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Forespørsel – oppstartsmøte for endring  - del av eldre 
reguleringsplan for SNEVE, gnr/bnr 92/1.  

Fig. 1: Viser oversiktskart. 
 

Formålet med planendringen (ny detaljreguleringsplan) er å vise endring av 
arealformålet (i gjeldende reguleringsplan) fra fellesområde utleiehytter (næring) til 
fritidsformål slik at det blir samsvar mellom reguleringsplan og arealdel – 
kommuneplan. Areal innen innenfor plangrensen i sørvest vist med gnr/bnr. 92/1 søkes 
fradelt som egen tomt eller tillegges tomt gnr/bnr. 95/26. Hjemmelshaver av denne 
tomta ser det som upraktisk å eie en teig på ca. 500 kvm uten adkomst og ønsker derfor 
å avhende den. Ønsket primært er å tillegge denne parsell til 95 /28. Dette pga. et 
fremtidig bygg på denne tomten ikke skal bygges inntil hverken ruin eller steingjerde. 
Såfremt denne parsellen legges til 95/26 kan den ilegges byggeforbud hvis det er 
ønskelig.  Vurderingen er at det er viktig å ha ryddige eiendomsgrenser og ikke 
småteiger. 
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Del av eiendommen som er vist i arealdel kommuneplan som fritid er ca. 6 da. 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Viser planavgrensning i forhold arealformål i kommuneplanens arealdel 
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Fig. 3: Viser gjeldende reguleringsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Viser vegatkomst fra Spælavegen 
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Fig 5: Viser planavgrensning tomteplassering. 
 

a) Vurdering av hvorvidt utbygging i henhold til planen vil få virkninger utenfor 
planområdet. Eventuelle virkninger beskrives. 
 

• Området der de fradelte tomtene ligger har jevn helning mot nordøst. 
• Atkomst vil bli ved bruk av eksisterende veinett med avkjøring fra Spælavegen og videre 

et lite stykke på Gravådalsvegen og videre opp Trøasætervegen. Privatrettslige avtaler 
ligger til grunn for bruk av det eksisterende vegnettet. 

• Tomtene vil få gå-atkomst fra felles parkeringsplass som ligger i enden av eksisterende 
veg. Dette medfører små terrenginngrep. 

• Planområdet ligger langt fra nærmeste bebyggelse. Type bebyggelse som er oppført og 
som planlegges oppført (tilpasses den eksisterende) vil ikke føre til negative visuelle 
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virkninger utover planområdet. Vegetasjon og beliggenhet medfører at bebyggelse ikke 
er eksponert ovenfor omgivelsene 
 

b) Planlagt bebyggelse/infrastruktur beskrives. 
 

•     Det planlegges frittstående fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg på den enkelte 
tomt. Atkomst til den enkelte tomt vil bli gå-atkomster fra felles parkeringsplass. I en 
anleggsperiode brukes enkle atkomster som allerede er opparbeidet i forbindelse 
med oppføring av bygningene i området. Ved innlagt vann må utslipp av avløpsvann 
føres til godkjent avløpsanlegg.  

•      Lang/bratt og en forholdvis kronglete atkomst (Trøasætervegen) fører til at veien i 
øvre del ikke skal brøytes om vinteren. 

•      Tiltakshaver ønsker en videreføring av bestemmelse i gjeldende plan -  
«vinterparkering er ved Trøasætervangen».  Parkering på Mattishåggåsetra er felles 
parkering for hytteeierne samt at det tillates etablering av 1 parkeringsplass for 
hjemmelshaver av gnr. 92 bnr. 1. Videre utvidelse av dette tillates ikke. 

Fig 6: Viser øverste del av vegen opp til Mattishåggåsætra 
 
Vedrørende parkering for nabosætrene (Snøvessætra, Gravåbakksætra og 
Kalvhåggåsætra foreslås en enkel parkering langs vegen (fig.6). Denne parkeringen 
ligger i dag som et lite platå og vil være naturlig i terrenget. Små terrenginngrep, man 
unngår i tillegg utvidelse av parkeringsplassen i enden av Trøasætervegen 

 
c) Skal være i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen. Gjennomgås i 

oppstartsmøtet 
 
• OK 
 
e) Utredningsbehov gjennomgås om nødvendig i oppstartsmøtet. 
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• OK 
 
f) Det må beskrives hvordan tiltaket vil innvirke på landskapet og omgivelsene, og 
hvilke tilpasninger som planlegges gjennomført.  
 
• Atkomsten fra Spælavegen via Gravdalsvegen og Trøasætervegen vil ikke endres og 

dermed ikke fører til nye terrenginngrep.  Vedr. krav om en omlegging av vegen 
utenom Trøasætervangen (i forbindelse med fradelingssaken) var tiltakshaver i 
drøftelsesmøte (21 januar 2020) med Oppdal kommune vedrørende hvordan man 
skulle angripe denne saken. Det som var diskutert da var bla. at man legger veien der 
hvor traseen ligger i dag. I dag ligger traseen i ytterkant av jordet frem til setra og 
benyttes som adkomstvei til setra. Videre går traseen i ytterkant av jordet i ca. 50 m 
før den går ut av dyrket mark. Alternativet er å legge den i utkanten av jordet på 
motsatt side. Dette ble sett på som et dårligere alternativ da man må forsere bekk, 
steingjerde, samt at det vil hindre en evt. videre utvidelse av jordet mot kulturbeite.  
Grunnen der atkomsten (i praksis et kjørespor uten veggrøfter) ligger i dag fremstår 
som hard og fast og det er derfor ikke nødvendig med noe mer opparbeiding av 
veggrunn. 

