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1. BAKGRUNN

Kjell Lund har som grunneier i planområdet tatt initiativ til utarbeidelsen av en reguleringsplan 
på deler av sine eiendommer, gnr/bnr. 21/15 og 21/47 på toppen av Sørøyåsen, ved 
kommunegrensen mellom Oppdal og Rennebu. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 
ny fritidsbebyggelse. Plankontoret har vært engasjert for å gjennomføre planprosessen og 
utarbeide et forslag til reguleringsplan.     

2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble planspørsmålet tatt opp med kommunen i et 
møte på kommunehuset på Berkåk den 19.09.17. Før møte ble det gjennomført en befaring av 
planområdet med grunneier Kjell Lund, Berit Sæteren og Ståle Solem fra kommunen og Jostein 
Kongsvik, Plankontoret. Under befaringen ble det sett på mulige tomtearealer og forholdet til 
utmarksbeite.  
 
Under oppstartmøte klargjorde kommunen en del viktige rammer for planarbeidet, ulike 
interesser og hensyn som bør ivaretas og utredningskrav.  

2.2 Varsel om oppstart av planarbeidet 

Den 05.12.17 ble varsel om oppstart av planarbeidet sendt til berørte naboer/grunneiere, 
myndigheter og andre interesser i og rundt planområdet. Samtidig ble planarbeidet kunngjort på 
kommunens hjemmesider og i Opdalingen. I oppstartsvarslet var det skissert en ønsket 
utbygging. Frist for innspill ble satt til 08.01.18. Innkomne innspill er oppsummert og 
kommentert i kapittel 7.  

3. FORHOLDET TIL ANDRE PLANER  

3.1 Kommuneplanens arealdel 2014 
I kommuneplanens arealdel er planområdet vist til Fritidsbebyggelse. Like vest for planområdet 
ligger Trollheimen landskapsvernområde, som i kommuneplan er avsatt til LNFR-areal med 
Hensynssone - båndlegging etter lov om naturvern.   

3.2 Reguleringsplan 
Planområdet inngår reguleringsplan for Sørøyåsen vedtatt i 2006 (planID: 2006 006). Her er 
planområdet vist til Jordbruk og Skogbruk. 
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4. PLANOMRÅDET

4.1 Beliggenhet, omfang og adkomst  
Planområdet ligger på en rygg på toppen av Sørøyåsen, der terrenget begynner å helle ned mot 
Minnilldalsmyran, ca 1,2 km nordøst for Nerskogveien. Området ligger mellom 860 moh. nordøst i 
planområdet, og 890 moh. sørvest i planområdet. Ved varsel om oppstart omfattet planområdet ca 
41,5 dekar. I planprosessen ble planområdet redusert til ca 31,5 dekar, nærmere beskrevet i punkt 
4.2, under. Området har adkomst via Minilldalsåsvegen over gnr/bnr.196/4 i Oppdal kommune, med 
avkjørsel fra Nerskogveien ca 300 m sørvest for kommunegrensen. 
 

Planområdets beliggenhet er markert med rød sirkel på kartet over.
 
4.2 Arealbruk, bebyggelse og anlegg  
Planområdet grenser til 2 boligeiendommer, gnr/bnr. 21/167 og 21/129, øst for planområdet. Det er 
også en bebygd eiendom, gnr/bnr. 21/379, som er et tillegg til 21/129. Ved oppstart av planarbeidet 
var disse eiendommene inkludert i planområdet for å vise den helhetlige arealbruken her. I løpet av 
planprosessen ble disse eiendommene tatt ut av planområdet. Dette for ikke å måtte ta stilling til 
den fremtidige bruken, utnyttelsesgrad mm, for disse eiendommene i reguleringsbestemmelsene.     
 
