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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 09.01.2020 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II fra 
Ola Fjøsne. Planen omfatter del av 298/80, 299/69, 301/9 og 302/1. Forslagsstiller er Oppdalstoppen 
880 AS.  
 
Planområdet er ca. 65 da og ligger i Stølslia, ca 3,3 km nordøst for Oppdal sentrum.  
 

 



Planforslaget legger til rette for to frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg (på tomter vist som 
H1 og H2 på plankartet) og viser utvidelse av tomt gnr/bnr 298/51 med endret atkomst. Det er vist 
alternativ atkomst under bakkenivå mellom hytta på gnr/bnr 298/51 og de to nye hyttetomtene. I tillegg 
foreslås justering av tomtegrensene til tomt gnr/bnr 302/103 slik at bebyggelsen ligger innenfor 
tomtegrensene. De fradelte tomtene gnr/bnr 302/100, 101 og 102 tas ut.  
 
Adkomst til området er ved utvidet bruk av Støllivegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vann- 
avløpsledning. 
 
Oppstartsmøte ble holdt 30.01. 2019 sammen med planlegger, forslagsstiller og representanter fra 
kommunen. Her ble forutsetninger og føringer for videre planarbeid gjennomgått. Oppstartsvarsel ble 
kunngjort og sendt ut  berørte parter og sektormyndigheter, hvor frist for innspill var satt til 01.03.19. 
Det ble holdt nytt dialogmøte 28.11.19 for å avklare forhold knyttet til adkomst, tomtestørrelse og 
parkering. Nytt oppstartsvarsel ble utsendt med frist for innspill 21.12.19. Innkomne innspill er lagt fram 
og kommentert i planbeskrivelsen.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget er 
dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av utvalg for bygg- og 
arealplansaker.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til utvalg for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, 
pkt. 1.3.1.  
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
Oppslag i Miljødirektoratets Naturbase viser at det innenfor planområdet ikke er registreringer. Viltkart 
for Oppdal inneholder ikke viktige eller svært viktige viltområder innenfor planområdet og det er heller 
ikke registrert noe på kart over sensitive arter (ikke offentlige registreringer). Naturtypekartlegging viser 
at den øverste delen av planområdet (9 dekar) består av vegetasjonstypen engbjørkeskog som er 
artsrik og er svært god beitemark.  I Artsdatabankens oversikt er det like utenfor planområdet registrert 
en forekomst av arten Ildsveve (Pilosella fuscoatra) som er en hårsveve, og i Norsk rødliste for arter 
har kategori VU - sårbar. Det er bare gjort 9 funn i Norge de siste tiårene, derav det ene i Stølslia i 
Oppdal 4.8.1996, det vurderes høye mørketall i registreringer av arten. Det er ikke kjent om det har 
vært registreringer i området etter 1996. Arten har hatt en sterk tilbakegang og er knyttet til setervoller 
og beitemark rundt setrer. Forekomsten er ikke til hinder for etablering av planlagt bebyggelse i 
planområdet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig til å kunne vurdere planforslaget, jfr. 
naturmangfoldloven (Nml) § 8. Føre-var-prinsippet (Nml § 9) kommer dermed ikke til anvendelse.  
Øvre del av planområdet er kartlagt som engbjørkeskog og dermed et høyt artsmangfold, dette 
området er i gjeldende plan avsatt som LNFR-område og vil trolig ikke bli berørt av planlagt utbygging.  
 
I nedre del av engbjørkeskogen er det en bekk, det er viktig at vannstrengen bevares med 
kantvegetasjon for å ivareta funksjon både for biologisk mangfold og bremse vannet i perioder med 
mye nedbør/smelting.  
 
To nye hytter i planområdet vil ikke medføre vesentlig større økt samlet belastning på økosystemene 
enn det som må forventes ved utbygging av områder regulert til fritidsformål i kommuneplanens 
arealdel, jfr. Nml § 10. Naturmangfoldlovens prinsipper i § 8-12 anses ivaretatt i planforslaget.  