• Man tar sikte på oppføring av mindre bygninger som fører til små terrenginngrep. 
• 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.  

• Nytt planforslag kommer ikke i konflikt med annet reguleringsplanarbeid i 
nærområdet. 
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Fig. 6: Bilde viser typisk bebyggelse, vegetasjon og landskap. 
 
 

h) Vesentlige interesser som vil bli berørt av utbygging i henhold til planen, 
eksempelvis naturmangfold, friluftsliv, landbruk, reindrift mv. må 
beskrives/omtales. 
 

 
• Artskart viser få treff i nærheten av planområdet – nærmeste treff er ved 

Trøasætervegen, dette er en registrert død jerv som klassifisert som sterk truet – 
EN. Vurderingen er at en omregulering fra utleie (næring) til fritid ikke vil ha 
negative virkninger på naturmangfoldet. 

• Området ligger ca. 150 m nord for hensynssonen villrein og ca. 500 meter nord for 
hensynssoner båndlegging etter lov om naturvern (H-720) og bevaring og bevaring 
naturmiljø (H–560). Vurderingen er at en omregulering fra utleie (næring) til fritid 
ikke vil ha negative virkninger på hensynssonene. 

• Området ligger i nærheten av kartlagte friluftsområder: 
Svarthaugen som er definert som et viktig turområde med stier for fotturer og 
sykkelmuligheter. Pakeringsplass. Trimpost inkl. fast topptrim-post. Toppen på 
Svarthaugen gir god utsikt til alle kanter i Oppdal. Her er det gapahuk med bålplass. 
 

• Vestfjella – Snøhetta er et svært viktig friluftslivsområde. 

 

Dette er et Stort sammenhengende fjellområde som utgjør en del av nasjonalparken  
og landskapsområdene på Dovrefjell. Turistforeningen har merka turstier i 
fjellområdet, samt selvbetjeningshyttene Reinheim, Åmotsdalshytta og Dindalshytta. 
I Dindalen er Uvssetra i tradisjonell bruk med kyr, gris, høns; og tilrettelagt for 
besøkende  

• Byggeområdet er i bonitetskart klassifisert jorddekt fastmark og uproduktiv skog. 
Denne planen omfatter et begrenset areal og endringen fra næring til fritid vil ha 
liten betydning i forhold til landbruk samt påvirkning på villreinen.  

 
 

i) Det må beskrives hvordan samfunnssikkerheten er planlagt ivaretatt. 
Hvordan kravene til slokkevann skal ivaretas og drøftes med Trøndelag 
brann- og redningstjeneste, og beskrives i planinitiativ.  
 

• Siktforhold ved avkjørsel fra Spælavegen vurderes som god.  Gravådalvegen og 
Trøasætervegen er av en meget enkel standart og farten må nødvendig vis være 
meget lav. Ved kjøring på snøføre må man ta spesielle hensyn, veien er ikke 
vinterbrøytet. Veien vurderes som trafikksikker dersom man velger egnet type 
kjøretøy.  Gjennomsnittsstigningen på den siste biten opptil Mattishåggåsætra vil 
være på ca. 15,8 %. 
 

• Etter søk i NVE – atlas finner man at Trøasætervegen ligger i aktsomhetssone snø- 
og steinskred. Man kan minske risikoen for å bli tatt av snøskred ved at veien ikke 
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vinterbrøytes. Sjansen for å bli rammet av steinskred vurderes som meget lav, dette 
også på grunn av meget liten trafikk. I de snart 50 årene denne veien har blitt 
benyttet som kjørevei til disse eiendommene har det ikke vært registrert snøskred 
over denne veien. Det har derimot blitt registrert flomskred i forbindelse med 
snøsmelting. Vi ønsker derfor å begrense adkomsten på denne veien ved å 
innregulere forbud mot vinterbrøyting. Veien vil bli skiltet med motorferdselsforbud 
med unntak av grunneierne. Eventuelt med tilgangsstyrt kjøretøy bom. Ut ifra krav 
fra myndighetene. 
 

• Evt. tilgang til slokkevann må bli fra egen opparbeidet vanndam. Veinettet tilsier at      
området ikke har tilgjengelighet for brannbil med medbrakt vann.  
Området har få og små hytter som ligger spredt og konsekvensen av en brann    
vurderes til å være liten. 
Uansett hva som gjøres på disse eiendommene av sikkerhetsmessige innstallasjoner 
så må man nok anerkjenne at ca. 8 mnd. Av året så er disse eiendommene 
utilgjengelig for TBRT så her må man nok heller tenke på brannsikkerhet i 
prosjekteringen. Konklusjonen som be gjort tidligere av Oppdal kommune er nok 
den beste:   
Ved tilrettelegging for enkle hytter, med god avstand mellom, kan det vurderes å  
fravike slokkevannskravet, men dette er forhold som vil/må avklares i 
planprosessen.  
 
  
j) Hvilke organer som skal varsles om planoppstart avklares i oppstartsmøtet. 
 

• OK 
 
k) Avklares i oppstartsmøtet dersom det er behov ut over kravene i plan- og 
bygningsloven. 
  

• OK 
 
l) Det må vurderes om planen er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle blir ivaretatt.  
 

• Vurderingen ar at planområdet ikke kommer inn under forskrift om 
konsekvensutredning. Området er bebygd og tidligere vurdert i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 

 
 
 

         Oppdal E-verk                                                                                      
 
 