Nord i planområdet er det fradelt tre fritidseiendommer, gnr/bnr. 21/280, 21/281 og 21/380. Hvorav 
gnr/bnr. 21/280 og 21/380 er bebygd. I tillegg til adkomstveiene til bolig- og fritidsbebyggelsen i 
planområdet går det en stikkvei videre sørvestover og inn til 5 bebygde fritidseiendommer, rett over 
grensen til Oppdal.      
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Ortofoto(2014) hvor planområdet er avgrenset med svartstiplet strek. Rødstiplede streker 
markerer eiendomsgrenser. Grensen til Trollheimen landskapsvernområde, vest for planområdet, 
er vist med grønnstiplet strek.    
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4.3  Grunnforhold, skog og landskap 
I følge NGU’s løsmassekart består de største delene av planområdet av et tynt/usammenhengende
lag med morenemateriale.  Sentrale deler øst i planområdet består av et tykt lag med morene (> 0,5 
m tykt ). I de østlige delene sentralt i planområdet er det forholdsvis flatt. For øvrig heller terrenget 
svakt mot nord/nordøst. I områdene hvor det planlegges ny bebyggelse er hellingen ca 1:10 (10%). 
Området er for det meste bevokst med glissen fjellbjørkeskog.  
 

 
Foto (19.09.17) av den sørvestre delen av planområdet, tatt mot nordvest.  
 
4.5 Landbruk
I følge kilden.nibio.no inngår planområdet i Nerskogen beitelag. Arealene i planområdet er registrert 
som gode beiter for storfe og sau. Grensen mellom innmarksbeite og utmarksbeite/  fellesbeite går 
på nordvestsiden av Sørøyåsen, langs ryggen som går gjennom planområdet.  
 
4.6 Reindrift
Området omfattes av Trollheimsloven for reindrift, reinbeitedistrikt er Trollheimen Sijte, der området 
inngår i sekundærområdet for reindrift (jf. kilden.nibio.no). Innenfor sekundærområdene skal det så 
langt som mulig ikke foregå beiting med rein, i følge leieavtalene mellom grunneiere og reineiere. Ca 
230 m nordvest for planområdet er det i reindriftas arealbrukskart (jf. kilden.nibio.no) vist en flyttlei 
for rein.  
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5. PLANFORSLAG

Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser som er juridisk 
bindende. Plankartet (vist under) og reguleringsbestemmelsene fremgår på egne dokument. 

5.1 Plankart
Forslag til plankart er vist på bildet under og tegnforklaringen på neste side. Plankartet viser hvilke 
typer bebyggelse og anlegg som tillates innenfor planområdet.  
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Tegnforklaring  plankart 
 

5.2 Arealoppgave

Planområdet omfatter ca. 31,6 dekar. Tabellen under viser arealformål med omfang: 
Kode Reguleringsformål Eieform Areal, m2

1120 Fritidsbebyggelse 3: Annen eierform 8 435
1541 Vannforsyningsanlegg 3: Annen eierform 809
1542 Avløpsanlegg 3: Annen eierform 400
2011 Kjøreveg  3: Annen eierform 1 392
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg  3: Annen eierform 697
2082 Parkeringsplasser 3: Annen eierform 54
5100 Landbruks-, Natur- og Friluftslivsformål samt Reindrift 3: Annen eierform 19 826
 Totalt areal planområde  31 613
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5.3 Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget legger til rette for 5 nye tomter til fritidsbebyggelse, F1 – F5. De nye tomtene er 
konsentrert i den sørvestre delen av planområdet. Tomt F1 er lagt rett innenfor fellesbeite (utmark) 
med en kort stikkvei inn til tomta. F2 – F5 ligger ligger mellom den eksisterende veien i sørøst og 
fellesbeite i nordvest. Disse tomtene får direkte adkomt inn fra veien. Det er forutsatt at parkering 
skal skje inne på de nye tomtene . 
 
