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Saksopplysninger
Oppdal kommune mottok den 28.09.2021 søknad om rammetillatelse for følgende forhold:
 Riving av låvebygning (SEFRAK)
 Oppføring av enebolig
 Bruksendring av våningshus til anneks for ny enebolig
 Gjenoppføring av tømmerkasse fra riving,
Tiltakshaver er Øyvind Estenstad og ansvarlig søker er Sivilingeniør Godhavn AS.
Det søkes om delvis riving av låvebygning som i dag ligger inntil Gamle Kongeveg på eiendom gnr/bnr
307/12. Deler av bygningen er tenkt gjenoppført som redskapshus lenger vest på tomta. I søknaden er
det opplyst at eksisterende låve har et bebygd areal på 163 m² BYA. 138 m² BYA av disse søkes revet,
mens låvebrua med 25 m² BYA består. Tømmerkasse som søkes gjenoppført som redskapshus får et
areal på 27 m² BYA og 23 m² BRA. Det er ikke opplyst om BRA for bygget som skal rives, men dette er
helt klart over 100 m² BRA og det vil derfor være krav til avfallsplan og sluttrapport for faktisk disponert
avfall jf. TEK 17 §§ 9-6, 9-9.
Videre er det søkt om oppføring av enebolig med samme plassering som revet låve, men med kortere
lengde slik at nytt bygg får større avstand til vei. Låvebrua til eksisterende låve ønskes integrert i nytt
bygg. Eneboligen søkes oppført over 3 plan (K01, H01, H02) og får et areal på 148 m² BYA inkl.
overbygd uteareal, samt totalt 303 m² BRA.
Det er gjennomført forhåndskonferanse og kommunen var tidlig klar på at flere boenheter på
eiendommen ikke er aktuelt, da dette kan medfører fremtidig oppdeling av eiendommen. For å få
godkjent ny bolig ble det derfor også stilt krav om at eksisterende våningshus bruksendres til «anneks»
for bolig. Bruksendringen vil ikke medføre noen byggteknisk endring, kun at kjøkkenet på 3,6 m²
endres til annet bruk slik at bygget ikke har alle hovedfunksjoner. Søknad om bruksendring er vurdert å
ikke være kurant og tas derfor opp til politisk behandling jf. kommunens delegeringsreglement.
Det foreligger ansvarsrett for SØK og PRO Arkitektur, dette er i samsvar med krav til rammesøknad.
Søknadens ansvarsretter bekrefter at tiltakets ytre rammer er prosjektert samsvar med TEK 17.
Videre er det sammen med søknad om rammetillatelse søkt om dispensasjon fra - byggegrense mot
kommunal vei, - arealformål i reguleringsplanen, - samt avstandsbegrensninger fra dyrkamark og bekk.
Underveis i saksbehandlingen har kommunedirektøren funnet at tiltaket likevel er i tråd med
arealformål i reguleringsplan og det er dermed ikke behov for behandling av dispensasjon fra
arealformål. Videre er det søkt om dispensasjon fra dyrkamark og bekk jf. KPA §§ 2.1.1 og 1.6.1.
Sistnevnte forhold blir ikke behandlet gjennom dispensasjon da reguleringsplan gjelder foran KPA,
men vurdering av avstand er inntatt i vurdering av Plassering i plan og høyde.
Dispensasjon fra byggegrense mot vei er vurdert under Dispensasjoner.
Søknadene har vært oversendt Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune for
henholdsvis vurdering av dispensasjon fra arealformål og for vurdering av SEFRAK-registrert bygning,
se uttalelsene vedlagt. For kommunedirektørens vurdering av disse, se avsnitt Uttale fra andre
myndigheter.
I henhold til delegeringsreglementet for Oppdal kommune, er «kurante bruksendringer» delegert til
administrasjonen. Da kommunedirektøren ikke anser bruksendringen fra våningshus til anneks å være
direkte kurant, legges hele byggesaken med dispensasjon frem for utvalg for bygg- og arealplansaker.
Plangrunnlag
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Fagerhaug Flyplass, planid 1988007. Eiendommen er
regulert til jord- og skogbruksformål, sone IV.

I planens bestemmelse pkt. 2.1.3 går det frem at «for jord- og skogbruksområde, sone IV, kan det i
tillegg til bygninger med tilknytning til jord- og skogbruk, også tillates spredt boligbebyggelse».
Tiltaket er i tråd med planformålet jf. bestemmelse 2.1.3.
Kommunedirektøren vil opplyse om at eiendommen er vist med boligformål i kommuneplanens
arealdel (KPA).
Naboforhold og andre kommentarer
Det er gjennomført nabovarsling i samsvar med vilkårene i pbl § 21-3. Ingen merknader er registrert i
saka.
Foretak med ansvarsrett
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og
bygningsloven.
Gjennomføringsplanen som er vedlagt søknaden gir en fullstendig beskrivelse av fagområder,
ansvarsområder og tiltaksklasser som byggeprosjektet omfatter. Erklæring av ansvarsrett for SØK og
PRO Arkitektur foreligger
Ansvarsrett for UTF er ikke komplett. Den enkelte ansvarsrett for UTF innenfor de ulike fagområder
sendes kommunen i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.
Erklærte ansvarsretter er i samsvar med innsendt gjennomføringsplan versjon A.
Uttale fra andre myndigheter
Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven § 21-5 samordningsplikt med andre myndigheter. I
tilfeller hvor byggetiltak kan berøre annen myndighets regelverk skal kommunen oversende saken for
høringsuttalelse.
I foreliggende sak er det vurdert at omsøkt dispensasjon fra arealformål skal oversendes
Statsforvalteren i Trøndelag (tiltaket er senere vurdert å være i tråd med arealformålet). Videre har
tiltaket med riving av SEFRAK-registrert bygg vært oversendt Trøndelag Fylkeskommune v/Seksjon for
kulturminner.
Uttale fra Statsforvalteren i Trøndelag
Saken er oversendt Statsforvalteren i brev av 25.11.2021. I uttalelse datert 17.12.2021 er søknad om
dispensasjon fra arealformål vurdert.
Avdeling for landbruk har ingen merknader til at låve rives, men påpeker at det ved oppføring av bolig
er viktig å sikre en buffer mellom bolighus og dyrkamark. Det gis faglig råd om å plassere bolighuset
slik at det ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene i området.
Avdeling for klima og miljø kommenterer at «dersom det er snakk om fritidsbolig, bør kommunen
vurdere presedensvirkningen ved å tillate såpass stor bygningsmasse på eiendommen»
Slik kommunedirektøren ser det, går det klart frem av søknaden at tiltaket gjelder oppføring av
enebolig. Når det gjelder plassering av bolighus i forhold til dyrkamark, er dette vurdert lenger ned,
under Plassering i plan og høyde.
Kommunedirektøren minner om at det i ettertid er funnet at det ikke er behov for dispensasjon fra
arealformål, se vurdering under Plangrunnlag.

