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1. INNLEDNING 
 
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid 
 
Den nye detaljreguleringsplanen vil erstatte gjeldende plan for Stølslia hytteområde med Plan-ID 
2008009, samt en liten del av bebyggelsesplan for Rønningslia II med Plan-ID 2004017. 
Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske fra tiltakshaver om å utnytte et lite platå i terrenget 
(veldig godt egnet) ovenfor hovedhytta (tomt gnr/bnr. 298/51) til å bygge 2 mindre hytter. 
 
Etter at opprinnelig varsel sendt ut 07.02. 2019 er det oppstått behov for endringer av de 
opprinnelige planene. På grunn av dette ble det i samråd med Oppdal kommune besluttet å sende 
ut nytt varsel. Nytt varsel ble sendt 28.11. 2019. 
 
Etter innspill fra nabo datert 14.12. 2019 foreslås plannavn endret til (fra Stølslia hyttegrend) 
til Stølslia hyttegrend II. 
 
 
2.1 Hensikten med planen  
 
Hovedformålet med planen er å legge til rette for to frittliggende fritidsboliger med tilhørende 
anlegg.  

Planforslaget vil også vise utvidelse av tomt gnr/bnr. 298/51, dette for å imøtekomme ønsket om 
en utvidelse av bygningsmassen på denne tomta. Det vil i tillegg bli foreslått en justering av 
tomtegrensene til tomt gnr/bnr. 302/103 slik at etablert bebyggelse blir liggende innenfor 
grensene. Planforslaget vil også vise ny/endring av øvre atkomst til hovedhytta. (gnr/bnr. 
298/51).   

I forbindelse med alternativ atkomst til de nye hyttene (H1 og H2) vil man vise arealformål - 
tekniske bygg og konstruksjoner mellom disse og hovedhytta. Dette innbefatter en kulvert 
forbindelse (Vertikalnivå 1 – regulering under bakke nivå) mellom hyttene.  

I det nye planforslaget tas fradelte tomter - gnr/bnr. 302/100,101og 102 ut og atkomsten til de 2 
nye hyttene legges i dette området. Dette fører til at man tilrettelegger for en bedre atkomst til 
Stølslia både for beitedyr og allmenn ferdsel. Planen vil vise eksisterende sti som turdrag. 
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Man vil i tillegg foreslå felles atkomst til tomtene H1 og H2 med felles parkeringsgarasje i kjeller 
under disse.  Man vil ta inn i planens bestemmelser at forhold vedr. felles atkomst/parkering bruk 
av kulvertforbindelse skal avklares ved tinglyst kontrakt. 

 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstiller er Oppdalstoppen 880 AS, 
Sunndalsvegen 992, 7340 Oppdal. 
 
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Stene og Arild Hoel. 
 
2.3 Eiendoms - og eierforhold 
 
Eiendommene som omfattes av reguleringen er eiendom: 
 
Gnr/bnr. 298/51, 298/80 og 299/69 – hjemmelshaver er Kjell Inge Røkke. 
Gnr/bnr. 301/9– hjemmelshaver er Oppdalstoppen 880 AS. 
Gnr/bnr. 302/1– hjemmelshaver er Jostein Ervik. 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt kommune og bebyggelsesplaner. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
2.6 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). 
 
3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 



Forslag til detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II, gnr/bnr. 298/51, 298/80, 299/69, 301/9 
og 302/1. 

 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato: 07.01. 2019 

 

7

 
3.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Oppdalstoppen 880 AS v/Bjørn Ove Ansnes. Oppstartsmøte vedr. Stølslia hytteområde 30.01. 
2019 ble holdt på kommunehuset. 
Fra tiltakshavere stilte Bjørn Ove Ansnes og planlegger Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Arita 
Stene, Arild Hoel og Ane Hoel. 
Kontaktpersoner i kommunen er Arita Eline Stene og Arild Hoel. 
  
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 07.02. 2019.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 07.02. 2019. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 07.02. 2019 og 28.11. 2019 
Frist for innspill ble satt til 01.03. 2019 og 21.12. 2019. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
Pr. 01.10. 2019 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- 
Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Sametinget Mattilsynet, Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS, Vekveselva – Lia beite- og sankelag og Arild Hagen. 

 
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert fra 
side 11 – 27. 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 25.02. 2019. 
 

Klima og miljø 
 
Det er varslet oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for to 
frittliggende fritidsboliger (H1 og H2) med 

Kommentar til innspillet: 
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tilhørende anlegg. I forbindelse med etablering av 
ny atkomst til de to hyttene vil man 
oppgradere/endre/utvide gjeldende 
reguleringsplan. Det opplyses at planforslaget er i 
tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Det må tas hensyn til landskap og landskapstilpasning 
når hytteområdet skal detaljreguleres. I den 
forbindelse viser vi til Miljøverndepartementets 
veileder T-1450 om planlegging av fritidsbebyggelse. 
Av denne veilederen går det frem at det er et mål å ta 
vare på mest mulig av landskapet i og rundt 
hytteområdene fordi en 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. 

 

Under planleggingen må det tas hensyn til eventuelle 
miljøkvaliteter i området, herunder biologisk 
mangfold. Planforslaget må også vurderes etter 
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven (NML) av 
2009, holdt opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i 
NML. 

 

Ifølge kart vil de to tomtene komme i konflikt 
med en bekk som renner gjennom området. Det 
fremkommer av referat fra oppstartsmøte at det 
ikke vil bli mulig å få til to nye tomter med 
byggegrense 20 meter til bekken. Fylkesmannen er 
generelt kritisk til at byggegrenser mot vassdrag 
reduseres og påpeker at hensynet til bakken må 
ivaretas. Temaet må belyses i den videre 
planleggingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nye bygninger vil bli lagt på et platå i terrenget 
Og kan skjermes for innsyn med vegetasjon og ved 
plasseringen på tomta. 
 
 
 
 
 
 
Planområdet vil få lett adgang til lokal 
skiløype som er tilkoblet det preparerte 
løypenettet i Oppdal. 
Turdrag T1 er innregulert på plankartet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering vedr. bekk er gjort i egen rapport av 
ARC - rådgivning 
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Helse og omsorg 
 
Det framgår at det i anleggsperioden på barmark er 
aktuelt å benytte nærliggende skiløype som adkomst. 
I det videre planarbeidet er det derfor viktig at 
skiløypas kvalitet ivaretas. 

 

Samfunnssikkerhet 
 
Som nevnt i referat fra oppstartsmøte skal det 
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- 
analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3 og 
DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017). Se også ny sjekkliste i 
vedlegg 5 som skal brukes for å kartlegge uønskede 
hendelser. Vi minner om at en ren sjekkliste uten 
videre beskrivelser og analyser ikke er å anse som en 
ROS-analyse. 

 

Analysen må vurdere risiko og sårbarhet som kan 
oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige 
klimaendringer kan påvirke tiltaket. ROS-analysen 
legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til 
reguleringsplan. Avdekket risiko skal møtes med tiltak 
som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres 
juridisk gjeldende på andre måter. 

 

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som 
planmyndighet som har ansvar for å godkjenne 
ROS-analysen i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-3. 

