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Øverli hyttefelt - 1. gangs behandling 

Innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 og 11 legges reguleringsplan for Øverli hyttefelt ut til høring 
med følgende endringer: 

§1.3 Ta inn at tomter ikke kan fradeles uten godkjent VA-plan. 

§1.4 Ny tekst: ledningsnett for el/tele, vann og avløp skal fortrinnsvis legges i veggrunnen eller arealer 
regulert til fritidsformål. Anlegg i LNF-område og hensynssonen skal tilbakeføres ved at jord og torv 
legges tilbake. Det kan ikke tilføres masser i LNF-område og hensynssonen utover rene steinmasser til 
fordelingslag i infiltrasjonsanlegget. Det tillates ikke inngrep i myr eller inngrep som kan påvirke 
myrlokaliteter negativt. 

§2.2 Endre maks utnyttelse pr. tomt til 150/180 m2 BRA/BYA.  

§ 2.3 Størrelse på sekundærbygg endres til inntil 40 m2. 

§ 2.4 Ta inn at oppstuggu/loftsetasje tillates kun på 50 % av hovedetasjens BRA. 

§ 2.6 Ta inn at gjerde er søknadspliktig, og kan tillates inntil 300 m2. Maks høyde på gjerde er 1,2 
meter, og minst 50 % av konstruksjonen skal være åpen. 

Det tas inn bestemmelse om at fylling og skjæring tillates inntil 1 meter. Med byggesøknaden skal det 
følge terrengsnitt som viser plassering av bebyggelse samt planlagt terrengbehandling og eksisterende 
vegetasjon. 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse og kart for Øverli hyttefelt. 

Forslag til reguleringsbetemmelser. 

Innspill fra Landbruk og Byggesak 

Eksterne innspill til varsel om planoppstart er referert i planbeskrivelsen og inntatt i saksfremlegget, men 
vedlegges også. 

 

Bakgrunn for saken 

Grunneier ønsker å regulere et område på eiendommene 21/15 og 21/47 til fritidsbebyggelse med teknisk 
infrastruktur (vann, avløp og vei). Det ligger i dag 3 tomter nord i området. To av de eksisterende tomtene er 
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bebygd med fritidshus. På østgrensen til reguleringsområdet, langs vegen inn til området ligger to bebygde 
boligtomter. 

Oppstartmøte ble avholdt i september 2017. Varsel om planoppstart ble sendt ut i desember 2017. Forslag til 
reguleringsplan ble mottatt i september 2018 og har vært på intern høring.  

Området er i kommuneplanens arealdel betegnet som område satt av til fritidsbebyggelse.  

Gjeldende reguleringsplan i området er Reguleringsplan for Sørøyåsen fra 2006. I denne planen er to av de 
eksisterende tomtene, samt boligtomtene regulert inn. Det er gitt dispensasjon for fradeling av fritidstomten 
nordøst i feltet i 2016, i delegert sak 131/16. 

Landskapsanalysen som ble lagt til grunn for reguleringsplanen for Sørøyåsen angir omsøkte areal som et av de 
anbefalte for fritidsbebyggelse. 

Det er gjort en kartlegging av naturverdier i det planlagte hyttefeltet av Økolog Vatne på oppdrag fra 
forslagsstiller. Det er registrert en lokalt viktig naturtype, størrelse 4 800 m2( 70 % hagemark og 30 % 
naturbeitemark) Naturbeitemark er en trua naturtype. Det vil være positivt å kunne unngå fysiske inngrep 
(gravearbeid, tilførsel av masser etc.) og justere plassering av 3-4 hyttetomter som ligger i/nær lokaliteten. 
Fortsatt beite og gjerne hogst av bjørk er positivt for å opprettholde kvalitetene til natureng. Et annet positivt 
tiltak vil være å flytte gjerdet helt inntil veien og rydde vekk alt kratt. Det er spesielt stort beitetrykk ved 
saltplassen sør på lokaliteten. Artskart viser rødlistede arter i området (hare og lirype). Minilldalen naturreservat 
ligger rett nord for området og er et viktig område for fugl. Tiltaket vil isolert sett ha små/ingen negative effekter 
på rødlista fugl og pattedyr i området, men hensynet til vilt i hekkeperioden mm fremheves. 