Uttale Trøndelag Fylkeskommune
Eksisterende låve som søkes revet er SEFRAK-registrert og søknaden er derfor oversendt
fylkeskommunen v/seksjon for kulturminner. I henhold til kulturminneloven § 25 andre ledd er
kommunen pliktig å oversende søknad om riving av ikke fredet byggverk oppført før 1850 til
kulturminnemyndighet. Da det er usikkerhet knyttet til byggets alder er saken oversendt
kulturminnemyndighet for vurdering.
I brev av 21.12.2021 uttaler fylkeskommunen at det er noe usikkerhet knyttet til datering av bygget. I
henhold til SEFRAK-registeret kan deler av bygget være fra 1826. Samtidig er det i Norges bebyggelse
opplyst at byggeår er 1910, samt at øverste del er bygd i 1951. Fylkeskommunen finner det vanskelig
å bedømme byggets tilstand da det ikke foreligger en detaljert tilstandsrapport etter NS 16096 eller
lignende.
Videre opplyses det at våningshuset og stabburet er begge i SEFRAK datert tilbake til 1600-tallet.
Tunet som helhet er således et viktig landskapselement. I tillegg nevnes det at pilegrimsleden går forbi
eiendommen. Fylkeskommunen savner en kulturminnefaglig vurdering fra kommunen, dette sett hen til
nylig vedtatt kulturminneplan.
Totalt sett er fylkeskommunen kritisk til riving og nybygg. Det anføres at nybygg vil kunne oppleves
som et fremmedelement. Fylkeskommunen er også av den oppfatning at tiltaket gjelder fritidsbolig og
uttaler at dersom tiltaket hadde vært helårsbolig, vil større inngrep kunne forsvares bedre.
Fylkeskommunen er heller positiv til at bygget istandsettes under forutsetning av at blant annet
byggevolum og avstander ikke endres.
Vurdering
Først vil kommunedirektøren understreke at tiltaket med oppføring av nytt bygg gjelder enebolig. I
søknadens følgebrev går det klart fram at tiltaket skal oppføres etter forskriftskrav til enebolig. En
eventuell tillatelse i denne saken vil også forutsette oppføring av enebolig.
Videre går det fram av fylkeskommunens uttalelse at også de er usikre på låvens byggetidspunkt. Slik
kommunedirektøren ser det har bygningen vært gjenstand for flere endringer over lang tid. Ut i fra
beskrivelser av låven i Norges Bebyggelse og Gards- og slektshistorie virker det sannsynlig at
størsteparten av bygningen er oppført etter 1900. De delene av bygget som kanskje er eldre kan være
tømmerkasser og gråsteinsmuren.
Tiltakshaver har leid inn lafteforetaket Norrøn Laft AS til å vurdere byggets alder med tanke på
lafteteknikk, se rapport vedlagt. Av rapporten går det fram at store deler av tømmerdelen er skadet
som følge av eksponering av fuktig miljø over lang tid. Det vurderes imidlertid at laftet del i nordøst er i
relativt god stad og kan gjenbrukes uten store kostnader. Videre vises det til bilder av innsiden av
bygget hvor det er påskrevet årstall rundt 1900-1910, dette er i samsvar med beskrivelse i Norges
Bebyggelse. Tiltakshaver har i søknaden opplyst at omsøkt redskapshus skal oppføres ved gjenbruk
av laftet del i nordøst. I tillegg vil gråsteinsmuren bli gjenbrukt som fundament til dette bygget.
Slik kommunedirektøren ser det vil en istandsetting av bygget og transformasjon til bolig være
vanskelig med tanke på gjeldende byggtekniske krav, jf. TEK 17. Det finnes unntak fra forskrift for
restaurering av eldre bygninger, men da tidligere bruk av bygningen har vært fjøs og ønsket bruk er
bolig, vurderes en slik restaurering/istandsetting ikke hensiktsmessig all den tid bygningen stort sett er
oppført etter 1900.
Fylkeskommunen savner en kulturminnefaglig vurdering i henhold til kulturminneplan. Kommunestyret
vedtok i sak 21/51, 06.05.2021 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Planen definerer
forskjellige kulturminner og kulturmiljø som er særskilt viktig å bevare. Det foreligger også retningslinjer
for byggesaksbehandling av tiltak på kulturminner. Som kunnskapsgrunnlag til vurdering av tiltak er
Norges Bebyggelse og Gards- og slektshistorie nevnt som nyttige oppslagsverk. Disse er også som
nevnt over, benyttet ved vurdering av byggets alder.

I uttalelsen fra fylkeskommunen pekes det spesielt på at låven er et viktig landskapselement langs
pilegrimsleden. I kulturminneplanen er pilegrimsleden omtalt som et viktig kulturmiljø hvor den gamle
veien over Dovrefjell nevnes som svært viktig. Slik kommunedirektøren ser det er det en viss forskjell
på pilegrimsleden over Dovrefjell og den forbi omsøkt tiltak. Over Dovrefjell går store deler av leden på
gamle veier/stier, mens ved omsøkt tiltak er det i dag trafikkert bilvei. I tillegg nevnes det i planen at de
faktiske ferdselsårene, ofte gikk høyere i dalføre enn veiene i dag. Så fremt nytt bygg tilpasses
omgivelsene i tilstrekkelig grad (se vurdering under Visuelle kvaliteter), kan ikke kommunedirektøren
se at omsøkt tiltak er til ulempe for dagens pilegrimsled.
Fylkeskommunen påpeker at det ikke foreligger en detaljer tilstandsanalyse. Slik kommunedirektøren
ser det er byggets tilstand godt beskrevet, både gjennom tekst og bilder. Dette er i samsvar med
retningslinjer i kommunens kulturminneplan.
Slik situasjonen er i dag har vi et bygg som ligger helt inntil vei. Slik Oppdal kommune ser det er ikke
dette en ønskelig situasjon, dette med tanke på trafikksikkerhet. Ønsket plassering av ny enebolig er
lenger inn på tomta og selv om Gamle Kongeveg har relativt rett strekning forbi omsøkte tiltak, anser
kommunedirektøren at siktforholdene og dermed trafikksikkerheten vil bli vesentlig forbedret (avstand
til vei er nærmere vurder under Dispensasjoner).
Fylkeskommunen har i sin uttalelse uttalt at de kan være positiv til en istandsetting av bygget forutsatt
at bygningsvolum og avstander ikke endres. Kommunedirektøren vil påpeke at et slikt tilfelle også må
behandles med dispensasjon, og fordelene ikke kan sies å være større enn ulempen med bygning
inntil veibane. Med omsøkt tiltak vil ulempen være langt mindre da ny bolig trekkes 4 meter inn på
eiendommen.
Etter en helhetlig vurdering, vil kommunedirektøren tilråde at omsøkt riving og oppføring av enebolig
tillates. Dette begrunnes med at eksisterende låve stort sett er oppført på 1900-tallet og at de eldre
delene av låve-bygget som er i god stand vil bli gjenbrukt ved oppføring av redskapshus. Videre vil
tiltaket samtidig medføre bedre trafikksikkerhet langs Gamle Kongeveg.
Vei og adkomst
Tiltaket gir ingen endringer i vei og adkomst.
Visuell utforming
Eiendom for omsøkt tiltak er et gammelt gårdstun som har vært bebygd i flere hundre år. Våningshuset
fremstår imidlertid nyere med stående, mørkt panel og torvtak. Omsøkt ny enebolig vil slik
kommunedirektøren ser det passe inn i tunet. Fasadetegningene viser første plan i laft og stående
bindingsverk over. Dette sammen med at låvebru bevares og integreres i nytt bygg gjør at endringene i
utgangspunktet ikke blir så stor. Ny bolig vurderes å være tilpasset omgivelsene.
Tiltaket innehar etter kommunens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til tiltakets
funksjon og de bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl § 29-2.
Plassering i plan og høyde
Det ligger ved nabosamtykke fra eier av gnr/bnr 1515/10 Oppdal kommune v/eiendom, for plassering
inntil 3,7 meter fra felles grense. Plassering godkjennes som vist i søknadens situasjonsplan, jf. pbl §
29-4 tredje ledd, bokstav a).
Plassering i høyden blir godkjent til topp grunnmur H01 kote 619,3, jf. pbl § 29-4 første ledd.
Plassering i forhold til dyrkamark og bekk
Omsøkt enebolig er i situasjonsplanen vist med samme plassering som dagens låve. Denne
plasseringen er inntil grense mot fulldyrka mark. Statsforvalter har gitt faglig råd om at bolighus
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene i området.