 

Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder 

 
 
Det blir ikke aktuelt å bruke nærliggende skiløype 
som atkomst i anleggsperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. Vurdering vedr. 
klimaendringer er gjort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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ingen ytterligere merknader til varselet om oppstart. 

 

 

Uttalelse til nytt varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Stølslia 
hytteområde - Oppdal kommune 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt 
ny melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 
reguleringsplan, og har følgende foreløpige 
vurdering av planen: 

Landbruk 
Fylkesmannen som landbruksmyndighet 
registrerer at tilgangen på beiteareal settes under 
stadig press i Oppdal. Planområdet berører 
Vekveselva – Lia beitelag. Tiltaket er i tråd med 
overordna plan, men vi minner om at 
eksisterende interesser i området skal ivaretas i 
det videre arbeidet. Dette gjelder både 
kulturlandskap og beiteinteresser. I 
planforslaget må det gjøres rede for hvordan 
dette er vurdert. 

Klima og miljø 
Vi viser til vår uttale til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde, 
datert 25.02.2019. 

 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
 
Vi viser til Miljøverndepartementets 
veileder T-1450 om planlegging av 
fritidsbebyggelse. I planlegging av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del av planområde (F2 i gjeldende plan) 
felles grøntområde vises i det nye 
planforslaget som LNFR – område. Dette 
vurderes som positivt i forhold til 
landbruksinteresser. 

I forhold til landbruk/sauebeite vil det nye 
planforslaget virke positivt ved at 3 tomter 
tas bort og dermed bedrer atkomsten til 
Stølslia. 
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fritidsbebyggelse er det flere verdier som 
skal ivaretas, og vi vil spesielt peke på 
naturverdier, friluftsliv, landskap, 
vegetasjon og lokalklima. 

 

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

 

De to nye tomtene vil komme i konflikt med 
bekken som renner gjennom området. 
Hensynet til bekken må ivaretas videre i 
planprosessen. Det er viktig at det ikke blir 
gjort tiltak i selve bekken, samt at 
kantvegetasjonen bevares. Dette er også 
viktig med tanke på overvannshåndteringen. 

 

Samfunnssikkerhet 
Viser til vår uttalelse av 25.02.2019. 

 
 
Innspill: 
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 13.02. 2019. 
 

Fylkeskommunens uttalelse - oppstart av 
detaljregulering for Stølslia hytteområde - 
298/80, 299/69, 301/9 og 302/1 i Oppdal 
kommune 

 
Vi viser til deres oversendelse av 07.02.2018. 
Formålet med planen er å legge til rette 
for to nye tomter for fritidsbebyggelse 

Kommentarer: 
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med vegatkomst, samt justering av 
tomtegrenser eksisterende tomter. 

 

Planområdet inngår i arealformål bebyggelse 
og anlegg, fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Ny plan vil 
erstatte gjeldende plan for Stølslia 
hytteområde. Ved opparbeiding vil del av 
skiløype bli brukt som atkomst. 

 

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført 
en arkeologisk registrering i deler av 
planområdet i forbindelse med tidligere plan. 
Det ble ikke observert automatisk fredete 
eller andre verneverdige kulturminner som 
planen vil komme i konflikt med. 

 

Vi vurderer at det er liten risiko for at den 
delen av planen som ikke er registrert vil 
komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. 

 

Så langt har ikke Trøndelag 
fylkeskommune andre merknader utover 
å vise til den generelle aktsomhets- og 
meldeplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. 

 

Fylkeskommunens uttalelse - Nytt varsel 
vedr. oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Stølslia 
hytteområde 298/51, 298/80, 299/69, 301/9 
og 302/1 i Oppdal kommune 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir ikke aktuelt å bruke del av skiløype 
som atkomst i byggeperioden. 
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Vi viser til deres oversendelse av 
02.12.2019 og vår uttalelse datert 
13.02.2019. Planarbeidet vil tilrettelegge for 
to nye hyttetomter (H1 og H2) med 
tilhørende anlegg. Planforslaget vil også 
vise utvidelse av tomt 298/51 og innebærer 
ny øvre atkomst (fradelte tomter 302/100, 
101 og 102 utgår). 

 

Planen vil vise eksisterende sti som turdrag 
og vil i tillegg foreslå felles atkomst til 
tomtene H1 og H2 med felles 
parkeringsgarasje i kjeller under disse. 
Tomtegrensene for 302/103 blir justert slik 
at etablert bebyggelse blir liggende 
innenfor grensene. Ny plan vil erstatte 
gjeldende plan for Stølslia hytteområde. 

 

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført 
en arkeologisk registrering i deler av 
planområdet i forbindelse med tidligere plan. 
Det ble ikke observert automatisk fredete 
eller andre verneverdige kulturminner som 
planen vil komme i konflikt med. 

 

Vi vurderer at det er liten risiko for at den 
delen av planen som ikke er registrert vil 
komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Så langt har ikke 
Trøndelag fylkeskommune andre 
merknader utover å vise til den generelle 
aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. 
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Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 13.02. 2019.  
 
Tilbakemelding på varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for Stølslia 
hytteområde - gbnr. 298/80, 299/69, 301/9 og 
302/1 - Oppdal kommune 

Viser til deres epost av 07.02.2019. 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om 
oppstart. 
Nytt innspill: 
Fra: Janson Jan-Kristian <jan-
kristian.janson@vegvesen.no>  
Sendt: tirsdag 3. desember 2019 13:09 
Til: 'Siv. Agric Ola Fjøsne' <post@olafjosne.no> 
Emne: 19/28516-3 - Nytt varsel om oppstart av 
arbeid detaljreguleringsplan for Stølslia 
hytteområde - gnr. 298 bnr. 51 og 80 , gnr. 299 bnr. 
69 , gnr. 301 bnr. 9 og gnr. 302 bnr. 1 - Oppdal 
kommune 
 
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader 
enn det som framkommer av vårt brev datert 
13.02.2019. 
 
 
Med hilsen 
Jan-Kristian Janson 
 
Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag, 
Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 
Besøksadresse: Prinsensgate 1, TRONDHEIM 
Mobil: +47 90412554 epost: jan-kristian.janson@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost-midt@vegvesen.no  

 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

Innspill: 
Fra Sametinget. 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

mailto:jan-kristian.janson@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-midt@vegvesen.no
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Dato: 20.02. 2019 
 
Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel - 
Detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde, gbnr 
298/80, 299/69, 301/9 og 302/1, Oppdal kommune 
 
Vi viser til deres brev av 02.02.2019. 
Sametinget uttaler seg i denne 
saken mht. samiske kulturminner. 
For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med 
reindriftsforvaltninga og de 
gjeldende reinbeitedistrikt. 
 

Sametinget ser det som lite sannsynlig 
at det finnes automatisk freda, 
samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen 
spesielle kulturminnefaglige 
innvendinger til planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle 
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår 
følgende tekst: 

 Kulturminner og 
aktsomhetsplikten. Om noen 
under arbeid skulle oppdage 
spor etter eldre aktivitet, 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. Vi forutsetter at 
dette videreformidles til alle 
som skal delta i gjennomføring 
av tiltaket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
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Vi minner også om at alle samiske 
kulturminner eldre enn 1918 er 
automatisk freda ifølge kml. § 4 annet 
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke 
funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme et freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5 
meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 
og 6. 