Det er vist 2 alternative arealer for plassering av vannforsyningsanlegg. Et areal på ca 10 m x 45 m, 
lengst sørvest i planområde, hvor det er fall ned mot alle tomtene. Det andre arealet ligger noe 
lenger ned, mot nordøst, mellom stikkveien til F1 og tomt F3. Før det er gjennomført boring er det 
vanskelig å forutse hvor det er grunnvannkilder som kan forsyne de planområde med drikkevann. I 
bestemmelsene er det derfor tatt høyde for at vannforsyningsanlegg kan plasseres i LNFR-områdene  
i eller ev. utenfor planområdet. Selve borehullet er et ubetydelig inngrep som ikke krever tillatelse 
etter plan- og bygningsloven.  
 
Beskrivelse av vann- og avløpsløsning for den nye bebyggelsen er gitt i vann- og avløpsplan som er 
utarbeidet for denne reguleringsplanen.    
 
Reguleringsbestemmelsene er utarbeidet i tråd med bestemmelsene og retningslinjene i 
kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene er tilpasset eksisterende fritidsbebyggelse og landskapet 
i planområdet. Bestemmelsen om maks mønehøyde på 5,8 m gir plass til 1. etasje + med hems. 
Områdets beliggenhet høyt oppe på Sørøyåsen gjør at det ikke bør tillates høyere bygg her. 
 
Bestemmelsen for hensynssonen for bevaring av naturmiljøet er utformet med utgangspunkt i 
rapporten etter kartleggingen av naturmangfoldet i området. Denne ble levert av Økolog Vatne -
Steiner Vatne 2017, i forbindelse med oppstart av dette reguleringsplanarbeidet.  
 
Det er vist 2 avkjørsler med juridisk punkt avkjørseler. En i fra parkeringsplass til fritidseiendommen 
gnr/bnr.21/380, nordøst i planområdet. Dette gir mulighet til ev. å anlegge vei med parkering inne på 
tomta. Det er vist avkjørselpil ned til avløpsanlegget. I reguleringsbestemmelsene er det forutsatt at 
denne avkjørselen kun skal brukes ifb. drift og vedlikehold av avløpsanlegget.     
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6. VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN 

6.1 Landbruk  
Planforslaget viser 4 nye tomter (F2 – F5) innenfor innmarksbeite og 1 ny tomt, F1, innenfor utmark-
/fellesbeite til Nerskogen beitelag. Igjengroing av området rett innenfor innmarksbeite (vist på foto 
under) tyder på lite beitebruk her. Pga. at terrenget heller ned mot utmarksbeite vil et felles 
avløpsrenseanlegg måtte anlegges innenfor utmarksbeite. Imidlertid vil rensearealet være 
tilgjengelig for beitebruk. Planforslaget vurderes å få små konsekvenser for beitebruken her. 
   

 
Foto (sep. 2017) tatt på nordvestsiden av gjerde mot fellesbeite. Dette viser hvor tett vegetasjon er 
der det har vært lite eller ingen beitebruk (fra høyre bildekant mot venstre). Bilde er tatt mot  
området hvor tomt F3 ligger.  
 
6.2 Reindrift   
Planområdet er en del av avtaleområdet for reindrifta i Trollheimen hvor Trollheimen Sijte driver 
Reindrift. På kilden.nibio.no er planområdet vist som en del av sekundærområdet, hvor rein iht. 
avtalene med grunneierne bare kan oppholde seg sporadisk i korte perioder. av gangen. På 
kilden.nibio.no er det vist en flyttlei for rein ca 230 m nordvest for de nye tomtene i planområdet.  
Den nye bebyggelsen som er foreslått kommer ikke nærmere flyttleia enn bybyggelsen rett sørvest 
og rett nordøst for de foreslåtte tomtene. 
 
I Fylkesmannens uttalelse til planarbeidet er det lagt vekt på de uheldige virkninger den ferdsel og 
forstyrrelse som fritidsbebyggelsen medfører for reindrifta i bruken av flyttleia. Dette er en 
problemstilling som er mer generell og berører et større området her. Dette bør derfor avklares 
gjennom overordnede planer, i første rekke ved rullering av arealdelen.   
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6.3 Kulturmiljø og kulturminner 
Fylkeskommunen gjennomførte arkeologsik undersøkelse i planområdet uten funn den 19.06.18. 