Ut ifra situasjonsplanen vedlagt søknaden vil fasaden mot dyrkamark få en avstand på 7,2 meter fra
eiendomsgrense. Eiendommen er som nevnt innledningsvis vist med boligformål i kommuneplanens
arealdel. Videre er tilstøtende naboeiendom som har landbruksvirksomhet nabovarslet og har signert
personlig på varselet. Utearealene til nytt bolighus vil være tilnærmet de samme som utearealene til
dagens våningshus. Denne delen av bruken vil derfor ikke endres, og landbruksinteressene vil således
i liten grad påvirkes av endringen. Når det gjelder ny bolig som erstatning for låve, så vil det kunne
medføre noe økt press på landbruksinteressene. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke se at
ulempene ved omsøkt plassering er så store at byggets plassering må kreves endret. Det legges også
vekt på at omsøkt bygg er en erstatning fra allerede eksisterende bygg.
I reguleringsplanen er det ingen bestemmelser knyttet til avstandsbegrensninger mot bekk.
Kommunedirektøren vil derfor bruke kommuneplanens arealdels bestemmelse 1.6.1 som
retningsgivende verdi. Det går fram av bestemmelsen at minsteavstand til bekk er 20 meter. Omsøkt
bolig er over 20 meter fra bekk, men plassering av redskapshus vil være mindre, ca 6 meter. Ut i fra
flyfoto av eiendommen er tenkt plassering av redskapshus på areal som er opparbeidet til plen.
Vegetasjonsbeltet langs bekken vil ikke bli påvirket av byggets plassering.
Kommunedirektøren finner at plasseringen av bygningene er akseptabel, og vil tilrå at plasseringene
godkjennes som omsøkt.
Sikkerhet mot fare
Deler av tomta er i henhold til det offentlige kartgrunnlaget (DOK) vist med aktsomhet for flom jf. NVEatlas. Dette gjelder en liten del av omsøkt plassering for ny bolig, samt planlagt plassering av
redskapshus. Aktsomhetssonen for flom skyldes den nærgående Haugabekken.
Søker har ved nivellement og gjeldende maks vannstigning iht. NVE vurdert at flom på det omsøkte
arealet er lite sannsynlig. I henhold til NVE er maks vannstigning for Haugabekken 1,59 m,
byggeområdet ligger på ca. kote 619,3, mens bekken er på oversiden av veien målt til ligge 1,63 m
under dette nivået, se vedlagte nivellement. Da det etter målingene er kun en margin på 4 cm, uttaler
søker videre at terreng ved nordvest-fasade skal utføres med fall slik at vann kan ledes bort fra
bygning og ut på åker.
Kommunedirektøren er enig i søkers vurderinger og kan ikke se at godkjenning av omsøkt plassering
vil medføre personfare eller særlig økonomisk tap som følge av flom. Sikkerheten anses ivaretatt, og
pbl. § 28-1 jf. TEK kap. 7 anses oppfylt.
Kulturminner
Det er foretatt en utsjekk i kulturminnebasen Askeladden hvor omsøkt riving omfatter SEFRAKbygning. Se vurdering over.
Forholdet til utvalgte naturtyper
Det er foretatt en utsjekk i naturbasen uten funn. Da tiltaket ikke berører naturmangfoldet, finner ikke
kommunedirektøren det nødvendig å vurdere saken etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven.
Vann- og avløp
Da tiltaket vil kreve separat utslipp er det må dermed søkes om utslippstillatelse. Denne blir behandlet
med eget vedtak og utsendt separat. Vi gjør oppmerksom på at brukstillatelse ikke kan gis før
utslippstillatelsen foreligger.
Dispensasjoner
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 er det søkt om dispensasjon fra veilova § 29 for
byggegrense mot kommunal vei.
Dispensasjon kan ifølge plan- og bygningsloven § 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale

interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjon fra veglova § 29 (byggegrense mot kommunal vei)
Det går fram av veglova § 29 at byggegrense mot kommunal vei er 15 meter. Hensikten bak
bestemmelsen er å sikre kommunens drift og vedlikehold av veien, eksempelvis trafikksikkerhet,
snøbrøyting om vinteren, tilstrekkelig med areal til ledninger i grøft mv.
Søker har i søknaden anført at slik situasjonen er i dag, er låven plassert slik at gavl mot nordvest
ligger helt inntil Gamle Kongeveg og dette gir et dårlig siktbilde. Omsøkt enebolig vil få samme
plassering som dagens låve, men med kortere lengde slik at avstand til veikant blir 4 meter og avstand
til veimidte blir 7 meter. Det opplyses også at samme avstander blir benyttet ved gjenoppføring av
tømmerkasse fra revet låve.
Kommunedirektøren er enig med søker i at dagens situasjon med bygning så å si i veibanen er
uheldig. Det vil være helt klart en fordel at ny enebolig og redskapshus plasseres lenger inn på tomta.
Utgangspunktet i veilova er 15 meter og slik kommunedirektøren ser det skal denne bestemmelsen
sikre at alle typer kommunale veier får tilstrekkelig avstand til bygg. Med alle typer kommunale veier,
siktes det til at noen veier har stor horisontalkurve/vertikalkurve og vil dermed ha behov for større
avstander til bygninger slik at siktforholdene er gode nok. For omsøkt tiltak er horisontalkurven til
Gamle Kongeveg liten, det vil si tilnærmet rettstrekning og siktforholdene er relativt gode. Det er likevel
som nevnt uheldig med bygning helt inntil veibanen. Ved å trekke nytt bygg 4 meter inn på tomta, er
det vurdert at hensikten bak bestemmelse ikke vil bli tilsidesatt i nevneverdig grad.
Forholdet med dispensasjon fra byggegrense mot vei har også vært oversendt avdeling for Tekniske
tjenester v/Samferdsel og Eiendom. De har ingen innvendinger til tiltaket og er av samme oppfatning
som kommunedirektøren i at tiltaket totalt sett medfører en klar forbedring av dagens situasjon
Etter en helhetlig vurdering, vil kommunedirektøren tilråde at dispensasjon fra veglova § 29 innvilges.
Fordelen er vurdert klart større enn ulempene og hensikten bak bestemmelse vil ikke tilsidesettes i
vesentlig grad, jf. pbl. § 19-2.
Kommunedirektørens tilråding
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Utvalg for bygg- og arealplansaker søknad om
dispensasjon fra veglova § 29 for oppføring av enebolig og redskapshus 7 meter fra veimidte.
Utvalg for bygg- og arealplansaker gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 jf. § 20-3
rammetillatelse for riving av låve, oppføring av ny enebolig og gjenoppføring av tømmerkasse, samt
bruksendring av våningshus til anneks for bolig.
Plassering av enebolig tillates inntil 3,7 meter fra gnr/bnr 1515/10, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd, bokstav a)
Sluttrapport for faktisk disponert avfall skal være sendt kommunen senest ved søknad om ferdigattest
jf. TEK 17 § 9-9.
Det minnes om at brukstillatelse ikke kan gis før utslippstillatelse er gitt.
Den enkelte ansvarsrett for manglende PRO og UTF innenfor de ulike fagområder sendes kommunen i
forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse for tiltaket behandles administrativt.
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Nullstill
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Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174
Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder
Opplysningene gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

307

Festenr.

Bygningsnr.

Seksjonsnr.

12

Bolignr.

Kommune

..........

Adresse

Oppdal

Postnr.

Gamle Kongeveg 858

Poststed

Oppdal

7340

Forhåndskonferanse
Pbl § 21-1

Ja

Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger

Nei

Dispensasjonssøknad. Unntak fra TEK
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter/
forskrifter til pbl

Plan- og bygningsloven med forskrifter

Arealplaner

Vegloven

1-4

B–

Vedlegg nr.

Pbl § 31-2

Redegjørelse i eget vedlegg

Det søkes om unntak fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)

B–

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Eventuelt andre planer

Navn på plan

Reguleringsplan for Flyplass på Fagerhaug. Plan id: 1988007
Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Planstatus
mv.

