tillegg
informasjon om verna og foreslåtte verneområder, prioritert naturtyper, viktige kulturlandskap,
sikrede og andre viktige friluftsområder.
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Etter søk i artskart finner man flere treff som influerer på planområdet. Det er i første rekke hare
som er klassifisert som nær truet – NC. Blåmeis, gråsisik og svarthvit fluesnapper er klassifisert
som livskraftige LC.
Det er kartlagt områder med rikmyr både øst og vest for planområdet.

Fig. 11: Viser bilde av tørr myr i område - planlagt tomt H6.
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Fig. 12: Viser bilde av område ved planlagt tomt H7

Øvre del av planområdet er i bakgrunns kart (AR5) vist som myrområder.
I byggeperioden (fra 2012) ble det i dette området anlagt dreneringsgrøfter, vann og
avløpsgrøfter. Sammen med veigrøfter har dette medført til opptørking av området. Områder
hvor det planlegges nye tomter (H4 – H8) fremstår i dag som delvis vegeterte med lauv/furuskog
og med undervegetasjon bestående av gras/lyng.
Raste-/beiteområde for elg registrert nord og sør for planområdet. Myra nordvest for
planområdet er viktig hekkeplass for vadefugl og viser stor artsrikdom.

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.

___________________________________________________________________________
Siv. Agric. Ola Fjøsne
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal
Dato: 20.05. 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for STAVÅLØKKEN ØSTRE hytteområde – endring, gnr/bnr
292/1
______________________________________________________________________________

76

Fig. 13: 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 8 nye fritidsboliger i STAVÅLØKKEN ØSTRE
hytteområde – endring, gnr/bnr 292/1 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.
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4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder (folkehelse, barn og unge).
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Fig. 14: Oversikt over viktig friluftslivsområde- fjellområdet Brattskarven Finnpiggan

Ved gjennomgang av naturbasekart ser man at planområdet ligger i kartlagte friluftsområder
Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan .
Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan er et stort turområde uten tilrettelegging, høgfjellsområde
uten merka stier og skiløyper med fiskemuligheter.
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt
for folkehelsen, barn og unge. Gjennom planområdet går et drag som ikke er bebygd og kan
brukes som intern tilførselsløype opp til den preparerte løypa.
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Fig. 15: Viser preparert skiløypenett.

Gjennom planområdet er det innregulert skiløype – del av det preparerte skiløypenettet i oppdal.
Sentralt i planområdet vil det bli etablert et felles uteoppholdsområde. I disse områdene kan det
etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å fremme uteliv og sosial aktivitet.
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4.8 Landbruk/reindrift
Planområdet er i bonitetskart vist som skogsmark - storparten uproduktiv/lav bonitet, og
åpen tørr myr.
Fylkesmannen (innspill 26.11. 2020) er i utgangspunktet positiv til fortetting, men ser viktigheten
i at kommunen ivaretar eksisterende herunder kulturlandskap og beiteinteresser.
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Den viktigste landbruksaktiviteten i området i dag er beitebruk.
Slik som området fremstår i dag er det mindre egnet til beiteområde, mye lyng, kratt og myr.
Vurderingen er at området allerede er tatt i bruk som byggeområde og 8 nye tomter vil ha liten
innvirkning på skogbruks/landbruksinteresser. Evt. mulighet for å jage beitedyr gjennom
planområdet er i varetatt ved bruk av veier og åpent landskap

Planområdet grenser opp imot høstvinterbeite for Trollheimen Sijte.
Vurderingen er at 8 nye hytter (med den mertrafikken dette innebærer) 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. Det
planlegges helårsveg med parkering på hver enkelt tomt. Tomt gnr/bnr. 292/57 får innregulert
kjøreatkomst.

Avkjøring fra Gamle Kongeveg er oversiktlig og vil bli vist med frisiktsoner
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.
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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.
Utslipp av avløpsvann fra de nye tomtene må føres til godkjent avløpsanlegg. Man tar sikte på å
utnytte eksisterende vann- og avløpsanlegg så langt dette er mulig.
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
• Radon
Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet
Store deler av området består av materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer,
vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk.
Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen
fjellblotninger i området.
En del av området består også av torv med tykkelse > 0,5 m.
Grunnen er på kart utarbeidet av NGU vist med middels gode infiltrasjonsegenskaper.
Det er ingen ting som tyder på at grunnen er ustabil.
Nedgravde ledninger i området er i forbindelse med strømforsyning, vann og avløp.
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Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred i planområdet.