6.4 Naturmangfold
Ifb. planarbeidet gjennomføre Steinar Vatne (Økolog Vatne) en kartlegging av naturmangfoldet i 
planområdet i 2017. Her er et utdrag fra rapporten «Naturverdier i planlagt hyttefelt på Sørøyåsen 
2017» datert 16.01.2018 etter en gjennomført kartleggingen i planområdet:  
Verdivurdering:  
Med grunnlag i faktaark for hagemark oppnår lokaliteten middels vekt på størrelse, tilstand og 
nærhet til andre kulturmarker, lav vekt på typevariasjon, artsmangfold, og høy vekt på påvirkning.
Samlet sett får lokaliteten verdi C-lokalt viktig. 
Skjøtsel og hensyn:  
Fortsatt beiting er en forutsetning for å bevare og utvikle naturverdiene. Hogst av bjørk og einer vil 
være positivt. Andre fysiske inngrep vil ødelegge eller svekke verdien betraktelig.» 
 
Igjengroing av innmarksbeite inn mot utmarksgjerde her typer på lite beiting. Det vurderes som mest 
aktuelt å få ivaretatt den delen av naturbeitemarka som ligger i fellesbeite. I planforslaget er det 
defor bare vist hensynssone – naturmiljø av den delen av naturbeite som ligger innenfor fellesbeite. 
Det er imidlertid bare en mindre del (ca 1,4 dekar) av den kartlagte hagemarka som ligger innenfor, 
innmarksbeite. Noe som skyldes at gjerde mot utmarksbeite her inntil nylig har stått et stykke inn på 
immarksbeite.    
 
Avløpsanlegget, infiltrasjon/jordrensing av avløpsvann fra slamavskiller, er plassert i  området hvor 
det er kartlagt hagemark. For å bevare denne vegetasjonen her er det foreslått en regulerings-
bestemmelse, hensynssone - bevaring av naturmiljø, hvor det er forutsatt at at eksisterende jordlag 
med tovdekket legges tilbake etter at anlegget er etablert.  
 

Ortofoto (2014) hvor den registrerte 
naturbeitemarka er avgrenset med 
blåstiplet strek. Det er foreslått 
hensynssynsone bare for den delen 
av hagemarka som ligger i 
utmarksbeite, der beitebruken er så 
stor at denne vegetasjonstypen kan 
bli opprettholdt.   
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6.5 Friluftsliv  
Allmenns ferdsel vil som i dag forsatt følge veitraseene som går gjennom området. Over stikkveien 
mot nord vil ferdselen fortsatt måtte passere gjennom grinda over denne veien. Traseen for skiløypa 
som kjøres opp langs Sørøyåsen, og over grensen til Oppdal, ligger like sørøst for planområdet og er 
dermed lett tilgjengelig fra planområdet. 

6.6 Landskapstilpassning og estetikk
Planforslaget er utarbeidet slik at det kun er inn til tomt F1 at det er behov for ny kort stikkvei, de 
øvrige 4 tomtene får direkte adkomst inn fra eksisterende vei. Svakt hellende terreng og tørre 
morenemasser gjør at tomtene kan bebygges med små inngrep. De fem nye tomtene er plassert i et 
svakt hellende terreng som flater ut mot sørøst. Tomtene blir mest synelig i fra nordvest. På 
bakgrunn av beliggenheten og den lave bjørkeskogen er det i bestemmelsene satt krav om en maks 
mønehøyde på 5,8 m, som innebærer 1. etasje + ev. hems.  

7 SAMFUNNSSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET 

7.1 Metode 
ROS-analyse er gjennomført i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
sin veileder ”Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”. Veilederen sier at: På detaljplannivå skal 
reell fare være identifisert, beskrevet og vurdert i forhold til fastsatte sikkerhetskrav. ROS- 
analysen skal dekke areal som planen omfatter med fokus på utbyggingsområder og landbruks-, 
natur og friluftsområder (LNF-områder).  
 