Eiendommen er vist som boligformål i kommuneplanen, men er regulert til "område for jord- og sogbruk" i
reguleringsplan for Fagerhaug flyplass.
Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*
%-BYA

40,00

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

%-BRA / %-TU
m

%

2

–

BRA

U-grad
2

m

%

2461.0 m2

b. Byggeområde/grunneiendom**
Tomtearealet

BYA

m2

0.0 m2

m2

m2

–

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler
e. Beregnet tomteareal (b – c) eller (b + d)

Grad av
utnytting

2461,0 m2

984.0

m

m

g. Areal eksisterende bebyggelse

247.0

m2

m2

BYA

BRA

BYA
2

2

m2

=

m2

BRA
2

BTA

m

2

m

m2

m2

m2

m2

h. Areal som skal rives

–

111.0 m2 –

m2

–

m2

–

m2

–

m2

i. Areal ny bebyggelse

+

123.0 m2 +

m2

+

m2

+

m2

+

m2

j. Parkeringsareal på terreng

+

54.0

m2

+

m2

+

m2

+

m2

k. Areal byggesak

=

313.0

m2

=

m2

=

m2

=

m2

=

m2

12.7

%

=

m2

313.0

m2

m2

%

l. Åpne arealer som inngår i k

–

41.0 m2

–

m2

j. Parkeringsareal på terreng

–

54.0

m2

–

m2

m. Areal matrikkelen = k – l – j

=

218.0 m2

=

m2

Antall etasjer

2

Boliger

Antall bruksenheter bolig

107.0

1
Antall bruksenheter annet

Annet

m2

111.0 m2

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere
Redegjørelser

m2

=

Arealbenevnelser
f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan
(jf. a. og e.)

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)***

Bygningsopplysninger
som føres i
Matrikkelen

=

+

** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg
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Boliger
Annet

m2
m2

Boliger

m2

Annet

m2

Vedlegg nr.

D–
Vedlegg nr.

D–
Vedlegg nr.

D–

2
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Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen
Næringsgruppekode

Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

X

Næringsgrupper – gyldige koder

A
B
C
D

Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning
E Vannforsyning, avløps- og
renovasjonsvirksomhet
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

H
I
J
K
L
M
N
O

Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og
fritidsaktiviteter
S Annen tjenesteyting
T Lønnet arbeid i private husholdninger
U Internasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Plassering av tiltaket
Er det strømførende linje/kabel eller nettstasjon/
Ja
Nei
transformator i, over eller i nærheten av tiltaket?
Hvis ja, må avklaring med berørte myndigheter/rettighetshaver være dokumentert
Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket?

Ja

Vedlegg nr.

Q–

Nei

2

Vedlegg nr.

Q–

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)
Skal byggverket plasseres i område med fare for:
Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Flom
(TEK17 § 7-2)

Nei

Ja

F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)
F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)
F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Vedlegg nr.

2

F–

S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)
Vedlegg nr.
S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
F–
S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Skred
(TEK17 § 7-3)

Nei

Ja

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Andre naturog miljøforhold
(pbl § 28-1)

Nei

Ja

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Vedlegg nr.

F–

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Nei

Riksveg/fylkesveg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Ja

Nei

Kommunal veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Ja

Nei

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Nei

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk

Vannforsyning
pbl § 27-1

Privat vannverk

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Beskriv

Vedlegg nr.

Det planlegges med boring etter vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

3

Q–
Ja

Nei

Skal det installeres vannklosett?

Ja

Nei

Foreligger utslippstillatelse?

Ja

Nei

Ja

Nei

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg
Avløp
pbl § 27-2

Privat avløpsanlegg

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

3

Q–
Overvann

Vedlegg nr.

Takvann/overvann føres til:

Avløpssystem

Terreng

Q–

3

Løfteinnretninger
Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK?:

Ja

Blankett 5175 Bokmål

Nei

Søkes det om slik innretning installert?:

Ja

Nei
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Hvis ja, sett X

Heis

Trappeheis

Løfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau
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Vedlegg D2, side 1

Beregning utnyttelsesgrad eksisterende situasjon
Beregning BYA eksisterende bebygelse før tiltaket
1: Låve
1

2
3

Låvebygning: 16 x 8,6 = 137,6 m2 => 138 m2
Låvebru (h>0,5m): 9,3 x 2,7 = 25,1 m2 => 25 m2
Sum eksisterende låve med låvebru:
2: Våningshus
Våningshus: 13 x 5,2 = 67,6 m2 =>

68 m2
Våningshus inngangsparti: 2,5x2,5=6,3 m2 => 6 m2
Sum våningshus:

3: Stabbur

3,0 x 3,3 =9,9 m2 =>

Sum BYA etter omsøkt tiltak:

2,5
3,3
3

2,5 2

3

5,2

13,0

163 m2

74 m2
10 m2

247 m2

Vedlegg D2, side 2

Beregning utnyttelsesgrad etter omsøkt tiltak
Beregning BYA
1. Sum ny bygning inkl. låvebru - se side 3

148 m2

(Nybygg

1

4

2

2. Våningshus (som nå søkes om ikke å bli egen
bruksenhet - se side 1)
3. Stabbur - se side 1
4: Oppsatt gammelt tømmerdel jfr side 4: 6mx4,5m
Parkeringsplasser forutsetter 3 stk x 18m2

Sum BYA etter omsøkt tiltak:

74 m2
10 m2
27 m2
54 m2
313 m2

3
Har i «Opplysninger om tiltakets ytre rammer og
bygningsspesifikasjon» (vedlegg A1) påført 111 m2
som skal rives.
Eksisterende låve ekskl. låvebru (beholdes) - se side 1
138 m2
Tømmerdel som demonteres og settes opp igjen (bygg4) - 27 m2

Vedlegg D2, side 3

Vedlegg D2, side 4

Forslag flytting av laftadel i fjøs/stall som anbefales å ta vare på

Bruksareal takoverbygg fasade sør: 3,1m x 5,8 m => 18,0 m2

3,1m

5,8m

Bruksareal Plan 1: 8,1m x 11,75 => 95,2 m2
Bruksareal takoverbygg: 3,1m x 5,8 m => 18,0 m2
Sum BRA plan 1:
113,2 m2
Bruksareal Plan 2: 95,2 m2

Del av 1.etg.låve som skal tas
vare på og settes opp igjen
sørvest på eiendommen
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Beregning av himlinghøyde i
u.etg/kjeller til gjennomsnittlig
terrenghøyde
(12,25 x 1,6)+(8,7 x 0,15)+(8,7x0,85)+(12,25x0)
(12,25*2)+(8,7x2)

Gj.snittlig høyde tereng til
himling i u,etasje; 0,68 m.
Dvs at planet defineres som
kjellerplan
Korrigert
terrenghøyde

Gj.snitt h: 1,60m
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Vår saksbehandler
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Direkte telefon
90646297

Deres dato

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

307/12 - Oversendelse av dispensasjonssøknad for høringsuttalelse
Oppdal kommune ber om uttale til søknad om dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan.
Kommunen er foreløpig positiv til søknaden.
Vi ber om at en eventuell uttale i saken gis innen 23.12.2021.
Oppdal kommune har mottatt søknad om rammetillatelse for riving av gammel låvebygning og deretter
oppføre bolig med omtrent samme plassering, eiendom gnr/bnr 307/12, Gamle Kongeveg 858.. For å
unngå to bruksenheter på eiendommen er det også søkt om å bruksendre eksisterende våningshus til
anneks for den nye boligen. Deler av låvebygning vil brukes til oppføring av vedbod/lager vest på tomta.
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Flyplass på Fagerhaug, planid. 1988007, og
eiendommen er vist med arealformål «Område for jord- og skogbruk». Det er søkt om dispensasjon fra
arealformålet, samt dispensasjonssøknad for bygging nærmere enn 15 meter fra kommunal veg jf.
veglova § 29. Det er også søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPA), men disse er ikke
relevant da KPA 1.1 presiserer at reguleringsplaner gjelder foran KPA.
Videre har eiendommen boligformål i KPA og dette vurderes som positivt med tanke på en dispensasjon
fra formålet i reguleringsplanen. Det vektlegges da at reguleringsplanen er gammel og er vedtatt før
eiendom for omsøkt tiltak ble fradelt. I forhold til riving av låve og oppføring av bolig lenger inn på tomta,
vurderes dette som positivt for trafikksikkerheten langs Gamle Kongeveg.
Låvenbygningen er SEFRAK-registrert og saken er derfor også sendt på høring til fylkeskommunen
v/seksjon kulturminner.
Vedlagt følger dispensasjonssøknad, tegningsgrunnlag og situasjonsplan. Se i tillegg oversiktskart på
neste side
Med hilsen