 

Planen har vært på intern høring i kommunen, og det har kommet innspill fra landbruk og byggesak. 

Landbruk: Fortetting av eksisterende områder er i utgangspunktet positivt da det reduserer det totale 
arealbehovet, men en må samtidig hensynta beiteinteresser, kulturlandskapet og gjerding. Fokuset både på 
naturmangfold, myr og dyrka/dyrkbar jord er løftet fram nasjonalt og regionalt. Man skal prøve å sikre at 
utbygging ikke medfører bygging på myr eller drenering av myrområder. Det er viktig å sikre at nye tomter ikke 
får negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

 

       

Registrert naturtype    Reguleringsplan 
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I henhold til NML § 12 skal det vurderes hvordan tomtene best kan plasseres for å hindre eller redusere inngrep i viktige 
naturområder. Det kan stilles krav til gjennomføring av avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene (NML § 
11), herunder i standsetting og revegetering av inngrep.  
Avbøtende tiltak innebærer ofte justeringer/endringer av anlegget der man hensyntar naturverdiene.  
Det er i planen beskrevet som et avbøtende tiltak at eksisterende jordlag med torvdekket legges tilbake etter at anlegget er 
etablert. Det betyr at tiltakshaver planlegger å grave ned et avløpsanlegg, infiltrasjon/jordrensing av avløpsvann fra 
slamavskiller og tilbakeføre topplaget. Økolog Vatne opplyser i sin rapport at fysiske inngrep slik som gravearbeid, tilførsel 
av masse ol vil ødelegge eller svekke verdien betraktelig. Det er ikke beskrevet hva et slikt tiltak vil gi av resultat for 
naturtypen. Det er videre konkludert med at de nye tomtene blir konsentrert inntil eksisterende vei og at 4 av 5 tomter er 
plassert utenfor fellesbeite hvor naturmangfoldet vil bli opprettholdt ved beiting. Det er av kartlegger beskrevet at området 
mellom utmarksgjerde og veien er i ferd med å gro igjen. Økolog Vatne foreslår å flytte utmarksgjerde helt inntil veien og 
rydde vekk krattet. Dette for at beitedyrene skal kunne beite i området.  
Den blå figuren over viser lokaliteten som er kartlagt med naturtypeverdi. Når man sammenstiller kartene ser det ut som at 
utbygginga vil medføre at ca 50% av naturtypelokaliteten går tapt. Det vil også bli nedbygd en del dyrkbar jord. Det er 
videre planlagt hyttetomter og avløpsanlegg i naturtypen/dyrkbar jord.  
Spørsmålet er hvor viktig er denne naturtypen og hva skal man ta vare på. Miljøkvaliteten er satt til lokalt viktig og er en 
naturtype som er noe truet. Det er ikke registrert rødlistearter i området.  
Hvis det bygges ut som planlagt vil man sitte igjen med noe mindre områder. Det er de mest åpne områdene som er viktigst 
både for beitemarksoppen og insektene.  
For å unngå skade på naturmangfoldet må man i dette tilfellet ta ut tomtene F3, F4 og F5 og avløpsanlegget. Det er da 
fortsatt viktig å fortsette med beiting. For å ivareta den dyrkbare jorda må man i dette tilfellet ta ut tomtene F3, F4 og F5 og 
avløpsanlegget. 

Byggesak: Bestemmelse § 2.4 om maks mønehøyde på 5,8 m innebærer at fritidsbebyggelsen kan ha loftsetasje. I 
reguleringsplan for Sørøyåsen (planID: 2006 006) tillates kun loftsetasje/oppstuggu på inntil ½ av hovedetasjens bruksareal. 
Dette bør videreføres.  