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB1 (Veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid i kommunene (2001).  
 
Analysen er basert på informasjon som har kommet frem i planbeskrivelse, samt i kartbaser fra 
NVE, NGU, DSB og MD (Miljødirektoratet - miljøstatus.no). I risikovurderingene er det tatt 
utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er 
ikke sjekket. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  
Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i 
kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.  
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Sannsynlighet for uønsket hendelseer vurdert ut fra: 

Begrep Beskrivelse
Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år
Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 
Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år
Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år

 

Konsekvenser av uønsket hendelse er vurdert ut fra:  

Begrep Liv/helse Miljø Samfunnsviktige 
funksjoner

Ufarlig Ingen personskader Ingen miljøskader Systembrudd er 
uvesentlig 

En viss fare Få/små 
personskader

Mindre skader, lokale skader System settes 
midlertidig ut av drift

Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, -regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid <1 år

System settes ut av drift 
i flere døgn 

Farlig Alvorlige 
personskader/en 
død 

Omfattende skader, -regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid >1 år

System settes ut av drift 
over lengre tid,  

Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlge og langvarige 
skader, uopprettelig miljøskade 

System settes varig ut 
av drift

 
Risikomatrise, der risiko er en funksjon av vurdert sannsynlighet og konsekvens: 

Konsekvens 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 
Sannsynlighet
1. Meget   
sannsynlig 

  

2. Sannsynlig
 

  

3.  Mindre 
sannsynlig/
få tilfeller 

  

4. Lite sannsynlig     
/ingen tilfeller 

  

 
Risikograden er delt inn i tre nivå:  

Indikator for risiko
 Uakseptablel. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul eller grønn 
 Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
 Akseptabel risiko 
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7.2 Uønskete hendelser – sannsynlighet, konsekvens og risiko 
Hendelser/situasjoner  i tabellen under er behandlet i tråd med metodikken som beskrevet 
under punkt 7.1. I punkt 7.3 er det gjort vurderinger av behovene for risikoreduserende tiltak 
mot hendelser/situasjoner som ansees sannsynlige at kan inntreffe innenfor planområde.   
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer 
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
1 Snø- eller steinskred Nei   
2 Flodbølger Nei   
3 Masseras/-skred Nei
4 Flom/flomskred Nei
5 Radongass Ja 3 3 Vurdering under kap.7.3
6 Skog-/lyngbrann Nei
Vær, vindeksponering. Er område spesielt:
7 Vindutsatt Nei   Årsmiddelvind 4,5 - 5,5 

m/s (NVE, 2009) 
8 Nedbørsutsatt Nei Årsnormal 1000 – 1500 

mm (NVE - senorge.no)
Hvilken grad vil området bli berørt av klimaendringer
9 Økt nedør Nei   10 - 15 % fram til år 2100 

(NVE, senorge.no)
10 Havnivåstigning Nei   
11 Stormflo Nei   
Natur- og kulturområder
12 Sårbar flora ja 3 2  Jf. kap.6.4 side 13 og 

vurdering kap.7.3   
13 Sårbar fauna/fisk Nei   
14 Verneområder Nei   
15 Vassdragsområder Nei   
16 Fornminner Nei   Arkeolog. undersøkelser 

19.06.18 uten funn.
17 Kulturminne/-miljø Nei   
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
18 Vei, bru, knutepunkt Nei   
19 Havn, kaianlegg Nei   
20 Sykehus/-hjem, kirke Nei   
21 Brann/politi/sivilforsvar Nei   
22 Kraftforsyning Nei   
23 Vannforsyning Nei   
24 Forsvarsområde Nei   
25 Område for 

idrett/lek/rekreasjon
Nei   

26 Vannområde for friluftsliv Nei   
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
27 Akutt forurensning Nei   
28 Permanent forurensning Nei   
29 Støv og støy; industri Nei   
30 Støv og støy; trafikk Nei   
31 Støy; andre kilder Nei   
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer
32 Forurenset grunn Nei   
33 Forurensning i sjø Nei
34 Høyspentlinje (el. stråling) Nei
35 Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet)