Denne uttalelsen gjelder bare 
Sametinget. For øvrige hensyn 
viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 
Sametingets uttalelse til nytt 
oppstartsvarsel - 
Detaljreguleringsplan for 
Stølslia hytteområde, gnr/bnr. 
298/51, 298/80, 299/69, 301/9 
og 302/1 i Oppdal kommune 

Vi viser til deres brev av 28.11.2019. 
Sametinget uttaler seg i denne 
saken mht. samiske 
kulturminner. For hensyn som 
angår reindrift forutsetter vi 
dialog med 
reindriftsforvaltninga og de 
gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite 
sannsynlig at det finnes ukjente 
automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi 
har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger 
til planforslaget. 
 

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

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

Vi minner også om at alle 
samiske kulturminner fra 1917 
eller eldre er automatisk freda 
ifølge kml. § 4 annet ledd. 
Mange av disse er fortsatt ikke 
funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme et 
freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Denne uttalelsen gjelder 
bare Sametinget. For øvrige 
hensyn viser vi til egen 
uttalelse fra Trøndelag 
fylkeskommune. 
 

Innspill: 
 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 19.02. 2019 

Kommentar til innspillet: 
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UTTALELSE TIL VARSEL OM 
OPPSTART- 
DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR STØLSLIA 
HYTTEOMRÅDE - OPPDAL 
KOMMUNE 

 
Mattilsynet mottok 8. februar 2019 varsel om 
oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
for Stølslia hytteområde til uttalelse. Frist for å 
komme med eventuelle innspill til planarbeidet 
er satt til 1. mars 2019. 

Gjelder 
Formålet med planen er å legge til rette for 
to frittliggende fritidsboliger med tilhørende 
anlegg. Berørte eiendommer er gnr./bnr. 
298/80, 299/69, 301/9 og 302/1. 

Fakta 
Det er avholdt oppstartsmøte, referat 
vedlagt. Forhold knyttet til vannforsyning 
er beskrevet i referatet. Fritidsboligene i 
planområdet skal tilkobles kommunalt nett, 
og kommunens gjeldende VA-norm skal 
legges til grunn. Påkoblingen skal avklares 
med vannverkseier, Oppdal kommune. VA-
plankart skal utarbeides. 

Reguleringsbestemmelser om utbyggings - 
og påkoblingsplikt skal ivaretas i egen 
rekkefølgebestemmelse. Tilsvarende gjelder 
for avløp. Tilgang til slokkevann skal 
avklares med Trøndelag Brann og Redning. 
 

Vurdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vann og avløp, brannsikring er vurdert i egen 
rapport av ARC - rådgivning 
 
Se bestemmelser. 
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Ut fra mottatte dokumenter synes forholdet 
knyttet til vannforsyning å være ivaretatt. 
Tilkobling til kommunalt nett samsvarer med 
føringer i Nasjonale mål for vann og helse 
(2014) og§ 27-1 i Plan- og bygningsloven. 
 

Mattilsynet har registrert ett 
vannforsyningssystem i området, Gardåa 
vassverk. 

Mattilsynet har følgende innspill til 
igangsatt planarbeid: 

• Eventuell konflikt med tekniske 
installasjoner for drikkevannsforsyning 
eller annet avklares med Gardåa 
vassverk. 

UTTALELSE TIL NYTT 
VARSEL 19.12. 2019 

Fakta 
Mattilsynet ga i brev datert 19. februar 2019, 
vår ref. 2019/35083, uttalelse til varsel om 
oppstart. 

Vurdering 
Vi har ingen nye innspill ut over det vi ga 19. 
februar: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 18.02. 2019 
 
Oppstart arbeid med detaljreguleringsplan 
for Stølslia hytteområde, gnr/bnr. 298/80, 
299/69, 301/9 og 302/1 - Høringsuttalelse 
 

Kommentarer: 
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Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser 
til ovennevnte sak. 

 
Hensikten med planen er å legge til rette for to 
frittliggende fritidsboliger med tilhørende 
anlegg. 

 
Brann- og redningstjenesten minner om 
følgende: 
Det må legges til rette for at brann- og 
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv  
rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i 
anleggsperioden. Dette innbefatter også en 
hensiktsmessig plassering av og nødvendig antall 
brannkummer, samt ivaretakelse av 
forskriftsmessig slokkevannskapasitet. Dersom det 
skal benyttes automatisk sprinkleranlegg i 
bygningene, må det også tas hensyn til dette ved 
vurdering av slokkevannskapasiteten. Disse 
forutsetningene må være avklart og i henhold til 
krav i lover og  forskrifter,  for at prosjektet skal 
kunne gjennomføres. Det vises blant annet til plan- 
og bygningsloven § 27-1 og byggteknisk forskrift 
(TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-9 med veiledning. 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det på 
planstadiet, foreligge en risiko- og 
sårbarhetsanalyse, jf § 4-3. 
Det påpekes at tilgjengelighet for 
innsatsmannskapene skal være tilfredsstillende når 
bygget/byggene tas i bruk (blant annet skal 
eksisterende og nye brannkummer, vannkapasitet, 
adkomstveier og oppstillingsplasser for 
bygget/byggene være tilfredsstillende fra dette 
tidspunktet). Under og  etter anleggsperioder skal 
også tilgjengelighet  for  innsatsmannskaper til 
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det må 
sikres at sprinkleranlegg og 
slokkevannsforsyningen fungerer som forutsatt. 
Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i 
perioder må det etableres kompenserende tiltak 
som minimum gir tilsvarende sikkerhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er planområde med forholdsvis bratte 
veier. Trøndelag brann- og redning har biler 
som kan komme fram på disse veiene såfremt de 
er brøytet og strødd om vinteren. 
 
Det er etablert kum/brannstender i planområdet 
for etterfylling av slokkevann. Ellers er 
tilgjengelig slokkevann det som brannbilen kan 
medbringe. 
 
Forhold vedr. brannsikring og vannforsyning er 
utredet i rapport utarbeidet ARC – rådgivning 
som følger dette planforslaget inn til 1. gangs 
behandling i kommunen. 
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I Oppdal kommune er det deltidsmannskaper med 
dreiende vakt. Det må tas hensyn til dette i 
planleggingen. 
Avstanden mellom bygningenemå ivaretas for å 
forebygge at en eventuell brann i området ikke 
f'ar urimelig stor konsekvens. Avstanden skal 
være minst 8 meter med mindre det er iverksatt 
andre tiltak som hindrer brannspredning 
mellom byggverkene, jf TEK 17 § 11-6. 
Brannsikkerheten i bygningene skal være i henhold 
til forskriftskravene. 

Dersom det tilrettelegges for lading av 
fremkomstmidler (som sykler og el-biler) i 
innvendig parkering, må brannsikkerheten ivaretas. 
Det vises til utarbeidede rapporter. 
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller. 
Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må 
det også tas hensyn til tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 
Dersom det er planer om å benytte stoff som 
kommer inn under forskrift om håndtering av 
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må 
lagring, bruk og arealmessige begrensninger 
rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av 
en risikovurdering. 
 