Bestemmelse § 2.6 om gjerde bør tilpasses både retningslinjene for gjerding av fritidseiendommer vedtatt 22.02.2012 og 
reguleringsplanen for Sørøyåsen. Det bør derfor tilføyes at maks 300 m² gjerde tillates. En begrensning på størrelse er 
spesielt viktig i og med at tomtene ligger tett inntil hverandre. Det kan også med fordel tilføyes at det kan tillates gjerde 
med høyde inntil 1,2 m og at åpne deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.  

Reguleringsbestemmelsene bør gi nærmere føringer om terrengbehandling. I reguleringsplanen for Sørøyåsen tillates ikke 
fyllinger over 1 m og ved byggesøknad skal det legges fram terrengsnitt som viser plassering av bebyggelsen og tenkt 
terrengbehandling og eksisterende vegetasjon. Dette bør videreføres. 

 

Det har kommet inn flere innspill til varsel om planoppstart. Disse er referert og kommentert av Plankontoret/ 
tiltakshaver og tatt inn i tabellen under. 

 

Innspill fra myndigheter - sammendrag  Plankontorets kommentarer  

 
Fylkeskommunen, 25.06.18 
Ikke observert automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil komme i 
konflikt med. Det vises til den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på 
noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), 
må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.  
Planen synes ikke komme i vesentlig konflikt med 
allmenne friluftsinteresser. Vi forutsetter at 
kommuneplanens bestemmelser ang. fritids-
bebyggelsens plassering, utforming, materialbruk og 
farger mv legges til grunn i videre arbeid med planen 
 

 
 
Uttalelsen tas til orientering. 
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Sametinget, 11.01.18 
Planområdet er delvis befart i forbindelse med 
reguleringsarbeid for Sørøyåsen. Vi anser derfor 
potensialet for funn av ukjente, freda, samiske 
kulturminner som lavt. Sametinget har av den grunn 
ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 
planforslaget på det nåværende tidspunktet.  Vi 
minner imidlertid om det generelle aktsomhets-
ansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemm-
elsene (med forslag til tekst). 
Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 
100 år er automatisk freda ifølge lov om 
kulturminner. Mange av disse er fortsatt ikke funnet 
og registrert av kulturminnevernet. 

 
 
Bestemmelsene i kulturminneloven 
gjelder uavhengig av reguleringen og de 
bestemmelsene som fastsettes her. 
Behovene for informasjon rundt 
Kulturminnelovens bestemmelser bør 
løses på andre måter enn ved å gjengi de 
i reguleringsplaner.  
 

 
Mattilsynet, 22.12.17 
Ut fra mottatte kartskisse er vannforsyning tenkt 
plassert i ytterkant av planområdet. Plassering av 
anlegg vil avhenge av kapasitet, kvalitet og egnethet 
i forhold til potensielle forurensningskilder. 
Det fremgår ikke av mottatt varsel om tilkobling til 
eksisterende vannforsyning i området er vurdert. 
Mattilsynet viser til «Nasjonale mål for vann og 
helse» kapittel c): 
« Ved utlegging av nye bolig- (herunder 
fritidsboliger) eller industriområder eller ved 
fortetting innenfor eksisterende bebyggelses-
områder, skal det vurderes muligheten for å knytte 
disse til eksisterende vannforsyningssystemer i 
nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, 
slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, 
hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive 
enheter». 
Så fremt eksisterende vannforsyning ikke har 
kapasitet til å forsyne den nye fritidsbebyggelsen, 
eller det av andre årsaker ikke er mulig å koble til 
eksisterende vannforsyning, er planene om felles 
vann- og avløpsanlegg i tråd med føringene i 
«Nasjonale mål for vann og helse». 
Ved etablering av ny felles vannforsyning til 5 nye 
tomter vil det trolig ikke utløse krav om 
plangodkjenning før bygging av vannforsyning tar til. 
Det fremgår ikke om eksisterende bebyggelse 
skal forsynes av den nyetablerte vannforsyningen. 
Kravet til plangodkjenning utløses ved 
vannforsyningssystemer som produserer minst 10 
m3 vann per døgn. 
Det må kartlegges om tiltaket kommer i konflikt med 
allerede etablerte vannforsyningssystemer i 
området. 
Ved etablering av ny kilde bør det vurderes en 
hensynssone knyttet til vannkilde og tilsigsområdet 

 
 
Mattilsynets innspill er vurdert og avklart 
i Vann- og avløpsplan, som er utarbeidet 
for planforslaget.  



