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Ny forespørsel om oppstartsmøte, utvidelse av Nedre Stølslia 
hytteområde, del av gnr/bnr. 298/5. 
 
På vegne av tiltakshaver Arild Hagen oversendes en ny forespørsel om oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde, del av gnr/bnr. 298/5. 

I forhold til opprinnelig oppstartsvarsel foreslår dette planinitiativet en utvidelse av 
planområdet til også å gjelde et byggeområde på sørsiden av Gamle Kongeveg. 
Vurderingen er at dette er rasjonelt i forhold til vann- og avløp og i tillegg medfører 
behov for utarbeiding av bare en detaljreguleringsplan. 

 

Fig. 1: Oversiktskart 
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Fig. 2: Forslag til planavgrensning i forhold til kommuneplanens arealdel. 
 
 
a) Formålet med planen:  

 
• Man vil legge til rette for ca. 20 frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg, annet  

uteopphold, vei, vann og avløp.  
 
b) Vurdering av hvorvidt utbygging i henhold til planen vil få virkninger utenfor 
planområdet. Eventuelle virkninger beskrives. 
 



 Forslag til detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde, gnr/bnr. 298/5. 
 

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
Dato: 28.07. 2021 
  

3 

• Forslag til detaljreguleringsplan er i tråd med intensjonen i arealdel kommuneplan. 
Området er vist med formål fritidsbebyggelse. 

• Nye tomter vil grense til eksisterende fritidsbebyggelse i øst og boligbebyggelse i sør. 
Området er i dag bevokst med skog og rydding av skogen i forbindelse med 
etablering av ny fritidsbebyggelse vil generelt bedre utsikten mot vest og sør for den 
eksisterende. 

• Når det gjelder bekken som er avmerket på kart igjennom planområdet er 
vurderingen fra grunneier/tiltakshaver at denne har mindre betydning i forhold 
etablering av nye tomter. Bekkeløpet kan tilpasses ny bebyggelse. 
 

Argumentasjonen er følgende:  

Opprinnelig hadde bekken svært liten vannføring ift. i dag. I lengre tørkeperioder    
kunne den værehelt tørrlagt i korte perioder. Det som i hovedsak utgjør vannføringen i 
dag er vann som trolig kommer fra Gardåa og i hovedsak fra sprekker i berget. Det ble 
helt krise da landsbytorget ble utsprengt - det dukket opp store vannmengder ovafor 
husene hos meg. Dette området ble grøftet med en rekke avskjæringsgrøfter som ble 
samlet til en hovedledning som går over dyrkamarka og renner ut i en grøft ca. 70 meter 
ovafor Gamle kongevei. Når det gjelder startpunktet på "bekken", så er dette under noen 
berg på eiendommen min, ca. 10 meter fra nabogrensa mot 299/1. Jeg mener også at 
mye av dette vannet skyldes sprenginger i området. Dette pga. at Hoel & Sønner 
sprengte ut vann / kloakk ledning til Rønningslia, som førte til at det kom opp mye vann 
ett godt stykke nedenfor grøfta på ett sted som kan stemme med den retningen 
sprekkene har mot Gardåa. Hoel & Sønner måtte legge ned en komme der vannet dukket 
opp der. 
 
Ut ifra dette mener jeg at bekken det er snakk om opprinnelige var en bekk uten helt 
sikker vannføring og egentlig er i dag en kunstig bekk der vannføringen er i hovedsak 
tilført pga. inngrepene i området. Det må videre nevnes at på kartet er bekken inntegnet 
feil i forhold til slik den går i dag. Den nederste delen er grøft langs nabogrensen. Og det 
er ingen vannføring / bekk slik den er tegnet fra Eldre Kongevei og nedover langs 
grensen mot 299/1. ("Stentrøbekken" som går like ved lenger mot nord - øst l er ikke 
tegnet inn).   
 
Mvh Arild Hagen    
 

 
 
c) Planlagt bebyggelse/infrastruktur beskrives.  
 