Nytt varsel vedrørende oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan 
for Stølslia hytteområde 
- Høringsuttalelse 
 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser 
til ovennevnte sak. 
 

Hovedformålet med planen er å legge til rette 
for to (Hl og H2) frittliggende fritidsboliger 
med tilhørende anlegg. Planforslaget vil også 
vise utvidelse av tomt gnr/bnr. 298 /51, dette 
for å imøtekomme ønsket om en utvidelse av 
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bygningsmassen på denne tomta. Det vil i 
tillegg bli foreslått en justering av 
tomtegrensene til tomt gnr/bnr. 302/103 slik 
at etablert bebyggelse blir liggende innenfor 
grensene. Planforslaget vil også vise 
ny/endring av øvre atkomst til hovedhytta, 
(gnr/bnr. 298 /51). I forbindelse med 
alternativ atkomst til de nye hyttene (Hl og 
H2) vil man vise arealformål - tekniske bygg 
og konstruksjoner mellom disse og 
hovedhytta. Dette innbefatter en kulvert 
forbindelse (Vertikalnivå 1 - regulering under 
bakke nivå) mellom hyttene. 

I det nye planforslaget tas fradelte tomter - 
gnr/bnr. 302/100, 101 og 102 ut og atkomsten 
til de 2 nye hyttene legges i dette området. 
Dette fører til at man tilrettelegger for en 
bedre atkomst til Stølslia både for beitedyr og 
allmenn ferdsel. Planen vil vise eksisterende 
sti som turdrag . Man vil i tillegg foreslå felles 
atkomst til tomtene Hl og H2 med felles 
parkeringsgarasje i kjeller under disse. 
Atkomst til planområdet vil bli ved bruk av 
etablert vegnett - Stølslivegen via 
Rønningslivegen . 

 
 

Innspill: 
 
Fra NVE. 
Dato: 26.02. 2019. 
 
NVEs innspill til varsel om oppstart- 
Detaljreguleringsplan for Stølslia 
hytteområde, GBnr 298/80, 299/69, 
301/9 og 302/1 - Oppdal kommune 
Vi viser til varsel om oppstart datert 
07.02.2019. Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med 

Kommentarer: 
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innsigelseskompetanse innenfor 
saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon 
og framføring av elektrisk kraft. NVE gir 
råd og veiledning om hvordan disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. 

Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra 
flom- erosjon og skred. Plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift 
(TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer 
skal også vurderes. 

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 
skader eller ulemper for allmenne interesser, 
kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i 
planen. 

Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til 
anlegg som har konsesjon etter energi- og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er 
gjennomgått. 
Forhold som er nevnt i dette innspillet er 
vurdert. 
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vassdragslovgivningen. 

Ved oppstart av planarbeidet 
anbefaler vi å bruke følgende veileder 
og verktøy: 
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- 

og skredfare, vassdrag og energianlegg. 
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging beskriver 
hvordan interessene bør ivaretas i planen, 
slik at en unngår innsigelse. 

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar beskriver hvilke 
flom- og skredprosesser som kan utgjøre 
fare, og hvordan disse farene bør utredes og 
innarbeides i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig 
verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok 
dokumentert. 

 

NVEs innspill til nytt varsel om 
oppstart - Detaljreguleringsplan 
for Stølslia hytteområde, Gbnr. 
298/51, 298/80, 299/69, 301/9 og 
302/1 - Oppdal kommune 

Vi viser til ovennevnte varsel om 
planoppstart samt vår uttalelse til 
opprinnelig planoppstart av 26.02.2019 

 
NVE har følgende kommentarer til 
oppstartsvarselet: 

Tiltaket kommer etter det vi kan se ikke i 
berøring med områder som er kartlagt som 
skredutsatt i vår eksterne skredfarekartlegging 
av 08.2018. 

Vi kan heller ikke se at området skulle kunne 
være spesielt flomutsatt. I og med at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forhold vedr. overvannsproblematikk er 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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nærområdet etter hvert begynner å bli preget av 
mye hyttebygging med økende grad av harde 
flater, anbefaler vi at tiltakshaver i forbindelse 
med utarbeidingen av ROS-analysen vurderer 
hvorvidt området vil kunne bli utsatt for 
utfordringer mht. overvannsproblematikk og 
evt. innarbeide avbøtende i planen tiltak som 
følge av dette. Slike evt. tiltak må forankres i 
planforslaget i form av kart og bestemmelser. 

 

beskrevet i rapport av Arc- rådgivning og i 
denne planbeskrivelsen/ROS- analyse. 

Innspill:  
 
Fra:  Vekveselva – Lia beite- og sankelag.  
 
Fra: Erlend Blichfeldt <brorerlend@gmail.com>  
Sendt: fredag 1. mars 2019 12:07 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: stein <stein@elektro1oppdal.no>; Harald 
Rogstad <h.rogstad@oppdal.com>; Svein 
Berntsen <svein.berntsen@oppdal.com> 
Emne: Re: Reguleringsplan 
 
Hei 
 
Dere vet sikkert at ny vei vil krysse utgard for 
beitedyr.  
Her må utbygger inn med ferist/grind. Det må 
også tydelig klargjøres at det er utbygger/eier som 
er ansvarlig for vedlikehold og kostnader tilknyttet 
dette.  
 
Hvis det ønskes utfyllende informasjon, vennligst 
kontakt Svein Berntsen på telefon 924 37 570. 
 
Mvh  
Bror Erlend 
 
Den lør. 16. feb. 2019 kl. 09:22 skrev Erlend 
Blichfeldt <brorerlend@gmail.com>: 
Tilbakemelding på detaljreguleringsplan for 
Stølslia hytteområde gnr/bnr 298/80, 299/69 og 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli etablert ferist i område hvor ny veg 
krysser utgard for beitedyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:brorerlend@gmail.com


Forslag til detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II, gnr/bnr. 298/51, 298/80, 299/69, 301/9 
og 302/1. 

 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato: 07.01. 2019 

 

26

302/1. 

Hei Ola 

Takk for informasjonen.   

Som sankelag er vi generelt imot alle inngrep som 
forringer beiteområdene. I denne saken ser vi at 
det fortettes i ett allerede utbygd område, noe som 
anses som positivt i motsetning til at nye områder 
forringes.  

Vi ber innstendig om at utbygger og hyttekjøper 
tydelig informeres om Oppdal Kommune sine 
retningslinjer for eventuell inngjerding av 
hyttetomter og at alle installasjoner settes opp slik 
at det ikke er noen fare for beitedyr.  

  

På vegne av Vekveselva – Lia beite- og sankelag.  

Bror Erlend Blichfeldt 

91 16 92 76 

Brorerlend@gmail.com 

 
Den ons. 13. feb. 2019 kl. 10:48 skrev Harald 
Rogstad <h.rogstad@oppdal.com>: 
Hei. 
 
Videresender brev fra Ola Fjøsne som jeg mottok 
på vegne av beitelaget. Sender til dere i styret.  
 