Utvalgssakens nummer:   Side 5 av 10 

Sensitivity: Internal

som er forbeholdt uttak og beskyttelse av 
drikkevannet. 
Mattilsynet viser for øvrig til drikkevannsforskriften§ 
26: 
«Kommunen skal i samsvar med folkehelse/oven 
kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og 
reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter 
relevant regelverk». 
«Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren 
vurdere behovet for restriksjoner for å 
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette 
gjelder også i forbindelse med planarbeid etter 
plan- og bygningsloven». 
«Kommunen skal på bakgrunn av data fra 
Mattilsynet ha oversikt over samtlige 
vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta 
sine forpliktelser etter folkehelse/oven kapittel 
2». 
Mattilsynet har følgende innspill til mottatte melding 
om planoppstart: 
1. Vektlegge aktuelle føringer gitt i «Nasjonale mål 
for vann og helse» i planarbeidet. Særlig 
gjelder dette punkt c) - vurdert ovenfor 
2. Kartlegge om utvidelsen vil berøre private 
vannforsyningssystemer, og om det vil medføre at 
drikkevannet kan tilføres helseskadelige agens eller 
mikroorganismer 
3. Mattilsynet viser til kommunens plikter gitt i 
drikkevannsforskriften § 26 
4. Ved etablering av egen vannforsyning viser 
Mattilsynet til drikkevannsforskriften § 12 - 
Beskyttelsestiltak - etablere hensynssone drikkevann 
 
Statens vegvesen, 09.01.18 
Vi har ingen merknader til planarbeidet på bakgrunn 
av utsendte informasjonsmateriale. 

 

 
Trondheim brann- og redningstjeneste, 16.05.18 
• Det må legges til rette for effektiv rednings - og 
slokkeinnsats, uansett årstid , også i anleggsperioden . 
Dette innbefatter hensiktsmessig plassering av og 
nødvendig antall brannkummer eller tilsvarende , samt 
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 ROS-analyse, jf. § 4 
- 3.  

 
 
Ivaretagelse av slokkevannskapasitet tas 
opp i Vann- og avløpsplan.  
 
 
 
 
Planforslaget legger ikke opp til 
byggtekniske løsninger ut over 
minstekravene som gjelder for 
fritidsbebyggelsen. Bl.a. vil 
slokkevannskapaiteten ikke bli 
dimensjonert for sprinkelanlegg i hyttene.  
Bare i spesielle tilfeller stilles det krav til 
byggtekniske løsninger i reguleringsplan. 
Dette er forhold som i utgangspunktet løses 
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• Under og etter anleggsperioder skal tilgjengelighet 
for innsatsmannskaper til berørte og omkringliggende 
bygninger opprettholdes . Dersom vanntilførselen ikke 
er tilstrekkelig i perioder må det etableres 
kompenserende tiltak som minimum gir tilsvarende 
sikkerhet.  
• I Rennebu kommune er det deltidspersonell uten 
vaktordning. Det må tas hensyn til dette i 
planleggingen.  
• Avstanden mellom bygningene må ivaretas for å 
forebygge at en eventuell brann i området ikke får 
urimelig stor konsekvens. Avstanden skal være minst 8 
meter med mindre det er iverksatt andre tiltak som 
hindrer brannspredning mellom byggverkene, jf. TEK 1 
7 § 11 - 6. 
• Brannsikkerheten i bygningene skal være i henhold til 
forskriftskravene.  
• 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. 
 
Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS viser videre 
til retningslinjer vedrørende Tilrettelegging for 
rednings - og slokkemannskap i TBRT´s kommuner . 
Disse beskriver blant annet veiens minste kjørebredde, 
maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius 
og akseltrykk 
 

ifb. prosjektering av bygg og følges opp i 
byggesaksbehandlingen. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Det som påpekes i de tre siste punktene 
går på den enkelte tomte-/hytteeiers bruk 
av egen eiendom og bygning og som ikke 
kan avklares gjennom plan. 
 

 
Fylkesmannen, 06.12.17 
Landbruk og bygdeutvikling 
Fortetting vurderes som positivt da redusere det totale 
arealbehovet. Samtidig viktig å ivareta eksisterende 
beiteinteresser og kulturlandskap. Av referat fra 
oppstartsmøtet fremgår det at det skal tas hensyn til 
beiteinteresser/beiterettigheter i området, og at 
gjerding bør vurderes spesielt.  
Henstiller om at skogsvegetasjonen (vernskog) får stå 
mest mulig urørt, noe som bør gjenspeiles i  
plassering av bebyggelsen.   
 
Reindrift 
Planlagte tiltak ligger innenfor sekundærområdet i 
Trollheimen sijte, og området er i reindriftens 
arealbrukskart avmerket som vår- og  
høstbeite. Det går en flyttlei like nord og vest for tiltak, 
som brukes i driving av rein til gjerdeanlegget på 
Nerskogen, Oppdal kommune. Trollheimen  
sijte er helt avhengig av flytteleia for å ha tilgang til 
gjerdeanlegget. Flyttleia ble spesielt viktig etter 
oppføring av skianlegget på Nerskogen, noe som 

 
 
 
Bare en liten del av fellesbeite (Nerskogen 
beitelag) blir berørt ettersom fire av de nye 
tomtene er lagt konsentrert utenfor 
fellesbeite, mens en ligger like innenfor. 
Under bestemmelse 2.6 er det gitt 
anledning til inngjerding av et inntun rundt 
bebyggelsen, i tillegg er det under 
bestemmelse 1.5 tillatt med gjerde langs 
grensen mot fellesbeite. 
Skogen i fellesbeite vil bli marginalt berørt. 
Fjerning av krattet der tomtene utenfor 
fellesbeite er plassert, vil kunne føre til at 
det kommer opp noe skog her også.       
 