Andreas Rise
saksbehandler byggesak
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Vår referanse
ANRI/2020/910-11

Vår dato:

Vår ref:

17.12.2021

2021/12523

Deres dato:

Deres ref:

26.11.2021

ANRI/2020/910-11

Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Flyplass på
Fagerhaug - riving av gammel låvebygning og oppføring av bolig - Gamle
Kongeveg 858 - Oppdal 307/12
Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttaler oss som
sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger
følgende merknader fra fagavdelingene.
Bakgrunn
Søknaden gjelder dispensasjon fra reguleringsplan for riving av gammel driftsbygning og oppføring
av bolig på eiendommen gbnr. 307/12. I reguleringsplan for flyplass på Fagerhaug er eiendommen
regulert til formål jord- og skogbruk mens den i kommuneplanens arealdel er gitt formål bolig.
Dispensasjonsadgangen
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling.
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan
til side.
Den klare hovedregel er at bestemmelsene i en reguleringsplan skal overholdes inntil planen
oppheves eller endres. Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal gjøres
gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner.

E-postadresse:
sftlpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.statsforvalteren.no/tl
Org.nr. 974 764 350

Side: 2/2

Uttalelse fra fagavdelingene
Landbruk
Statsforvalteren som landbruksmyndighet har ingen merknad til at gammel låve rives og flyttes
innenfor eiendomsgrensen. Når det gjelder oppføring av ny bolig på eiendommen er det viktig å
sikre en buffer mellom bolighuset og dyrka jord. Erfaringsmessig kan tomter som plasseres tett opp
mot landbruksareal over tid medføre drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Vi har med
bakgrunn i dette faglig råd om å plassere bolighuset slik at det ikke kommer i konflikt med
landbruksinteressene i området. Vi har ut over dette ingen avgjørende merknader.
Klima og miljø
Det er uklart om eiendommen er i bruk som fritidsbolig eller bolig. Dersom det er snakk om
fritidsbolig, bør kommunen vurdere presedensvirkningen ved å tillate såpass stor bygningsmasse på
eiendommen. Utover det har vi ingen merknader.
Konklusjon
Statsforvalteren gir faglig råd, se uttalelsen over.
Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling,
se oversikt nedenfor.

Med hilsen
Anne Waagø-Hansen
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dalia Nawzad
saksbehandler
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:
Klima og miljø: Maria Aastum – 73 19 92 25
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735
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307/12 - Oversendelse sak for høringsuttalelse
Oppdal kommune ber om uttale til søknad om riving av SEFRAK-registrert bygning.
Kommunen er foreløpig positiv til søknaden.
Vi ber om at en eventuell uttale gis innen 23.12.2021
Oppdal kommune har mottatt søknad om rammetillatelse for riving av SEFRAK-registrert låvebygning
med bygningsnr. 183830708, samt oppføring av bolig på samme grunn, men med noe mindre areal.
Tømmerkasse i østlig del av eksisterende låve er tenkt gjenoppført som vedbu/lager lenger vest på
eiendommen, og låvens kjørbru skal bevares og brukes i ny bygning. For å unngå 2 bruksenheter på
eiendommen er det også søkt om bruksendring av våningshuset til anneks. Dette vil utgangspunktet ikke
innebære noen byggtekniske endringer, men kommunen vil kreve at et slikt anneks ikke har alle
hovedfunksjoner.
I SEFRAK-registeret går det frem at låvebygningen kan være fra 1826. Søker har imidlertid foretatt en
utsjekk i Norges Bebyggelse og bygdeboka «Gards og slektshistorie», hvor bygningen beskrives å være
oppført i 1910 av laftet tømmer og bindingsverksdel fra 1951. Oppdal kommune kan bekrefte disse
opplysningene, men er likevel noe usikker på om disse er riktig, dette med tanke på opplysningene i
SEFRAK. Saken sendes derfor på høring til kulturminnemyndigheten.
Slik Oppdal kommune ser det vil riving av låven være positivt med tanke på at bygningen i dag står helt
inntil Gamle kongeveg. Ny bygning vil trekkes 4 meter lenger inn og trafikksikkerheten langs den
kommunale vegen vil i stor grad bli forbedret. Videre har fagkyndig laftefirma foretatt vurdering av
laftekasse og tømmerets beskaffenhet. Det konkluderes med at bygningsmaterialene er lite egnet til
hverken restaurering eller gjenbruk, dette med unntak av laftekasse i øst som er tenkt gjenbrukt som
vedbu/lager lenger vest på eiendommen. Oppdal kommune er enig disse vurderingene.

Vedlagt følger sakens dokumenter.
Vi ber om at en eventuell høringsuttalelse gis innen 23.12.2021
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saksbehandler byggesak
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2
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3
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6
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Vår referanse
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kulturminner
OPPDAL KOMMUNE
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL

Vår dato:
Deres dato:

21.12.2021

Vår referanse:
Deres referanse:

202146305-3

Vår saksbehandler:
Kristin Melkild Avset

Oppdal kommune - Riving av SEFRAK-registrert bygning - 307/12
- Høringsuttalelse i henhold til kulturminnelovens § 25
Viser til oversendt høringsinvitasjon mottatt 25.11.2021, vedrørende riving av
låvebygning på gnr 307, bnr 12 i Oppdal kommune. Saken er sendt til oss på grunnlag av
kulturminneloven §25, som gjelder meldeplikt til fylkeskommunen ved riving og endring
av bygninger fra før 1850.
Det er noe usikkerhet knyttet til dateringen på låven. Det vises til at datering i SEFRAK
er 1826, og at det i Norges Bebyggelse er oppgitt til 1910. I tillegg til at en del er påbygd
i 1951. Det er ikke utenkelig at låven har byggetrinn fra alle dateringene. De vedlagte
bildene viser i hovedsak interiøret i fjøs og stall. Detaljer som økset tømmer, nover og
ulike hulltakinger tilsier at bygningen har hatt en interessant endringshistorie, og bærer
preg av gjenbruk. Deler av bygningen er godt bevart, men det er ikke lagt ved noen
detaljert tilstandsanalyse, av typen etter NS 16096 eller liknende, og tilstanden er derfor
noe vanskelig å bedømme. Det er heller ikke lagt ved bilder av eksteriøret, som også
vanskeliggjør vurderingen.
I tillegg til låven, består tunet av et våningshus og et stabbur, begge i SEFRAK datert til
1600-tallet. Dette betyr at tunet som helhet har svært lang historie. I tillegg går Gamle
Kongevei med pilegrimsleden rett forbi eiendommen, noe som gjør låven og tunet til et
viktig landskapselement langs den gamle ferdselsåren.
Vi savner kommunens kulturminnefaglige vurdering i saken, blant annet knyttet til
kommunens kulturmiljøplan som er under utarbeidelse, der Pilegrimsleden og
kongevegen over Dovre er et eget utvalgt kulturmiljø. Tunet som helhet og dets
kulturhistoriske rolle bør belyses grundigere, for å ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag
for en verdivurdering i henhold til Gamle Kongevei som lokalt og regionalt viktig
kulturmiljø med tilhørende viktige landskapselementer.
Med bakgrunn i tunets lesbarhet og låven som landskapselement er vi svært kritiske til at
låven rives og erstattes av et nytt bygg. Det planlagte nybygget er noe kortere enn låven
i dag, og er også noe høyere. Flere av detaljene leses som fremmedelementer i tunet,
spesielt de store vinduene, og overbygget ved inngangen.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kulturminner
Vi er positive til en transformasjon av bygningen, hvis fjøsets grunnmur, istandsatt
tømmerkasse og andre gjenbrukbare deler gjenbrukes i nybygget, samt at volumet med
alle ytre mål ellers opprettholdes. Tømmerkassen har begrensede råteskader, som er
overkommelige å reparere og derfor egnet til gjenbruk. Vi anbefaler å ta kontakt med en
tradisjonshåndverker som har erfaring med restaurering av gamle bygninger, og å tenke
alternativt i forhold til gjenbruk av ressursene i den bygningen som står der.
Tunet, på bakgrunn av kunnskap per nå, er viktig å ivareta som del av det kommunalt og
regionalt prioriterte kulturmiljøet Gamle Kongevei.
Uten at det er klart i søknaden, oppfatter vi dette som en fritidsbolig. Hadde tiltaket vært
for helårsbolig, ville større inngrep kunne forsvares bedre. Det er fullt mulig å ta vare på
og bygge om låven og samtidig oppnå tilfredsstillende standard. Siden det heller ikke er
bærekraftig å rive for å bygge nytt, bør dette unngås i de tilfeller der det ikke er strengt
nødvendig og det ligger tungtveiende årsaker til grunn.