 
Daglig leder H.Rogstad AS 
 
Mvh 
Bror Erlend 
 
Nytt innspill: 
Fra: Bror Erlend <brorerlend@gmail.com>  
Sendt: søndag 22. desember 2019 20:24 
Til: post@olafjosne.no 
Kopi: Gro.Aalbu@oppdal.kommune.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Brorerlend@gmail.com
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Emne: sankelaget.pdf 
 
Dette gjelder: 
Vei: 
Ny vei vil krysse gjerde mot utmark, se vedlegg. 
Her må det etableres ferist, og det må også tydelig 
klargjøres at det er utbygger/eier som er ansvarlig 
for vedlikehold og kostnader tilknyttet dette.  
 
Inngjerding:  
Kommunens krav om at bebygd og inngjerdet 
areal utgjør maks 40 % av tomteareal må ivaretas. 
Kommunens retningslinjer for inngjerding av 
hyttetomter må følges, og at alle installasjoner 
settes opp slik at det ikke er noen fare for beitedyr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli tatt inn i bestemmelsene. 

Innspill: 
Fra: Arild Hagen [mailto:arild.hagen.ah@gmail.com]  
Sendt: 27. februar 2019 15:19 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Fwd: Delivery Status Notification (Delay) 
 
Subject: Oppstart detaljreguleringsplan for Stølslia 
Hytteområde. 
Hei. 
Gjennom lokalpressen har jeg blitt kjent med 
planen for regulering av området. Det forutsettes 
bruk av Stølslivegen opp til de planlagte tomtene. 
Når det gjelder bruken av denne veien vil jeg 
bemerke følgende: 
Mellom Kjell Inge Røkke og undertegnede er det 
opprettet en avtale (skriftlig) om bruk av veien 
opp til "Røketunet" mv. Denne avskriver 
mulighetene for adkomst til de to tomtene i 
forslaget,  
Jeg vil forøvrig nevne at den veiløsning som er 
skissert på gnr 302 bnr 1 vil bli en meget stort 
inngrep i terrenget, med de følger det får for 
miljøet. Det må være en mye bedre løsning med 
vei fra øst og Rønningslivegen - eller evnt fra vest 
- på omtrent samme høydekote som hyttene er 
tenkt plassert Disse vill føre til mye mindre 
"fotavtrykk", og mye mindre ulemper for husdyr 
som beiter og personer som vil beveger seg på ski 

Kommentarer: 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 

opp eller ned lia. 
 
Med hilsen: 
Arild Hagen 
Fra: Arild Hagen <arild.hagen.ah@gmail.com>  
Sendt: lørdag 14. desember 2019 15:54 
Til: post@olafjosne.no 
Emne: Vedr varsel om oppstart Stølslia 
hytteområde. 
 
Nytt innspill: 
Det vises til brev dat 28.11.2019. 
Den kulverten som er planlagt fra "Røkketunet" 
og opp til de to nye hyttene må legges slik at den 
ikke skaper problemer for trafikken etter stien som 
går langs morkautgarden. Kanskje bør den ligge 
under bakkenivå. Det vises forøvrig til 
avtalen som er gjort med utbygger ang sikring av 
stien. Mest trolig består hele denne ryggen av 
løsmasser. Det at kulverten ikke blir fremtredende 
er positivt også estetisk. 
Når det gjelder navnet på hytteområdet så lurer jeg 
på om det allerede er brukt på hyttefeltet mitt 
lenger ned. Dette kan jeg sjekke ut.  
Fra gammelt av tror jeg ryggen ovafor 
"Røkketunet" het "Ormhaugen". 
 
Oppdal,14.12.2019 
Arild Hagen 

Avtale vedr. utvidet bruk av Stølslivegen er 
inngått mellom tiltakshaver og Arild Hagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulverten blir liggende under bakkenivå, så den 
vil ikke skjemme landskapet omkring eller 
skape problemer for trafikk etter stien. 
 
 
Forslag til nytt plannavn er Stølslia 
Hytteområde II 
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4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 
Nye tomter planlegges i byggeområde fritid vist i kommuneplanens areal. 
 

 
Fig.1: Planomriss/byggeområde vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030. 
 
 
4.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 
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Den nye detaljreguleringsplanen erstatter bebyggelsesplan for Stølslia hytteområde med Plan-
ID 2008009 og en liten del av Rønningslia II med Plan-ID 2004017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Stølslia hytteområde 

 
Fig. 3: Rønningslia II 
 
 
 
 
4.3 Tilgrensende planer 
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Stølslia hytteområde hyttegrend omkranses av 5 tilgrensende reguleringsplaner. 
Vurderingen er at ingen av disse har avgjørende betydning for hverken atkomst eller plassering 
av ny bebyggelse i det nye planforslaget. 
 
 

 
Fig. 4: Viser tilgrensende planer, Støltrøa, Støltrøa gård, Støltunet, Stølslia hytteområde og Rønningslia. 
 
 
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
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5.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Området ligger i Stølslia ca. 3,3 km nordøst for Oppdal sentrum. 
Planområdet er ca. 65 da.  
 

 
Fig. 5: Oversiktskart 
 
 
 
 
5.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk  
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Del av Stølslia hytteområde som omfattes av den nye detaljreguleringsplanen består av 5 fradelte 
tomter hvorav 2 er bebygd. Området som er forslått til ny bebyggelse (vist på bonitetskart fig. 6) 
består av uproduktiv lauvskog og åpen jorddekt fastmark.  
Selv om området er et utmarksbeite som ligger i nærheten av hensynssone reindrift er 
vurderingen her (ut ifra bonitet og arrondering) at en fortetting av hytteområdet av dette 
omfanget ikke vil ha avgjørende betydning i forhold til landbruk/reindriftsinteresser. 
Planområdet grenser utenom utmark/beite til etablerte områder for fritidsbebyggelse.  
 

 
Fig. 6: Bonitetskart 
 
 
 
Planområdet grenser mot etablerte hytteområder og mot LNFR beiteområde i nord.  
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(vist på fig. 4). 
 
5.3 Stedets karakter,  

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Bebyggelsen består av frittliggende bygninger, hovedbygning med anneks/garasje/uthus. 
 
Vurderinger ar at bebyggelsen har god intern tilpassing og er godt tilpasset terrenget. 
Hovedhytta på gnr/bnr 298/51 er unik av størrelse og kvalitet på arkitektur og utførelse. De andre 
bygningene i planområdet har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse. 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse i planområdet. 
 

Fig. 7: Viser planområdet med hovedhytta. 
 
 
 
 
 
5.4 Landskap 
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 Topografi og vegetasjon  
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
 Estetisk og kulturell verdi 

 

 Fig. 8: Viser planområdet med forslag til plassering av 2 nye tomter. 
 

Hoved-fallretningen i planområdet er mot sørøst, terrenget er generelt bratt, noe kupert med et 
platå som egner seg godt for to nye hytter. Planområdet inneholder et bekkedrag i øvre del og er 
ellers vegetert med glissen lauvskog, busker og kratt. Undervegetasjonen består for det av gras og 
lyng. 

Planområdet strekker seg fra høydekote 707 i nedre del og opp til høydekote 769 ved de nye 
hyttetomtene. Planområdet har meget gode solforhold. 
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Fremherskende vindretninger er fra sør, sørøst. Storparten av nedbøren i form av snø vil komme 
med vindretninger fra nord/nordvest. 