 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Ny reguleringsplan i Stølslia fører til at tre hyttetomter fjernes og erstattes av en veitrasé, og to nye 
tomter kommer til litt lenger vest. Arealet som berøres er i sin helhet utenfor morkautgarden, i felles 
beiteområde for Vekveselva-Lia beitelag. Grense for beiteområde for Trollheimen Sijte går 150 m 
lenger nord enn foreslåtte tomter, og blir i utgangspunktet ikke berørt. 
 
Beitekartleggingen utført av NIBIO i 2015 viser at begge de nye tomtene har en flik av vegetasjonstype 
engbjørkeskog som gir svært godt beite for sau og storfe. Det er viktig for fortsatt beitebruk at 
morkautgarden som stengsel blir ivaretatt, det forutsettes derfor ferist i adkomstveien, og god tetting 
mellom dagens morkautgard og feristen. Langs morkautgarden går en sti som brukes av både husdyr 
og folk, denne er inntegnet som turvei – det er positivt. Inngjerding av tomtene følger kommuneplanens 
tilråding med 40 % bebygd/inngjerda av tomtens totalareal. Det er viktig at et eventuelt gjerde som 
settes opp er av riktig type for småfe og elektrisk gjerde er forbudt. Dette er ivaretatt i forslag til 
bestemmelser.  
 
Skogen i Stølslia er definert som vernskog, som skal ivareta klimasoner mellom høyfjell og bebygde 
områder. Det er egne retningslinjer for hogst i vernskog og disse bør inn i bestemmelsene som nytt 
punkt 2.7. 
 
Det skal etableres ferist der veien krysser morkautgarden. Denne bør være utformet etter standarder 
for ferist.  
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Den nye reguleringsplanen vil ikke påvirke folkehelsevurderingene. Kulverten blir under bakkenivå og 
vil ikke påvirke stien i området. Planen viser også stien som turdrag. Området ligger tett ved skiløype 
som er tilkoblet løypenettet i Oppdal. Trafikksikkerheten vurderes ivaretatt og det vil være lite trafikk i 
området og utforming av veg vil ikke innby til høy hastighet 
 
 
Klimavurdering 
 
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 seg til å jobbe mot å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk. Alt areal kan klassifiseres som enten skog, 
dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for 
utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra disse kategoriene.1)  
 
Planforslaget for Stølslia hytteområde II vil ved evt. vedtak erstatte deler av gjeldende 
reguleringsplaner. Som følge av planen vil omtrent 2,7 da av området endre arealbruk sammenlignet 
med gjeldende plan. Ifølge data hentet fra NIBIOs kartløsning, Kilden, består dette arealet av 
uproduktiv lauvskog. Det antas at karboninnholdet i jorda har stabilisert seg etter 20 år etter endring av 
arealbruk.  
 
Disse arealbruksendringene, vil basert på verktøyet, gi følgende tall i løpet av en 20 års periode:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 0,7 tonn CO2-ekvivalenter 2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 78,7 tonn CO2-ekvivalenter. 



 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 79,4 tonn CO2-
ekvivalenter (0,7 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 78,7 tonn klimagassutslipp over 20 år). 
Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 8 nordmenn 3). 
 
Det ligger to tomter i gjeldende plan som ikke er bebygd. Disse blir endret og flyttet vestover. Tar en 
utgangspunkt i dagens bruk, vil omtrent 6,4 da endre arealbruk sammenlignet med dagens situasjon. 
Da vil tallene bli som følger:  
 

- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 1,6 tonn CO2-ekvivalenter. 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 186,4 tonn CO2-ekvivalenter. 

 
Arealbruksendringen vil da innebære et utslipp på 188 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer det årlige 
gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 18 nordmenn. 
 