 
Arealressurskartet for reindrift på 
kilden.nibio.no viser en trekklei sørvest for 
planområdet. I fra den nærmeste tomta til 
trekkleia, slik den er vist på kartet er det ca 
230 m.  
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medførte at den tradisjonelle flyttleia i området ble 
stengt. Det er svært mye fritidsbebyggelse i dette 
området, og ellers i nær tilknytning til flyttleia. Dette 
vanskeliggjør arbeidet med flytting av rein til anlegget 
på Nerskogen. Hovedutfordringen er aktivitet og 
ferdsel ut i fra hyttene. 
Reindriftens flyttleier er gitt et særskilt vern i Reindrift-
loven, og skal ikke stenges jf. Reindriftslovens § 22. I 
Miljøverndepartements temaveileder Reindrift og 
planlegging etter plan- og bygningsloven står det 
følgende om stenging av trekk- og flytteleier:  
«I en situasjon hvor reindriften ikke fritt og uhindret 
kan forflytte med sin rein etter en tradisjonell flyttlei, 
anses flytteleien for å være stengt. Dette innebærer at 
ikke bare en fullstendig blokkering av leien omfattes, 
men også innsnevringer av og bygging like ved leien, 
samt forstyrrelser som bygging av tiltaket medfører, 
kan omfattes av bestemmelsen. »  
En stenging av flytteleia vil være i strid med nasjonale 
mål og føringer om at det skal drives samisk reindrift i 
Trollheimen. Det vises til Lov om reindrift i 
kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, 
Rindal, Sunndal og Surnadal (Trollheimenloven) som 
har som formål å sikre fortsatt samisk reindrift i 
Trollheimen. 
Fylkesmannen har tilrådet at Rennebu kommune 
utreder fortetningspotensialet i eksisterende og 
planlagte hyttefelt som berører flytteleia. Og at 
Rennebu kommune i samarbeid med Oppdal 
kommune, bidrar til å sikre at flyttleia ikke 
fragmenteres ytterligere. Det vises til Fylkesmannens 
uttalelse i forbindelse med reguteringsplao for 
Myrslettet hytteområde i Nerskogen, og til Fylkes-
mannens kommunebesøk 24.11.17. Det vises samtidig 
til Landskapsanalyse - Ånegga- Sørøyåsen på 
Nerskogen utarbeidet av plankontoret i 2002. Analysen 
konkluderte med at området har stor betydning for 
reindrifta og at området er sårbart med tanke på 
ferdsel og forstyrrelser av folk og løshunder. 
Konklusjon - reindrift:  
Det er et betydelig omfang av fritidsbebyggelse i 
området. Ferdsel og aktivitet som følge av 
fritidsbebyggelsen vanskeliggjør bruken av flyttleia som 
går fra Ramsfjellet, via Kreklingen, nord om Granasjøen 
og sørvestover til gjerdeanlegget ved Nerskogen i 
Oppdal kommune.  
Det må gjøres rede for om man har godt nok 
kunnskapsgrunnlag for å sikre at tiltak ikke vil være til 
ytterligere negativ konsekvens for reindriften i 
Trollheimen sijte. Fylkesmannen tilrår at tiltakets 
direkte konsekvens, samt samlede virkning på flyttleia i 
sin helhet, utredes. Dette bør gjøres i samarbeid med 
Oppdal kommune. 
Miljøvern 
Planområdet ligger inntil myrområder. Fylkesmannen 
viser til at det blir stadig mindre myr i Norge. Minst en 

De nye tomtene ligger heller ikke nærmere 
flyttleia enn fritidsbebyggelsen rett 
nord/nordøst og rett sørvest. 
 
For å unngå forstyrrende ferdsel under 
reinflytting bør det arbeides mer med 
informasjon og synliggjøring av reindriftas 
tilstedeværelse og behov for å få en god 
sameksistens, framfor å hindre annen bruk i 
tilgrensende områder.      
 
 
 
 
 
 
 
En utredning som fylkesmannen her ønsker 
seg er naturlig å vurdere ifb. med 
overordnede planarbeider, bl.a. ved 
rullering av kommuneplanens arealdel, når 
det avgjøres hvilke områder som skal 
avsettes/videreføres til fritidsbebyggelse. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som nevnt under vurderingen av 
konsekvenser for Reindrifta, kap. 6.2, er det 
rimelig at det totale omfanget av 
fritidsbebyggelse bør vurderes samlet for et 
større området ved revisjon av arealdelen.  
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tredel av myr under tregrensa er borte. Dette er 
bekymringsfullt fordi myrer er viktige for bevaring av 
naturmangfold og lagring av vann og C02.  
Det må vurderes om det er viktig naturmangfold 
innenfor området. Dersom området er dårlig kartlagt 
må det gjøres en konkret vurdering av om 
kunnskapsgrunnlaget i området er tilstrekkelig 
(naturmangfoldloven § 9). Det må videre vurderes om 
føre-var-prinsippet bør legges til grunn for 
planleggingen. Kunnskap om området må ligge til 
grunn for utbyggingen. Det må sikres at nye tomter 
ikke får negativ konsekvens for viktig naturmangfold 
eller Trollheimen landskapsvernområde. Det må 
vurderes hvordan tomtene best kan plasseres for å 
hindre eller redusere inngrep i viktige naturområder 
(nml § 12). Det må videre stilles krav til gjennomføring 
av avbøtende tiltak for å redusere de negative 
konsekvensene (nml § 11), herunder istandsetting og 
revegetering av inngrep.  
Samfunnssikkerhet 
Forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhets-
analyse  i tråd med PBL § 4-3, og viser til DSB sin 
veileder "samfunnssikkerhet i areal-planlegging". 
Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten 
videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en 
ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko og 
sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med 
dagens forutsetninger, også vurderes hvordan 
fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. 
Se mer informasjon på www.klimatilpasning.no.  
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i 
forslaget til regulerings-plan, og 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 PBL § 4-3.  
Universell utforming  
Fylkeskommunen ivaretar universell utforming i 
uttalelser til plansaker. 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en 
veiledende uttalelse basert på de opplysningene som 
fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil 
komme tilbake med en endelig uttalelse når planen 
sendes på høring. 