Lokal-klimaet i området avviker ikke mye fra det generelle klimaet i Oppdal. Området er ikke 
spesielt vindutsatt. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. Som man ser på bilde fig. 
7 er området vegetert med kortvokst glissen bjørkeskog og man anbefaler ut ifra et estetisk 
hensyn til å ta vare på all skog der det er mulig.  

Området er ikke registrert med spesielles estetiske og kulturelle verdier, men disse ivaretas så 
godt som det lar seg gjøre i et etablert hytteområde. 
   

    5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 13.02. 2019: 
 
Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering i deler av planområdet i 
forbindelse med tidligere plan. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
Vi vurderer at det er liten risiko for at den delen av planen som ikke er registrert vil komme i 
konflikt automatisk fredete kulturminner. 
Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre merknader utover å vise til den generelle 
aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
 
Sametinget skriver: Vi viser til deres brev av 02.02.2019. 
 
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 
 
5.6 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste naturmangfoldloven 
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§§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man 1 
treff i nærheten av planområdet. Det er Ildsveve Pilosella fuscoatra (tidligere Hieracium 
flammeum) vurderes som sårbar (VU) fordi den har hatt en sterk tilbakegang og er knyttet til 
naturtyper i ferd med å forsvinne. 
Etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har betydning for oppføring av ny 
bebyggelse i planområdet. 

 
Fig. 9: Artskart. 
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Fig. 10: Sjekkliste naturmangfold. 
 
§ 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. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven og føre var prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  
Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. 
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 2 nye hytter i Stølslia hytteområde 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 kostnadene. 

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

 
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder 

 
Planområdet ligger i nærheten av et svært viktig kartlagt friluftsområde Vangslia – Hovden – 
Stølen. 
Områdene er tilrettelagt med skiheis og nedfarter for vinterbruk, og gondol opptil Hovden for 
sommerbruk. Parkeringsplasser ved dalstasjonene. Flere restauranter og serviceanlegg, og 
utleieenheter i tilknytning til området. Sommerstid er deler av området tilrettelagt for 
downhillsykling. I kommunens arealplan er det vist områder for flere skiheiser. 
Planområdet ligger også i nærheten av stort turområde uten tilrettelegging – Fjellområdet 
Brattskarven Finnpiggan. Det er et høgfjellsområde uten merka stier/skiløyper og med 
fiskemuligheter. 
 
Planområdet ligger like i nærheten av intern skiløype som kobles opp mot det preparerte 
skiløypenettet i Oppdal. 
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Fig. 11: Kart over viktig friluftsområder. 
 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. Planforslaget vil også vise turdrag opp til friluftslivsområder. 

 
5.8 Landbruk/reindrift 
 
Planområdet er en del et utmarksbeite fortrinnsvis brukt til sau. Planområdet ligger også i 
nærheten av hensynssone reindrift og vurderingen er at de nye tomtene ikke vil ha negativ  
innvirkning på denne. I forhold til reindrifta generelt, vil det være viktig å legge forholdene til 
rette slik at trafikken stort sett kan gå langs merkede stier og preparerte skiløyper. 
Når det gjelder sau og storfe vil det nye planforslaget bedre atkomstmuligheter til beiteområder i 
li og fjell ved at 3 tomter med felles grenser tas bort. 
Ferist etableres ved bygging av ny atkomst til tomtene H1 og H2. 
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5.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Som hovedatkomst er det planlagt utvidet bruk av (eksisterende atkomst) Støllivegen.  
Atkomst til de 2 nye tomtene skal bygges i henhold til plankart og rapport utgitt av ARC- 
rådgivning. Ny atkomst til tomtene H1 og H2 er ikke en hovedatkomst og faller dermed ikke inn 
under stigningskravet for hovedatkomster til hytteområder i kommuneplanens arealdel. Ved å 
akseptere en større stigning vil man redusere terrenginngrepet. Man forutsetter vinterbrøytet veg 
med felles parkeringskjeller for tomtene H1 og H2.  Parkering P1 er beregnet for gjesteparkering. 
 
Trafikkmengden i planområdet vurderes til å være liten. 
 
Risikoen for ulykker vurderes også til å være liten. 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter er akseptabel på grunn av generell liten trafikk, samt at 
veienes beskaffenhet innbyr til liten fart.  

 
5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Det er ikke krav om universell utforming/tilgjengelighet for fritidsbebyggelse. 
 
5.11 Teknisk infrastruktur 

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

 
Vann- og avløp er planlagt tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. 
VA- plan/plankart utarbeidet av Arc Rådgivning leveres Oppdal kommune sammen med forslag til 
detaljreguleringsplan for området. Denne planen vurderer bekk/bekkeløp i forhold til ny 
bebyggelse samt endret vannføring som følge av klimaendringer. 
 
Energianlegg EA1 (trafo) ved parkering øst for hovedhytta er vist på plankartet. 
 
Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Alternativ energi kan produseres ved montering av 
solcelleanlegg, evt. ved etablering av energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt. 
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Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til 
kommunale samleplasser. Man må ellers innrette seg etter de til enhver tid gjeldende regler 
Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
 
5.12 Grunnforhold 

 Grunnens sammensetning 
 Stabilitetsforhold 
 Ledninger 
 Evt. rasfare 

 
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen 
Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig 
sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte 
moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, 
men den kan helt lokalt være noe mer. 
 
Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt 

     grunn - undersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av 
     hverken kommunen eller grunneier. 
  
     Kommunale vann- og avløpsledninger vil bli vist på VA – plankart. Høyspent jordkabel er i 

plankartet vist med faresone. 
 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred eller andre naturfarer. 
 
5.13 Støyforhold 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. 
 
5.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra ander 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

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

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.09.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.09.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.09.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.09.2019 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.09.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.09.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.09.2019 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.09.2019 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.09.2019 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 29.09.2019 OF 

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

OK 29.09.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.09.2019 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.09.2019 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.09.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.09.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 29.09.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.09.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.09.2019 OF 

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

OK 29.09.2019 OF 

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

UN 29.09.2019 OF 
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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. 
 
 
5.16 Analyser/utredninger 

 
 Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold 
 Brannsikkerhet 
 Klimafaglig vurdering 

 
Økt avrenning: 
Ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting er vurderingen at bekkedrag på oversiden av 
planlagt ny bebyggelse vil drenere bort storparten av overflatevannet som kommer fra Stølslia. 
I rapport utarbeidet av Arc - rådgivning er vurderingene at bekkeløpet tåler et klimapåslag 
på 20 %. 
 

 
Fig.12: Viser dreneringsveier for overflatevann 
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Utdrag av rapport - ARC: 
 
Overvann fra terreng/veier nedstrøms til de to nye tomtene: 
Det er planlagt minst mulig endringer i naturlige avrenningsveier i feltet. (Det blir ved byggingen 
ingen endringer i nedslagsfeltet som tidligere anført). 
Ellers se kommentar om ekstra antall stikkrenner for god fordeling av terrengvann mest mulig 
som tidligere – utløp fra renner er beskrevet fordrøyet/infiltrert til pukkseng og/eller  
infiltrasjonskassetter som anbefales pga. større fordrøyingsvolum. Dette for å sikre at ikke nye 
vannveier dannes etter at ny vei er anlagt.  
 