• Man tar sikt på oppføring av tradisjonell bebyggelse med saltak/to takflater. 
• Bebyggelse på tomtene H1 – H20 tillates oppført i 2 etasjer. 
• Nye fritidsboliger vil bli tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett. 
• Atkomst til H1 – H20 er foreslått fra Gamle Kongeveg ved bruk/utvidelse av 

eksisterende avkjørsler som også er i tråd med veimyndighetenes ønsker. 
• Området kan lett tilknyttes det preparerte skiløypenettet. 
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Fig. 3: Forslag til atkomster og plassering av nye tomter. 
 
 
 
d) Skal være i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen. Gjennomgås i 
oppstartsmøtet 
 

• OK 
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e) Utredningsbehov gjennomgås om nødvendig i oppstartsmøtet. 
  

• OK 
 
f) Det må beskrives hvordan tiltaket vil innvirke på landskapet og omgivelsene, og 
hvilke tilpasninger som planlegges gjennomført.  
 

• Planforslaget forutsetter en høy utnyttelse avbyggeområdet som er i tråd med ønsker 
fra landbruks- og miljømyndigheter. Utbyggingen vil endre eksisterende terreng, men en 
etablering av i alt 20 nye tomter i et område med mange fritidstomter fra før vil ikke i 
større grad utover det som er nevnt under pkt. b) påvirke nærområdet -
(landskap/omgivelser).  
  

• Nytt planforslag kommer ikke i konflikt med annet reguleringsplanarbeid i nærområdet. 
 

• Man vil i noen grad tilpasse ny bebyggelse til den eksisterende. Dette kan gjøres ved 
plassering av ny bebyggelse i forhold til utsikt for den eksisterende, bestemmelser vedr. 
takform, fargevalg og byggehøyde. 
 
 
h) Vesentlige interesser som vil bli berørt av utbygging i henhold til planen, 
eksempelvis naturmangfold, friluftsliv, landbruk, reindrift mv. må 
beskrives/omtales. 
 

• Nærmeste treff i artskart (Influerer ikke på planområdet) er Nebbmunner som er 
vurdert til å være livskraftig - LC, ellers er det ingen traff naturbase.  
 

• Kort veg til preparerte skiløyper (Gamle Kongeveg) og viktige friluftsområder. 
Muligheter for ski-out fra alpinanlegget. 
 

• Hensynssone reindrift ligger langt fra planlagt ny bebyggelse. Vurderingen er at ny 
bebyggelse ikke får negative virkninger for reindriftsnæringen 
 
 

• Planområdet er klassifisert i bonitetskart som annet markslag (ikke dyrkbart). Videre er 
vurderingen at ved innføring av 10 m byggegrense fra dyrkamark kommer 
byggeområdet ikke i konflikt med landbruksinteresser. 

 

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

• Siktforhold ved avkjørsel ivaretas, lav fart på interne atkomstveger til planområdet. 
Avkjørsel/internveg strøs etter behov, trafikksikkerheten vurderes som ok.  
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• Tilgang til slokkevann vil bli fra medbrakt vann i brannbil ved utrykning og i tillegg er 

det mulighet for å anlegge brannkum/kum for ettfylling av slokkevann fra kommunalt 
ledningsnett. 
 

• Helårsveg bygges etter en standard som er framkommelig for utrykningskjøretøy. 
 

• Etter søk i NVE skredatlas finner man at planområdet ligger i aktsomhetsområde for 
jord- og flomskred. 
Kommunen må avgjøre om det skal gjøres en faglig utredning i forhold til reell fare for 
jord- og flomskred. 

Fig. 4: NVE - atlas viser aktsomhetsområde jord- og flomskred. 
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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. Nærområdene er bebygd og planområdet er vurdert i arbeidet 
med (nylig vedtatt 2019 – 2030) kommuneplanens arealdel. 
 
 
 

                                                                                                
 