Med vennlig hilsen
Kristin Melkild Avset
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur
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Fra: Dag Hopland Gorseth (Dag.Gorseth@oppdal.kommune.no)
Sendt: 28.01.2022 08:46:47
Til: Andreas Rise
Kopi: Eirik Kvål
Emne: SV: 307/12 - Søknad om dispensasjon fra avstand til kommunal vei
Vedlegg:
Hei!
Sitter på hjemmekontor og har ikke tilgang til arkivet mitt for å sjekke om nabovarselet er mottatt.
Diskuterte denne saken med Eirik nå og vi er helt enig i at dette blir en bedre situasjon og enig med deg. Eirik har
diskutert denne saken med Vegard en gang sier han. Tekniske tjenester har ingen merknader til dette tiltaket.
Med vennlig hilsen
Dag Hopland Gorseth
Rådgiver
Eiendom
Tekniske tjenester
Oppdal kommune

48212663
E-post
Hjemmeside
Facebook

Fra: Andreas Rise <andreas.rise@oppdal.kommune.no>
Sendt: torsdag 27. januar 2022 21.54
Til: Dag Hopland Gorseth <Dag.Gorseth@oppdal.kommune.no>; Eirik Kvål <Eirik.Kval@oppdal.kommune.no>
Emne: 307/12 ‐ Søknad om dispensasjon fra avstand til kommunal vei
Hei!
Byggesak har en rammesøknad for delvis riving av en låve og «gjenoppføring» av bolig på eiendom gnr/bnr
307/12, inne til behandling. Søknaden skal være nabovarslet til Oppdal kommune i rekommandert sending av
17.08.2021.
Sammen med rammesøknaden er det søkt om dispensasjon fra vegloven § 29 (krav om 15 meter fra
kommunal veg). Som dere kan se av vedlagt situasjonsplan så vil tiltaket medføre at bygningen trekkes lenger
vekk fra Gamle kongeveg, og med tanke på trafikksikkerhet vil jo dette være positivt. Kan dere bekrefte at dere
har mottatt nabovarsel og har vurdert denne saken, eller om dere ikke har kjennskap til den, kan dere gi en
tilbakemelding på hva dere mener?

Med vennlig hilsen
Andreas Rise
Saksbehandler
Byggesak
Plan og forvaltning
Oppdal kommune

90646297
E-post
Hjemmeside
Facebook

Gnr/bnr 307/12, Gamle Kongeveg 858
Bildedokumentasjon av fjøs/stall av laftet tømmer

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 5/6

Bilde 7

Bilde 8,1/8,2

Bilde 9

Bilde 10

Bilde 11

Bilde 12

Bilde 13

Bilde 14

Bilde 15

Bilde 16

Bilde 17

Bilde 18

Bilde 19

Bilde 20

Bilde 21

Bilde 22

Bide 23

Bilde 24

Bilde 25

Bilde 26

Bilde 27,1

Bilde 27,2

Bilde 27,3

Bilde 28

Bilde 29

Bilde 30

Bilde 31,1

Bilde 31,2

Utsnitt NVEs aktsomhetskart for flom

Vedlegg F2

Det er med bakgrunn i nivellement og erfaringer,
liten sannsynlighet for at en flom i bekken skal
komme så vidt høyt som kartet viser. Den angitte
maks vannstandstigning på 1,59 m ser ikke ut til å
medføre at vann kommer over vegen mot det
omsøkte tiltaket (dagens plassering av låven), jfr.
nivellement/snitt i vedlegg F2.1.
For øvrig bemerkes følgende:
Gulv i 1.etg. (betongdekke over kjeller) kommer
her ca 20 cm over terrenghøyden.
Samtidig planlegges det med opparbeidelse av
full kjeller slik at fundamenteringen blir dyp. Man
blir dermed ikke like sårbar mht noe utvasking.
Utvendig areal ved nordvestlig gavl planlegges
gjennomført med fallforhold slik at vann ledes
bort fra bygningen og forbi gavlvegg og ut på
åker.
En kan samtidig vurdere å sikre uteareal ved
evnt. utsatt område med mer robust overflate for
sikring mot utvasking/erosjon.

Vedlegg Q2
Luftstrekk langs Gamle Kongeveg

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Marte Kleveland Dørum

MADO/2021/1452-12/154/2

Behandles av
Utvalg for bygg- og arealplansaker

Utvalgssaksnr
22/6

Møtedato
15.02.2022

154/2 - Klage på endring av reguleringsplan for Bortistu Storli
Vedlegg
1 Tillatelse til endring av reguleringsplan, Bortistu Storli
2 Påklaging av vedtak i sak 21-692
3 Kommentarer til klage

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Sakens øvrige dokumenter
Saksopplysninger
Oppdal kommune mottok den 14.10.2021 søknad om endring av reguleringsplan for Bortistu Storli,
plan-ID 2004001 fra Norrønlaft AS på vegne av Steinar Havik.
Vedtak ble fattet administrativt i henhold til kommunens delegeringsreglement den 07.12.2021, og ble
som følger:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene i reguleringsplanen
for Bortistu Storli, plan-ID 2004001 slik:
Det tas inn følgende setning under punkt 2.2.1 i bestemmelsene:
For tomtene gnr/bnr 154/7, 62, 88 og 89 tillates maks mønehøyde 7,0 meter over gjennomsnittlig
planert terreng og utnyttelsesgrad på maks 25 % BYA. For disse tomtene skal store vindusflater
utføres med deling.
Punkt 3 og 4 angående bygningstyper og terrengtilpasning avslås, da disse hensynene anses ivaretatt
i gjeldende bestemmelser.
I brev av 23.12.2021 påklages vedtaket av Grimstad og Tønsager AS på vegne av Ivar og Kathrin
Sørensen Sneve. Sørensen Sneve er eiere av gnr/bnr 154/88. Klagen er kommet innen fristen, og er
påklaget av part med rettslig klageinteresse. Forutsetninger for klagebehandling er oppfylt, jf.
forvaltningsloven kapittel VI, og klagen tas til behandling.
Klagens innhold og søkers kommentarer
Klager anfører at vedtak av 07.12.2021 må kjennes ugyldig grunnet saksbehandlingsfeil. Klagens
begrunnelse for dette kan deles i to hovedpunkt, herunder feilaktig nabovarsling og feil bruk av pbl. §
12-14.
Klager anfører i korte trekk følgende:






Nabovarsel oppfyller ikke formelle krav.
«Berørte naboer» etter pbl. § 12-14 er ikke varslet. Varsel burde vært sendt til alle innenfor
planområdet, samt veglag.
Oppdal kommune har ikke fulgt prosedyren for endring av reguleringsplan etter pbl. § 12-14,
herunder krav om kunngjøring.
Oppdal kommune har foretatt en større endring enn det pbl. § 12-14 (3) åpner for.