Ved søk i aktsomhetskart radon finner man at planområdet ligger utenfor område markert med
fare for høy radonstråling.
4.13 Støyforhold
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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
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no
Flom/flomskredhttp://www.nve.no
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred
Radon http://radon.nrpa.no
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær)
Fare i forhold til skogbrann

Kontroll
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Dato
29.02.2021
29.02.2021
29.02.2021
29.02.2021
29.02.2021
29.02.2021

Sign.
OF
OF
OF
OF
OF
OF
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Regulerte vassdrag med fare for usikker is
OK
29.02.2021 OF
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK
29.02.2021 OF
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2. Infrastruktur
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske
felt) Klatrefare i master.
Planens innvirkning på kraftforsyning
Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg,
luftfart/flyplass?)
Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,
Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter)

Kontroll Dato
Sign.
OK
29.02.2021 OF
IA

29.02.2021 OF

OK

29.02.2021 OF

OK

29.02.2021 OF

3. Prosjektgitte forhold
a) Utbyggingsrekkefølge
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare
(sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer)
c) Adgang til kollektivtrafikk
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster)
e) Reguleringsbestemmelser
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring
av beredskapskart – veistandard.
g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare –
sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette)
h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern
og gjerder

Kontroll Dato
Sign.
OK
29.02.2021 OF
OK
29.02.2021 OF
OK
IA
OK
OK

29.02.2021
29.02.2021
29.02.2021
29.02.2021

OK

29.02.2021 OF

UN

29.02.2021 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.
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4.16 Analyser/utredninger

Klimaendring og framtidige flommer i Norge. NVE - rapport
81/2016
84

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%

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.
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•

Fare for overvannsflom ved endret klima
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Fig. 16: Viser planområdet og del av nedslagsfeltet nord for dette.
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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
Det har vært gjort flere utbedringer de siste årene både i forhold til vannkrysninger ved veg og ved
drenering. Bekk/grøft ved H7 og H8 er en grøft som er etablert de senere årene for å lede overvann bort
fra bebyggelsen.
Bekk ved H3 følger i aktuelle område flere mindre bekker/grøfter, her har man i lengre tid vurdert å
samle vannet i et løp og sikre dette, dette kan gjøres i forbindelse med utbyggingen.
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Veigrøfter, dreneringskanaler og stikkrenner ble satt på prøve da området var utsatt for ekstreme
nedbørsmengder 31.05. 2018 (utgravde stikkrenner under E6).

Fig. 17: Viser terreng/jordsmonn, dreneringsgrøter og veggrøfter i øvre del av planområdet.
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Det ble det ikke registrert skader på infrastruktur og bygninger. For å imøtekomme et
klimapåslag på 20 % innføres en bestemmelse om at stikkrenner veggrøfter og bekker skal holdes
under oppsikt og renskes ved jevne mellomrom.
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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.
•

Brannsikkerhet

Tilgang til slokkevann vil bli med medbrakt vann i brannbil ved utrykning. Etterfylling kan skje
ved tappepunkt øverst i planområdet (VA1)- vist på plankart. Dette vannmagasinet har en
kapasitet på ca. 10 m3, det vil i praksis si at det er nok til en fylling. Etterfylling ellers vil skje ved
brannhydrant i Fagerhaug sentrum.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
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Fig. 18: Plankart lagt på ortofoto.
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Det nye planforslaget viser 8 nye tomter for fritidsbebyggelse (H1 – H8).
De nye tomtene har en størrelse på ca. 0,75 da.
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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.
Det vil bli etablert nytt område for uteopphold hvor man kan tillate oppføring av gapahuk,
bålplass og evt. forskjellige lekeinnretninger. Internt turdrag og skiløype, (del av det preparerte
skiløypenettet i Oppdal) reguleres inn på plankartet.
Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt.
Atkomster til de nye tomtene vil bli opparbeidet fra eksisterende veinett.

Når det gjelder vann- og avløp skal tomtene H4 – H8 kobles til eksisterende infrastruktur, man får
dermed en god utnytting av eksisterende anlegg. Tomtene H1, H2 og H3 og fradelte tomter
gnr/bnr. 292/9, gnr/bnr. 292/57 og gnr/bnr. 293/28 planlegges med avløp ført ned til felles
avløpsanlegg AVL4(kart fig. 12), og med vannforsyning fra eksisterende vannforsyningsanlegg
(borebrønner).
Løsninger vedr. vann- og avløp vil bli vist i egen vann- og avløpsplan (utarbeidet av Hoel &
Sønner) som følger planen, inn til 1. gangs behandling i kommunen.
Parkering for min. 1 bil/tomt

5.1 Planlagt arealbruk (arealoppgave)
Hovedformål
Bebyggelse og
anlegg:

Underformål

Betegnelse

Sosi- Areal m2
kode

Ny fritidsbebyggelse
Eksisterende fritidsbebyggelse
med
egne gårds- og
bruksnummer/bygningsnummer
Vannforsyningsanlegg
Avløpsanlegg
Skiløype
Annet uteopphold

H1 – H8

1110

VA1 og VA2
AVL1
SL1, SL2
AU1

1541
1542
1420
1600
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Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur:
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Grønnstruktur:
Landbruks-, naturog friluftsformål:
Sum
Hensynssoner:
§ 11-8, jf. § 12-6
(Inngår i andre
arealformål)

Veg – offentlig/privat
Annen veggrunn,
tekniske anlegg
Parkering
Turdrag

Beite/skogsmark

§ 11-8 a1.
Sikringssone frisikt

5.1.1 Reguleringsformål

OV1/PV1

2010

9586,0

P1

2080

220,0

AVT1
TD1

2018
3030

LNFR

5110

H140

140

Detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde - endring, gnr/bnr. 292/1.
gir følgende formål:
Bebyggelse og anlegg:
• Ny fritidsbebyggelse.
• Eksisterende fritidsbebyggelse.
• Vann- og avløpsanlegg
• Annet uteopphold
• Skiløype

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
• Veg – offentlig/privat.
• Parkering.
• Annen veggrunn - tekniske anlegg.