Bekkesiget / dalbunnen bak de to nye tomtene: 
Her dreneres området oppstrøms dalsøkket og vannet ledes litt udefinert uten bekkeløp og noe 
definert der en kan se bekkeløp: altså litt variabelt. Overvannet ender i en murt kum / lukket rør 
som leder rett sørover / nedover langs tverrenden av øverste nabohytte: Gnr 298 bnr 27. Ved 
økende nedbørsmengde (klimaendringer), kan en ikke se at det vil være problematisk for vann 
kan ikke komme over åsryggen som de nye hyttene bygges på. Om eksisterende sluk / bekk i rør 
hos nabo, kan trenge litt utbedringer, er vanskelig å si da dette ligger utenom dette forprosjektet 
og som nevnt tilføres ikke dette området mere nedbør pga nye hytter. Men en rydding i 
bekkesiget og dalområdet anbefales uansett. Konklusjonen man kan trekke ut av dette er at man 
etter utbygging får en forbedring av avrenningsforholdene i bekkedraget på nordsiden av de nye 
tomtene og på den måten reduserer faren for overvannsflom i planområdet.   
 
Brannsikkerhet: 
Vedr. brannsikkerhet så er det et enkelt uttak for brannvann (brannhydrant) for evt. etterfylling 
av brannvesenets biler ved hovedhytta. Dette ble etablert samtidig med hovedhytta. (Det er 
antydet trykkfall på vannforsyningen, kombinert med fylling av bassenget, men dette anser en å 
kunne løses ved at bassengfylling legges til tid på døgnet hvor det er lite annet forbruk. Det bør 
gjelde hvis det praktiseres takvanning som må skje i samråd med kommunen).  
 
 
Klimafaglig vurdering:  
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 
45 % innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og 
energiplanen forpliktet oss på å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
 
Det er ikke i denne planbeskrivelsen gjort noen utredninger vedr. utslipp og opptak av 
klimagasser. En utregning av dette ved bruk av de modeller som foreligger vil sannsynligvis vise 
et netto utslipp av klimagasser. 
Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i vekst tar opp og lagrer 
karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen forbrennes, brytes ned 
naturlig, eller ved endret arealbruk. Konklusjonen av dette ut ifra et klimaregnskap er at man ved  
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en utbygging må ta vare på så mye av vegetasjonen som mulig, og om mulig plante trær og busker.  
Areal som brukes til bygninger, parkering, veier og andre anlegg virker negativt i et 
klimaregnskap. 
 
6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
 Fig. 13: Plankart lagt på ortofoto. 
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Eksisterende planområde består av 5 fradelte tomter hvorav 2 er bebygd. I det nye planforslaget 
er 3 fradelte tomter foreslått tatt bort og 2 nye H1og H2 er foreslått etablert. Bebygd tomt  
 
gnr/bnr. 302/103 er foreslått utvidet mot nord slik at eksisterende bebyggelse kommer innenfor 
tomtegrensene. Tilnærmet opprinnelig areal er beholdt. 
 
Tomt – hovedhytte gnr/bnr. 298/51 er foreslått utvidet mot nord i forbindelse med utvidelse av 
bygning/anlegg og etablering av ny infrastruktur (TBK1). Foreslått utvidelse av tomta er 
nødvendig i forhold til de byggeplaner tiltakshaver har innenfor max BYA 35%. Vurdering vedr. 
arealbruken er at frigitt byggeareal i forbindelse med å ta bort tomtene gnr/bnr. 302/100-102 er 
større enn det arealet som er lagt til tomt gnr/bnr. 298/51, og som før nevnt i planforslaget er det 
ved dette positivt i forhold til landbruk at man åpner opp planområdet i denne delen slik, at 
tilgjengeligheten til Stølslia for beitedyr blir bedre. 
 
Plankartet viser ellers turdrag T1, atkomstveg V1, parkering P1, ferist TBK2, annen veigrunn AVT, 
energianlegg (trafo) EA1 og  faresone høyspentledning - jordkabel H370.  
Grønnstruktur - felles grøntområde F1 (delvis inngjerdet) i gjeldende plan foreslås videreført som 
friområde med betegnelsen F1 i nytt planforslag. Eksisterende inngjerding av dette arealet 
foreslås også videreført i nytt planforslag.  
Grønnstruktur – felles grøntområde F2 i gjeldende plan foreslås omregulert til landbruk-, natur- 
og friluftformål, samt reindrift (LNFR – område). 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
 

Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-
kode 

Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Ny fritidsbebyggelse 
Eksisterende 
fritidsbebyggelse 
 

H1 – H2 
Egne gårds- 
og 
bruksnummer/bygningsnummer 

1120 
  
 
1120 

      2152   
 
       
      9700 

 Energianlegg EA1 1510              8 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat V1 2010       3375 
    

 Parkering  P1 2080         200 
 Annen veggrunn, 

tekniske anlegg 
 
AVT 

 
2018 

       
      1319             

 Tekniske  
bygninger/konstruksjoner 

 
TBK1, TBK2 
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Vertikalnivå 1 
(under bakken) 

2027         860 

Landbruk-, natur- 
og friluftformål, 
samt reindrift: 
 

    

 Skog, beiteområde LNFR     23400 
Grønnstruktur: 
 

    

 Friområde F1   3001    25114 
 Turdrag T1 3030         532 
Sum      66660 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a3). Faresone  
høyspenningsanlegg  
(inkl.  
 høyspentkabler) 

 
 
 
H370 

 
 
 
370 

 

 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde, gnr/bnr. 298/51, 298/80, 299/69, 301/9 og 302/1 
gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Ny fritidsbebyggelse.  
 Eksisterende fritidsbebyggelse.  
 Energianlegg. 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg – privat. 
 Parkering. 
 Annen veggrunn, grøntareal og tekniske anlegg.  
 Tekniske bygninger konstruksjoner. 
 

Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift: 
 Skog, beiteområde 

 
Grønnstruktur: 

 Friområde. 
 Turdrag. 
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Hensynssoner 

 Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler a.3).  
 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

 
Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, anneks, uthus/bod med 
tilhørende anlegg.  
 
 
Krav til parkering min. 2 plasser/tomt løses ved å bygge felles parkeringsplass for tomtene H1 og 
H2 i parkeringskjeller på tomt H2.  
Det er innregulert område for energianlegg (transformatorkiosk) med atkomst fra internt vegnett. 
Man foreslår en utvidelse av gnr/bnr. 278/51 for å få plass til en utvidelse av bygningsmassen på 
denne tomta.  
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
 
Ledningsnett for vann og avløp blir også vist på eget VA - plankart. Det er ikke avsatt eget areal til 
renovasjon, avfall forutsettes levert til kommunale samleplasser. Tomteeier er forpliktet til  
enhver tid å følge de regler Oppdal kommune har for avfallshåndtering. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Planområdet har atkomst fra Rønningslivegen via Støllivegen Det skal opparbeides ny internveg 
til tomtene (H1 og H2), samt en ny øvre atkomst til gnr/bnr. 298/51. Terrenget er forholdsvis 
bratt i det området mot H1 og H2 hvor hovedatkomsten er planlagt og man ser det som en fordel 
å ta bort de siste 2-3 høydemetrene ved å kjøre direkte inn i en parkeringskjeller. 
Rettigheter/utvidete rettigheter vedr. eksisterende vegnett videreføres i ny plan.  
Det skal være vinterbrøytet veg til de nye hyttene. 
Formålet bygninger/tekniske konstruksjoner er avsatt til bygging av teknisk infrastruktur 
imellom de nye tomtene og hovedhytta og i tillegg ferist som etableres ved avkjøring til den nye 
internvegen. Arealformålet TBK1 omfattes av regulering under bakkenivå. 
Parkering P1 er beregnet til gjesteparkering. 
 