De nye utbyggingsområdene som er 
foreslått ligger på tørr fastmark. 
 
Etter gjennomført kartlegging av 
naturmangfold er størstedelen av et 
området registrert som hagemark, vurdert 
til å ha lokal verdi, vist som hensynssone – 
naturmiljø med en bestemmelse for å 
unngå ødeleggende inngrep her. 
 
 
 
 
 
De nye tomtene er konsentrert inntil 
eksisterende vei, nært bebyggelse. 4 av 5 
tomter er plassert utenfor fellesbeite, hvor 
naturmangfoldet vil bli opprettholdt ved 
beiting.  
 
 
 
ROS-analyse er gjennomført og 
dokumentert i kap. 7 i planbeskrivelsen. 
Det er ikke identifisert noen aktuelle 
hendelser eller situasjoner knyttet til 
planforslaget, hvor risikoen er vurdert som 
uakseptabel.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universell utforming er ikke tatt opp i 
fylkeskommunens uttalelse. 
 
 

 

Vurdering 

Det er gjort en utredning på naturmangfoldet i området, jf. Rapport fra Økolog Vatne. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

 Det ligger i dag 3 eksisterende tomter nord i området som nå søkes regulert. To av de eksisterende tomtene er 
bebygd med fritidshus. På østgrensen til reguleringsområdet, langs vegen inn til området ligger to bebygde 
boligtomter. 
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Det er flere regulerte fritidsområder i nærheten. Nord for området som nå foreslås regulert ligger Sørøyåsen – 
delplan Volleng fra 2009 og delplan Stenset fra 2011. Området ligger like nord for kommunegrensen mot 
Oppdal. 

Det er planlagt 5 nye hyttetomter med vannforsyningsanlegg og avløpsrenseanlegg. Tre av tomtene (F3, 4 og 5) 
ligger innenfor området som er omtalt som hagemark/naturbeitemark. I følge forslagsstiller er gjerde i dag 
flyttet slik at det går i grensene mellom Gnr. 21, Bnr. 15 og 47, innmarksbeite og utmarksbeite. Gjerdet gikk 
opprinnelig mellom eiendomsgrensen og vegen. Økolog Vatne foreslår i sin rapport om naturmangfoldet i 
området at gjerdet flyttes helt inntil vegen for å få beitet områdene slik at naturtypen opprettholdes. 
Landbruksmyndigheten i kommunen sier i sitt innspill at om man skal ivareta naturbeitemarka må fortsatt 
beiting sikres og man må hogge noe bjørk og einer. Fysiske inngrep som gravearbeid, tilførsel av masse ol vil 
ødelegge eller svekke verdien betraktelig.  

Arealene ligger innenfor område med vernskog mot høyfjell. Dette må hensyntas ved plassering av bebyggelse.  

Ved etablering av fritidstomtene som omsøkt vil 1 400 m2 av naturbeitamarka bli nedbygd. Om tomtene tas ut, 
og gjerdet flyttes helt inn til vegen vil arealene kunne bli beitet 

Området inngår i sekundærområdet for reindrifta i Trollheimen. Det går en flyttlei ca. 200 meter nord og vest for 
området. Nye tomter i området vil generere mer ferdsel i området, noe som kan ha negativ påvirkning på rein 
og beitedyr. Det er vanskelig å vurdere hvilken påvirkning noen få tomter vil ha for reindrifta utover den 
påvirkning som allerede er på grunn av eksisterende bruk og ferdsel i området. 