Grønnstruktur:
• Turdrag.
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Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift:
• Skog, beiteområde
Hensynssoner
• Sikringssone a.1). - frisikt
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5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Fritidsbebyggelse og anlegg:

Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte tomt.
Avløpsvann fra planområdet må tilkobles godkjente avløpsanlegg og 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.
Turdrag og skiløype og område for annet uteopphold reguleres inn på plankartet.

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan. 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.
Parkering P1 er felles for beboere i denne delen av planområdet.
Grønnstruktur:

Turdrag TD1 videreføres fra gjeldende plan.
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Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift:
LNFR arealet er beitemark/skogsmark
Hensynssoner:
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Sone a, sikringssoner, frisikt,

Hensynssonene får egne bestemmelser.

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
Estetisk utforming og byggeskikk.
miljø og samfunn
På tomtene H1 til H8 kan det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse
med tilhørende anlegg. Det vil i planen bli gitt muligheter
takløsningene takløsninger saltak, pulttak 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.
Tomtene ligger i tilnærmet flatt lende - hvor den bratteste delen (H1
og H2) har en stigning på ca. 3 meter og de er derfor ikke mye
eksponert overfor omgivelsene. Vurderingen er at etablering av 8 nye
tomter i dette allerede utbygde området ikke endrer landskapsbildet.
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog

Området er klassifisert som skogsmark - middels bonitet (utmarksbeite).
Arealet som 8 nye tomter legger beslag på i et allerede utbygd område
vil ikke påvirke landbruksinteressene i større grad.
I forhold til reindrifta vil innregulert skiløype som er en del det
preparerte skiløypenettet være med på å begrense den frie ferdselen i
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utmarka. Etablerte turdrag og skiløyper er med på å redusere ferdsel
inn i hensynssone reindrift.
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Planområdet ligger i et område som benyttes til husdyrbeite. LNFområdet i plan ivaretar em mulighet for drive beitedyr opp
gjennom planområdet. Det er naturlig å jage beitedyr langs
hovedatkomsten i nedre og så å benytte turdraget - TD1videre opp
til utmarka nord for planområdet.
Det er foreslått en bestemmelse som begrenser inngjerding av
tomter for at beitedyr fortsatt skal kunne passere gjennom
området. Veien gjennom planområdet sikrer grunneier atkomst til
utmarka
Samlet sett er vurderingen at denne utbyggingen ikke vil påvirke
landbruksinteresser eller reindriftsinteresser 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 for hyttebebyggelsen i områdene
fra Stølen/Rønningslia til Rennebu-grensa.

Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv, lek og
sportsaktiviteter både sommer og vinter som også er positivt for
folkehelsen, barn og unge.
Skiløypa som kjøres opp gjennom planområdet er et godt tilbud for
brukerne av planområdet
Opparbeidelse av 8 nye tomter vil ikke innvirke på friluftsområdene,
tilgangen til friluftsområdene, folkehelse barn og unge. Allmennhetens
naturlige atkomst til disse naturområdene skjer også fra andre områder,
bl.a. fra Grytdalsveien.
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.
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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. Tomtene og terrenget rundt gir god plass og
muligheter for barn og unge å utfolde seg på, og det er kort avstand til
lett turterreng, egna for barnefamilier. For å oppnå forsvarlig
siktforhold i avkjørselen fra Gamle Kongeveg er det lagt inn frisiktsoner
langs Gamle Kongeveg og inn mot avkjørselen.
Frisiktsonene med tilhørende bestemmelse er gitt i tråd med
vegvesenets vegnormaler.
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 ingen aktsomhetsområder for flom, ellers
ingen aktsomhetsområder ras- og skred eller andre naturfarer.
Naturmiljø og biologisk mangfold

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
som influerer på planområdet. Det er i første rekke hare som er
klassifisert som nær truet – NC. Blåmeis, gråsisik og svarthvit
fluesnapper er klassifisert som livskraftige LC.
Det er kartlagt områder med rikmyr både øst og vest for planområdet.
Den samlede belastning ved etablering av 8 nye fritidsboliger Etter søk
i naturbase finner man viktig naturtypeområde ca. 1 km nordvest for
planområdet. Etter en gjennomgang av artskart og naturbase er
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vurderingen at man ikke finner treff som har betydning for oppføring
av ny bebyggelse i planområdet.
STAVÅLØKKEN ØSTRE hytteområde – endring, gnr/bnr 292/1
vurderes til å være akseptabel.
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i
Naturmangfoldloven.

95

§10-12 vurderes som hensyntatt
Kulturminner i utmark.

Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet.

Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 18.11. 2020:

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt
automatisk fredete kulturminner.
Sametinget skriver i brev av 09.11. 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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6. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.
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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.
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.
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.
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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
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