 
 
Landbruk-, natur- og friluftformål, samt reindrift: 
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Skog og beiteområde. 
 
Grønnstruktur: 
 
Felles grøntareal i gjeldende plan utvides i nord og vises som friområder (F1, F2) i nytt 
planforslag. 
Turdrag T1 viderefører tursti gjennom planområdet. 
 
Hensynssoner:  
 
Faresone a.3) I faresoner, høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler tillates ikke utført andre 
byggetiltak enn oppføring av trafokiosk eller andre installasjoner som har tilknytning til 
høyspenningsanlegg.. 
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 

 
6.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
6.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BYA (prosent bebygd areal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

 
 
6.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Det legges vekt på at ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende 
i området. 
Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med 
omgivelsene.  

Eksponering, forhold til nærmiljø 

Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og eksisterende bygninger.  
Ved utgraving av tomt skal man tilstrebe massebalanse vedr. 
skjæring/fylling. I forhold til innsyn/eksponering vil det være viktig at 
man tar vare på så mye av vegetasjonen som mulig og at man trekker 
bebyggelsen inn på det naturlige platået. 
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Vurderingen er at etablering av 2 nye tomter i dette området (godt 
egnet terrasse i landskapet) ikke endrer landskapsbildet.

 

Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite og skog 
 
Området som ikke er inngjerdet er i dag i bruk som utmarks – 
beiteområde, i hovedsak for sau. Inngjerding av hele tomta (H1 og H2) 
tillates ikke. Bruk av elektrisk gjerde er ikke tillatt. 

Ny bebyggelse planlegges i nærheten (avstand ca. 150 meter) av 
hensynssone reindrift. Den nye planen vil vise en reduksjon i ant. 
tomter i forhold til gjeldende plan. Vurderingen er ut ifra dette at det 
nye planforslaget ikke vil ha negativ innvirkning på reindrifta 
generelt. 

Del av planområde (F2 i gjeldende plan) felles grøntområde vises i det 
nye planforslaget som LNFR – område. Dette vurderes som positivt i 
forhold til landbruksinteresser. 

I forhold til landbruk/sauebeite vil det nye planforslaget virke positivt 
ved at 3 tomter tas bort og dermed bedrer atkomsten til Stølslia. 

Samlet vurdering er at ny bebyggelse ikke vil ha negativ innvirkning 
på hensynssone reindrift og landbruk generelt. 
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Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge. 
 
 
Som beskrevet under pkt. 5.7 i denne planbeskrivelsen ligger 
planområdet i nærheten av et svært viktig kartlagt friluftsområde 
Vangslia – Hovden – Stølen. 
Områdene er tilrettelagt med skiheis og nedfarter for vinterbruk, og 
gondol opptil Hovden for sommerbruk. Parkeringsplasser ved 
dalstasjonene. Flere restauranter og serviceanlegg, og utleieenheter i 
tilknytning til området. Sommerstid er deler av området tilrettelagt 
for downhillsykling. I kommunens arealplan er det vist områder for 
flere skiheiser. 
Planområdet ligger også i nærheten av stort turområde uten 
tilrettelegging – Fjellområdet Brattskarven Finnpiggan. Det er et 
høgfjellsområde uten merka stier/skiløyper og med fiskemuligheter. 
 
Planområdet ligger like i nærheten av intern skiløype som kobles opp 
mot det preparerte skiløypenettet i Oppdal. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. Planen har ingen 
negative innvirkninger på barns oppvekstsvilkår. 
 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 

Ny internveg bygges etter beskrivelse i rapport utført av ARC- 
rådgivning og ellers i henhold til plankart. 

Deler av atkomstveg- Støllivegen er forholdsvis bratt og svingete, ny 
internveg er mer oversiktlig og er noe slakere. Vegnettet innbyr til 
liten fart, dette i seg selv gjør trafikksikkerheten tilfredsstillende 

Det viktigste enkelttiltak i forhold til trafikksikkerhet er god strøing 
om vinteren  

Trafikksikkerhet internt i området vurderes som ivaretatt. 

 
Støy, støv og luftkvalitet 
 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema 

Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet kan det være aktuelt å 
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innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 

 
Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred 
eller andre naturfarer. 
Vurderingen er at det er ingen kjente naturfarer i planområdet. 

 

Naturmiljø og biologisk mangfold 
 
Som nevnt under pkt. 5.6 Naturverdier i denne planbeskrivelsen har 
man sett på naturmangfoldet i området ved å gjennomgå sjekkliste 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle punkt i forhold til 
naturmangfoldet er vurdert. Etter søk i artskart finner man 1 treff i 
nærheten av planområdet. Det er Ildsveve Pilosella fuscoatra 
(tidligere Hieracium flammeum) vurderes som sårbar (VU) fordi den 
har hatt en sterk tilbakegang og er knyttet til naturtyper i ferd med å 
forsvinne. 
Etter søk i naturbase og artskart kan man ikke finne treff som har 
betydning for oppføring av ny bebyggelse i planområdet.  
 
§ 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 fremkommer i 
denne planbeskrivelsen. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i 
naturmangfoldloven og føre var prinsippet kommer ikke til 
anvendelse. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  
Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha konsekvenser for 
naturmangfoldet. 
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 2 nye hytter i Stølslia 
hytteområde 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 kostnadene. 

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

 
Kulturminner i utmark. 
 
Som før nevnt under punkt 5.5 kulturminner og kulturmiljø 
er det ikke registrert automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
 
 
Brannsikring/til-gang på slokkevann 
 
Som før nevnt i planbeskrivelsen er det i planområdet et enkelt uttak 
for slokkevann (brannhydrant) for evt. etterfylling av brannvesenets 
biler ved hovedhytta. Plassering av denne er vist på VA – plankart. 
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7. Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko- og sårbarhet etter gjennomgang av 
Ros-analyse, databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste pkt. (5.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon) i tillegg til ROA 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. 

 

7.1 Forhold som er vurdert 

 
7.1.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Planområdet har atkomst fra Rønningslivegen via Støllivegen. Veinettet er relativt bratt og 
svingete.  

 
7.1.2 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder. 
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert næring/fritidsbebyggelse. 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. 

 

7.2 Avbøtende tiltak. 
 
7.2.1 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Det viktigste enkelttiltaket vedr. trafikksikringstiltak vil være at man strør vegen godt ved isete 
forhold. 

Veinettet er relativt bratt og svingete som innbyr til liten fart.  

Avkjørsel fra Rønningslivegen er oversiktlig og vurderes som trafikksikker. 

 
7.2.2 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 påkrevd.  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates ikke på helligdager. 
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8. PLANKART 

 
 

 
 
 
 
 
 