Fylkesmannen påpeker viktigheten av at myr ikke bygges ned Det antas et 1/3 av myr under skogbeltet er borte, 
og det kan ikke godkjennes videre nedbygging/drenering av myrområder.  Det skal tas hensyn til klima og miljø i 
arealplanleggingen, og myr er en viktig naturtype siden den lagrer CO2 og magasinerer vann. Det er ifølge 
kartleggingen av naturverdier innenfor området funnet små partier med myr. Det bør derfor inn i 
bestemmelsene at det ikke kan bygges i myr eller gjøres inngrep som drenerer 

Innspill fra byggesak går på utnyttelse, gjerding og byggehøyder. Dette bør avstemmes med andre planer i 
området og tas inn i bestemmelsene.  

Det er gjennomført en ROS-analyse uten at noen reelle farer er avdekket. Radongass er funnet å være lite 
sannsynlig, men har kritisk konsekvens. Dette må ivaretas i en evt. byggesak. 

Det vurderes som positivt at foreslåtte fritidstomter ligger inntil eksisterende veg og i et område som er vurdert 
å kunne egne seg til fritidsbebyggelse, jf. Landskapsanalysen og kommuneplanens arealdel. Det er allerede en 
del fritidsbebyggelse i området. Samtidig er det viktig å ivareta eksisterende beiteinteresser og kulturlandskap. 
Det ble sagt i oppstartmøte at skal dette skulle bevares/hensyntas.  

 

VA-plan: Det er inntegnet to mulige områder for vannforsyning. Det er ikke gjort undersøkelser i området som 
sier noe om det er mulig å etablere brønner her. Det er eksisterende grunnvannsbrønner i området. Disse har 
ikke tilstrekkelig kapasitet til ytterligere tilknytninger. Det stilles spørsmål med relevansen av å regulere områder 
til vannforsyning så lenge det ikke er sikkert at det er mulig å etablere borebrønner her.  I følge NGU sine kart er 
grunnvannspotensialet i området lite.  

Avløpsvann skal renses i minirenseanlegg med bakteriefjerning og infiltreres i stedlige masser. Det er gjort en 
infiltrasjonstest og kornfordelingsanalyse som tilsier at det kreves et infiltrasjonsanlegg på 200 m2. Dette er et 
relativt stort terrenginngrep. Det er i  bestemmelsene til planforslaget § 4 inntatt at rensenanlegg kan tillates 
anlagt i grunnen forutsatt av eksisterende jordlag med torvdekket legges tilbake etter at anlegget er etablert. 
Om dette lar seg gjøre slik at naturtypen ikke blir berørt er noe usikkert.  

Infrastruktur bør legges i veggrunnen eller arealer regulert til fritidsformål. Anlegg i LNF-område og 
hensynssonen bør tilbakeføres ved at jord og torv legges tilbake. Det bør ikke tilføres masser i LNF-område og 
hensynssonen for å hensynta naturtypen mest mulig.  
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Avløpsplanen er en rammeplan, og det må søkes om byggetillatelse og utslippstillatelse før innlegging av vann 
og etablering av renseanlegg. 

 

Med henvisning til ovenstående vurderer en at med noen endringer i bestemmelsene kan reguleringsforslaget 
aksepteres i og med at det totale arealbehovet er begrenset ved at 4 av de 5 tomtene ligger inntil eksisterende 
infrastruktur. Utbygging planlegges gjort på en slik måte at det ikke skal ha innvirkning på de arealene som 
gjenstår av naturbeitemarka. Området er vurdert som egnet til fritidsbebyggelse i Landskapsanalysen og 
kommuneplanens arealdel. 

 

 