Av tallene går det fram at planforslaget fører til økt utslipp av klimagasser som følge av at skogarealer 
bygges ned. Dette er negativt av hensyn til kommunens klima- og energiplan og nasjonale mål om 
klimagassreduksjon. Samtidig er det slik at området er vist til fritidsformål i kommuneplanens arealdel, 
noe som åpner for utbygging i disse områdene. Dette har som hensikt å skape forutsigbarhet i hvor 
hytteområder kan utvikles eller ikke, og det vurderes slik at klimautslippene som følge av planforslaget 
kan godtas. Området som bygges ned består av uproduktiv lauvskog som gir lave tall når det gjelder 
opptak av klimagasser. Det er positivt at det åpnes opp for bruk av solcellepanel i bestemmelsene og 
at det er kort vei til skiheiser, samt tur- og skiløyper.  
 

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

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

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

3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt). 
 
 
Vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til plankart, VA-plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 07.01.2019:  
 
Planområdet ligger innenfor et område for vernskog og kommunedirektøren tilrår at det tas inn en et 
nytt punkt 2.7 under fellesbestemmelsene med følgende ordlyd: 
All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov eller hogst av bjørk, krever forhåndsgodkjenning 
av kommunen. Det vises til retningslinjer for meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskog. 
 
Kommunedirektøren er enig i landbruksfaglig vurdering i at det bør presiseres i bestemmelsen at 
feristen skal opparbeides etter en viss standard, og vil derfor tilrå at følgende setning tas inn i punkt 
3.2.4.2 i bestemmelsene: 
Utforming av ferist skal være i henhold til Statens vegvesens normaler. 
 
I planforslaget er størrelsen på de nye tomtene (H1 og H2) vist til 1000 m2. I retningslinjene til 
kommuneplanens arealdel står det at for fritidsbebyggelse bør tomtestørrelsen være maks 750 m2. 
Tomtene som ligger i gjeldene plan, skal i praktisk flyttes vestover for en mer gunstig plassering. Disse 
har en størrelse på ca. 1600 m2 og 1700 m2. I tillegg fjernes ei tomt på 1500 m2 øst i planen hvor veg 



er foreslått. På bakgrunn av at dette, mener kommunedirektøren at en kan godta størrelsen på de nye 
tomtene blir 1000 m2 som foreslått.  
 
Det går en bekk gjennom vestre hjørnet på tomt H1 og på oversiden av tomt H2. I utgangspunktet er 
det 20 meter byggegrense til bekk og det ble i oppstartsmøtet diskutert at avvik fra denne må 
begrunnes godt. Vurderinger vedrørende bekkefaret er omtalt i rammeplan for vann- og avløp og ROS-
analysen. Det er ikke vist byggegrense til bekken i plankartet og kommunedirektøren mener dette må 
tas inn. 20 meter kan fravikes, og kommunedirektøren vil tilrå at det tas inn ei byggegrense på 5 meter 
til bekk på H1 og H2.   
 
Det er i tillegg viktig å bevare kantvegetasjon som beskrevet i miljøfaglig vurdering. 
Kommunedirektøren vil derfor tilrå at det tas inn et nytt punkt 2.8 i bestemmelse som lyder slik: 
Kantvegetasjonen til bekk skal i størst mulig grad bevares.  
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. 
I ROS-analysen for Stølslia hytteområde II er tre hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen 
er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende 
tiltak er at alle boenheter skal følge byggteknisk forskrift og ha radonsperre mot grunnen. Under 
klimatilpasning/flomfare vises til økte nedbørsmengder og rask snøsmelting. Vurderingen er at bekke-
drag på oversiden av planlagt bebyggelse vil drenere bort storparten av overflatevannet som kommer 
fra Stølslia og at dette vil tåle et klimapåslag på 20 %. Det er planlagt minst mulig endringer i naturlige 
avrenningsveier. Det er foreslått et ekstra antall stikkrenner for å fordele terrengvann mest mulig som 
tidligere og at utløpet fra disse fordrøyes eller infiltreres for å sikre at ikke ny vannveier oppstår etter at 
ny vei er anlagt. Det vises til rammeplan fra ARC Rådgivning. Når det gjelder støy/støv/vegtrafikk vil 
liten trafikk og lav fart medføre lite støy og støvplager. I tørre perioder er vanning/salting skissert som 
avbøtende tiltak.  
 