Nei

36 Avfallsbehandling Nei Hamos avfallscontainere 
ved demning Granasjøen

37 Oljekatastrofeområde Nei   
Medfører planen/tiltaket: 
38 Fare for akutt forurensning Nei
39 Støy og støv fra trafikk Nei
40 Støy - støv fra andre kilder Nei
41 Forurensning i sjø Nei
42 Risikofylt industri mm, 

kjemikalier/eksplosiver ol
Nei   

Transport. Er det risiko for:
43 Ulykke med farlig gods Nei   
44 Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplos. ol) 
Nei   

Trafikksikkerhet 
45 Ulykke i av-/påkjørsler Nei   
46 Ulykke med 

gående/syklende
Nei   

47 Ulykke ved 
anleggsgjennomføring

Nei   

48 Andre ulykkespunkter Nei   
Ulykkes beredskap. Har området:
49 Tilstrekkelig slokkevanns-

forsyning (mengde og trykk)
   

50 God adkomst for 
utrykningskjøretøy?

   Vei fram til all ny 
bebyggelse som er 
foreslått

Sabotasje og terrorhandlinger 
51 - er tiltaket i seg selv et 

sabotasje- /terrormål?
Nei   

52 - potensielle sabotasje- 
/terrormål i nærheten? 

Nei   

Andre forhold:
53 Regulerte vannmagasiner, 

med fare for usikker is,  
endringer i vannstand mm 

Nei   

54 Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei   

55 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.

Nei   

56 Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei   
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Risikomatrise - samlede risikovurderinger:
Aktuell hendelser/situajoner er plassert inn risikomatrisen under iht. punkt/nr. i tabellen  over. 
Under kapittel 7.3 er det gjort vurderinger av risikoreduserende tiltak.      
Konsekvens 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

Sannsynlighet
1. Meget sannsynlig    

2. Sannsynlig    

3. Mindre sannsynlig
/få tilfeller

 12  5  

4. Lite sannsynlig     
/ingen tilfeller

   

 

7.3 Vurderinger av risikoreduserende tiltak  

Radongass – punkt 5 
På NGU’s kart (geo.ngu.no/kart) aktsomhetsgraden for radon (ngu.no) angitt som lav i 
planområdet.  
Uansett oppgir NGU at aktsomhetskartet for radon ikke kan benyttes til å forutsi radon-
konsentrasjonen i enkeltbygninger og at kartet ikke er ment brukt på tomtenivå.  
Eventuelle radonforebyggende tiltak skal skje ifm. prosjektering og utførelse av hver enkelt 
bygning for personopphold, jf. ”Byggtekninsk forskrift § 13-5. Radon”.  
    
Sårbar flora – punkt 12 
Med utgangspunkt i det vedlagte notatet er den delen av registrert Hagemark som ligger 
innenfor fellesbeite vist som «hensynssone – bevaring av naturmiljø» på plankartet, dette er 
nærmere utredet under punkt 6.4, side 12. I reguleringsbestemmelsenes § 4 Hensynssone - 
Bevaring av naturmiljø er det tillatt anlagt jordrenseanlegg for avløp forutsatt at eksisterende 
jordlag med tovdekket legges tilbake etter at anlegget er etablert. Dette for å bevare vegetasjon 
med denne naturtypen.    
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8.  INNSPILL TIL PLANARBEIDET

Det ble utsendt og annonser varsel om oppstart av planarbeidet den 05.12.17. Det kom ingen innspill 
til planarbeidet fra berørte grunneiere eller andre private interesser. Innspillene fra myndigheter er 
oppsummert 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. 

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 

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

 
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 
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. 
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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 

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 
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 

 

 
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.  
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 
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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 
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 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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. 

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. 
 
 

 
 