Fem hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder trafikk-
sikkerhet. Vurderingene er at siktforholdene er akseptable ved avkjørsler til internveger og 
Stølslivegen. Trafikksikkerheten i planområdet er ivaretatt ved at det er lite trafikk og farten er lav på de 
interne vegene. Vegene strøs etter behov. Avbøtende tiltak for sjenerende støy/støv i anleggsperioden 
er at anleggsdriften begrenses i antall timer i døgnet og tillates ikke på helligdager. Vanning/salting er 
skissert som avbøtende tiltak med tanke på eventuelle støyplager. Ulykker ved anleggsgjennomføring 
skal unngås ved å følge byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og miljø. Ved oppfølging av dette 
anses risikoen for ulykker og uheldige hendelser for liten.  
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 28.01.2020  
 

Behandling 
 
Forslag fra MDG v/Tor O. Naalsund: 
 

1. Byggegrense til bekk skal være 10 m. 
2. Størrelsen på tomt skal være maks 500 m2. 
3. Tillegg til punkt 5.a: Vegklasse 8 – enkel traktorveg kan godkjennast. 



4. Ferist etter norm Statens Vegvesen skal være ferdigstilt før det gis byggeløyve. 
 

Vedtak 
 
Det ble stemt over forslag fra MDG v/Tor O. Naalsund: 
 
Endringsforslag 1 ble enstemmig vedtatt. 
Endringsforslag 2 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: MDG). 
Tilleggsforslag 3 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: MDG). 
Tilleggsforslag 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens tilråding med vedtatte forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretallet: 
MDG). 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 
07.01.2019, med følgende endringer:  
 
I plankartet: 
 

- Byggegrense til bekk på H1 og H2 blir vist til 10 m. 
 
I bestemmelsene: 
 

- Det tas inn et nytt punkt 2.7 under fellesbestemmelsene med følgende ordlyd:  
All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov eller hogst av bjørk, krever 
forhåndsgodkjenning av kommunen. Det vises til retningslinjer for meldeplikt av hogst i 
fjellbjørkeskog. 

 
- Det tas inn et nytt punkt 2.8 under fellesbestemmelsene med følgende ordlyd: 

Kantvegetasjonen til bekk skal i størst mulig grad bevares.  
 

- Det tas inn følgende tilføyelse til punkt 3.2.4.2: 
Utforming av ferist skal være i henhold til Statens vegvesens normaler. 

 
- Det tas inn et nytt punkt 5.2 under rekkefølgebestemmelsene med følgende ordlyd: 

Ferist skal være ferdigstilt etter Statens vegvesens normaler før det gis byggetillatelse på 
tomtene.  

 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 
07.01.2019, med følgende endringer:  
 
I plankartet: 
 

- Byggegrense til bekk på H1 og H2 blir vist til 5 m. 



 
I bestemmelsene: 
 

- Det tas inn et nytt punkt 2.7 under fellesbestemmelsene med følgende ordlyd:  
All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov eller hogst av bjørk, krever 
forhåndsgodkjenning av kommunen. Det vises til retningslinjer for meldeplikt av hogst i 
fjellbjørkeskog. 

 
- Det tas inn et nytt punkt 2.8 under fellesbestemmelsene med følgende ordlyd: 

Kantvegetasjonen til bekk skal i størst mulig grad bevares.  
 

- Det tas inn følgende tilføyelse til punkt 3.2.4.2: 
Utforming av ferist skal være i henhold til Statens vegvesens normaler. 

 
 
 