Søker gir i brev av 01.02.2022 kommentarer til klagen.
I korte trekk anføres følgende:
 Varslede naboer ble på forhånd avklart med Oppdal kommune.
 Kravene til nabovarsling etter pbl. § 12-14 er forskjellig fra pbl. § 19-2 (dispensasjon).
 Planendringene er i tråd med overordnet plan, kommuneplanens arealdel.
Videre vedlegger søker kopi av varsling til berørte naboer i form av e-post.
Se både klagen og søkers kommentarer til denne i sin helhet vedlagt saken.
Vurdering
Varsel til berørte naboer – formalkrav og omfang av varsling
Det følger av pbl. § 12-14 (3) at «eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket,
og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg».
Klager ser ut til å henvise direkte til reglene om nabovarsling i byggesaksdelen i plan- og
bygningsloven, pbl. § 21-3. Kommunedirektøren kan ikke uten videre se at dette medfører riktig
fortolkning av varslingsregelen i pbl.§ 12-14. Eksempelvis vises det i forarbeidende til at bestemmelsen
ikke setter noen frist for uttalelse, men at en rimelig frist vil kunne være på 2-3 uker jf. prop. 149 L
2015-2016 s. 77. Dette i motsetning til pbl. § 21-3 som har en lovbestemt minimumsfrist på 2 uker. De
formelle krav til forsendelsesmåte for nabovarsling etter pbl. § 21-3, fremgår ikke å være de samme for
foreleggelse etter pbl. § 12-14. Kommunedirektøren anser at en foreleggelse pr. e-post oppfyller
kravet.
Når det gjelder hvem som anses «berørt», fremgår det av lovens ordlyd at «eiere og festere av
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte...» skal gis anledning til å uttale seg.
Kommunedirektøren foretok en vurdering av hvilke eiendommer som måtte anses å være berørt i
forbindelse med dialog før innsending av søknaden, jf. dialogen som søker henviser til.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at omsøkte endringer ikke berører øvrige eiendommer enn
de de som har mottatt endringsforslaget fra søker. Dette skyldes i stor grad at endringene gjelder de
øverste tomtene, og at endringene gjelder BYA % og høyder. Kommunedirektøren kan vanskelig se at
dette påvirker de øvrige eiendommene, som alle ligger minst 50 meter sør for de aktuelle tomtene i et
bratt terreng. Heller ikke veglag for øvrig anses berørt av endringene, da det fortsatt kun er 1
bruksenhet pr. tomt.
Når det gjelder klagers kommentarer omkring krav til kunngjøring, ser kommunedirektøren at
tolkningsuttalelsen fra desember 2019 ikke har blitt fanget opp. Dette vil kommunedirektøren rette opp
i.
Rammene for endring etter forenklet prosess, pbl. § 12-14 (2) og (3)
Klagerne anfører at omsøkt endring strekker seg for langt utenfor endringsadgangen i pbl. § 12-14 (2)
og (3).
Rammene for endringsadgangen etter forenklet prosess fremgår av pbl. § 12-14 (2). Vilkårene er at
«endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

I foreliggende sak, kan det ikke sies at endringene berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
Arealformål og infrastruktur er uendret, og i så måte vil heller ikke gjennomføringen av planen for øvrig
påvirkes. Spørsmålet dreier seg i all hovedsak om hvorvidt endringene går utover hovedrammene i
planen.
Endringene gjelder økt BYA % og mønehøyde. Endringene er i tråd med kommuneplanens arealdel.
De aktuelle tomtenes plassering har vært en relevant faktor ved vurderingen. Endringer på høyder og
utnyttelsesgrad på ubebygde tomter lengre ned i planområdet ville kanskje ligget utenfor
anvendelsesområdet til § 12-14 (2). Endringen hva gjelder høyder medfører at istedenfor å bygge ei
hytte med en fullverdig etasje, og «hems», vil man nå kunne bygge en hytte med fullverdig etasje i to
plan. Opprinnelig bestemmelse åpnet også for hytte med oppstuggu. En utnyttelsesgrad på 25 % BYA
anses fremdeles å ligge i den nedre delen av skalaen, til tross for at tomtene er relativt store. Alt i alt,
kan ikke kommunedirektøren se at disse endringene går utover hovedrammene i planen.

Kommunedirektørens tilråding
Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke se at klage mottatt 23.12.2021 innehar nye momenter som
ikke var kjent på vedtakstidspunktet. Utvalget opprettholder vedtak av 07.12.2021, og oversender
saken til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse jf. forvaltningsloven § 33.
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Deres referanse

Vår saksbehandler
Arita Eline Stene

Direkte telefon
90705278
Vedtak nr: 21/692

Deres dato

NORRØN LAFT OPPDAL AS
Søndre Industrivegen 5
7340 OPPDAL

Tillatelse til endring av reguleringsplan, Bortistu Storli
Behandlet av: Plan, byggesak og oppmåling (delegert utvalg)

Saksopplysninger
Ved brev mottatt 14.10.21 søker Norrøn Laft Oppdal AS, på vegne av Steinar Havik, om endring av
reguleringsplanen for Bortistu Storli, plan-ID 2004001. Endringen består i at tomtene gnr/bnr 154/7, 62,
88 og 89 får følgende bestemmelser:
1. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 7,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
2. Utnyttelse frittliggende fritidsbebyggelse, maks %-BYA = 25 %.
3. Innenfor området tillates oppført 1 fritidsbolig pr. tomt. I tillegg kan det oppføres garasje, og
uthus/anneks med tilhørende anlegg.
4. Bebyggelse skal være tilpasset terrenget, sokkeletasje tillates ikke.
5. Store vindusflater skal utføres med deling.
Gjeldende bestemmelser sier at tillatt bruksareal (T-BRA) = 150 m2 pr tomt. Loftetasje (oppstuggu) kan
tillates på samtlige nye tomter i områder. Overbygde balkonger inngår i BRA. Terrasser med ferdig golv
mer enn 50 cm over gjennomsnittlig terreng tillates ikke. Mønehøyde for hytter med loftetasje: 5,8 m over
topp grunnmur. Grunnmur: Lågest mulig, maks 60 cm etter tilfylling. Takvinkel: 23-35 grader.
Vinduer skal utføres i tradisjonell deling og størrelse.
Endringen er begrunnet med at det vil føre til større fleksibilitet og være lettere å oppnå kravene i dagens
TEK17. Videre påpekes at omsøkt endring vil være innenfor kommuneplanens arealdel, og vil redusere
behov for dispensasjonsbehandling. Det opplyses om at planen er delvis erstattet av ny plan (ID
2010006), hvor maks BYA er satt til 25 % og tillatt mønehøyde er endret til 6,0 m fra grunnmur. Det
påpekes at endringen kun gjelder den øverste rekka i planområdet med 4 tomer, hvorav en er bebygd
(gnr/bnr 154/88), og at det ikke ligger noen regulerte tomter bak. Andre momenter som trekkes fram er at
tomt mot vest, 154/88, ligger 2 m høyere i terrenget enn tomt 154/89 og at det er et friområde mellom
disse. Fritidsboligen på 154/88 er plassert 11 m fra grense i vest og det vil være god avstand mellom
hyttene på 154/88 og 89. Det bemerkes at nyere reguleringsplaner i Storlidalen har en maks mønehøyde
på 7,0 m, samt tillatt utnyttelsesgrad på 25-30 %. Avslutningsvis påpekes det at en maks høyde på 7 m
inkluderer høyde på grunnmur. Gjeldende regulering tillater 5,8 m fra topp grunnmur, hvor høyde på
grunnmur tillates maks 0,6 m, dvs. at det kan bygges 6,4 m.
Punkt 3 er begrunnet med at dette vil spesifisere at uthus/anneks kan bygges med innlagt vann, wc og
el.

Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348
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Punkt 4 er begrunnet med at det spesifiseres at tilpasning terreng er viktig, da tomtene det gjelder her er
forholdsvis flate er dette kurant ved gjennomføring.
Punkt 5 om vindu er begrunnet med tilpasning til dagens arkitektur som har utviklet seg i forhold til
eksisterende plan fra 2004 hvor det står, vinduer skal utføres i tradisjonell deling og størrelse.
Berørt grunneier har samtykker til tiltaket. Berørte naboer er varslet, og det foreligger merknad fra
Grimstad & Tønsager AS, på vegne av Ivar og Kathrin Sørensen Sneve (eiere av gnr/bnr 154/88) i brev
datert 10.09.21. Merknaden oppsummeres som følger:
Det henvises til plan- og bygningslovens §12-14 der det går frem at det ved endring av plan, gjelder
samme bestemmelser som ved utarbeiding av ny plan. Det henvises til tolkningsuttalelse fra KMD av
17.12.2019 (Ref. 19/5682-2) som konkluderer med at «en kunngjøring etter de ordinære reglene vil
dessuten sikre bred offentliggjøring av vedtak om arealbruk, og dette er et viktig hensyn som også vil
gjelde for endringer som vedtas etter en forenklet prosess. Departementet har på denne bakgrunn
kommet til at det er de ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsendringer som gjelder, også for
som endringer som vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd. Grimstad
& Tønsager kan ikke se at det er holdt oppstartsmøte med kommunen, eller at melding om oppstart er
kunngjort i avis, eller at alle registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet er
underrettet om at planarbeidet er startet. Det påpekes at nabovarsling ikke følger plan- og
bygningslovens formalkrav, og manglende vedlegg. Nabovarsel skal blant annet opplyse om rett til og
frist for å innlevere merknad.
En reguleringsplan er å anse som lov, og da må det være et krav at bestemmelsene skal være entydige
og ikke gi rom for misforståelser. Grimstad & Tønsager AS mener forslaget til reviderte bestemmelser i
dette tilfellet er så rotete og uklare at de neppe tilfredsstiller kravene til en vanlig lovtekst. Ettersom
forslagsstiller neppe innehar nødvendig reguleringsfaglig kompetanse, vil de foreslå at han skaffer seg
det og engasjerer et kompetent firma, og at han deretter ber om oppstartmøte med kommunen, får gjort
de nødvendige avklaringer før det kunngjøres på korrekt vis og til alle aktuelle (ikke bare de fire direkte
berørte) at det er startet opp arbeid med å endre reguleringsplanen. Da vil prosedyren bli ryddig,
oversiktlig og i tråd med plan- og bygningsloven.
De er heller ikke umiddelbart enige i at dette er å anse som en mindre reguleringsendring. Eksisterende
plan tillater en maksimal utnytting på 150 m² BRA (bruksareal). Det nye forslaget går ut på at fire
eiendommer innen området kan bygge inntil 25 % BYA (bebygd areal). Bebygd areal er fotavtrykket av
bebyggelsen, og ettersom reguleringsplanen tillater såkalt «oppstuggu», betyr det at en 2. etasje kan
være rundt 1/3 av 1. etasjes areal. De fire eiendommene det dreier seg om er på hhv. 1160, 1100, 2016
og 1318 m². Det betyr at det vil kunne tillates bygd hhv. 290, 275, 504 og 330 m² BYA på disse
eiendommene. Dersom de skal bebygges med oppstuggu, vil det etter dette kunne tillates bygg på disse
tomtene på hhv. rundt 350, 350, 650 og 400 m² BRA (bruksareal). En økning fra maksimalt 150 m² BRA
til godt over det dobbelte for de to minste tomtene, og til mer enn det firdobbelte for den største er en
svært omfattende endring, og kan hverken betegnes som mindre eller mindre vesentlig. Grimstad &
Tønsager AS mener at en endring i tillatt mønehøyde fra 5,8 meter over topp grunnmur til 7,0 meter over
planert terreng medfører at det kan tillates inntil 20 % høyere bygg, og slett ikke er en mindre endring.
Så vesentlige endringer fordrer at forslaget behandles deretter, og de kan derfor ikke se at forslaget kan
behandles som en mindre reguleringsendring.
Dersom det skal vedtas nye bestemmelser om utnyttingsgrad og mønehøyder, bør de gjelde for hele
reguleringsområdet, og ikke bare fire eiendommer. Det finnes ingen rimelige grunner hverken ved
beliggenheten, topografien eller størrelsen på disse eiendommene som gjør at de bør ha andre
bestemmelser enn de øvrige i det samme planområdet. Likelydende regler for alle eiendommene vil gi
både forutsigbarhet og likebehandling.
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Endringa i utnyttingsgrad er en harmonisering med det som er vanlig i hytteområder ellers i Oppdal, og
er derfor ikke spesielt kontroversielt. Men både fordi endringsforslaget er så omfattende, og fordi det ikke
kan sees noen god grunn til at denne endringa bare skal omfatte fire tomter, bør den vurderes i en større
sammenheng, og for hele planområdet. Det er helt urimelig at noen innenfor et relativt homogent
hyttefelt skal kunne bygge 350 til 650 m² BRA, mens alle de øvrige må nøye seg med 150 m² BRA.
I planområdets øvre del er det litt over 20 hyttetomter der de aller fleste er bebygd, og der alle har holdt
seg innenfor reglene om 5,8 meter mønehøyde. Det virker da ganske urimelig at de fire øverste
eiendommene, som alle har langt bedre utsikt enn de nedenforliggende, skal kunne bygge 20 % høyere
enn de øvrige. Hytteeierne i resten av planområdet har lojalt fulgt mønehøydereglene, og flere har fått til
oppstuggu-løsninger innenfor eksisterende regelverk. I et relativt homogent og allerede nesten fullt
utbygd felt er det derfor ikke akseptabelt at noen få gjenværende tomter skal få andre høyderegler enn
de øvrige. Og ettersom disse fire tomtene ligger høyest, mest usjenert og med best utsikt av samtlige, er
det enda mindre grunn til å utvide mønehøyden for akkurat dem. Siden de fleste øvrige allerede har
bygd ut sine fritidseiendommer, er det heller ikke noen god løsning å heve tillatt mønehøyde i hele feltet.
Det er svært få som vil kunne få glede av å heve mønet på en eksisterende fritidsbolig med 1,2 meter.
Det er dessuten et poeng som med økende hyttebygging blir bare viktigere og viktigere, og det er
terrengtilpasning, og høyde. Det er viktig at hyttefeltene glir godt inn i terrenget og at fjernvirkningen blir
så diskré som mulig.
Avslutningsvis bemerkes det at Oppdal kommune har avslått å behandle utvidet størrelse og høyde som
en dispensasjonssak og krevd reguleringsendring, og da må man også følge de reglene som følger av
det. Av hensyn til forutsigbarhet og likebehandling, vil vi også be om at reguleringsendringene foreslås
for hele reguleringsområdet, og ikke bare fire eiendommer. Forutsatt at endringa gjelder alle, vil en
utvidet utnyttingsgrad kunne bifalles, men ikke en hevet mønehøyde.
Søker har ikke kommentert merknadene.
Gjeldende reguleringsplan for Bortistu Storli er vedtatt av det faste utvalget for plansaker i
møte 20.09.04, sak 04/76.
Saken skal behandles i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven. Myndighet til å vedta små
endringer i reguleringsplan er delegert til kommunedirektøren, jfr. delegeringsreglement vedtatt av
kommunestyret 07.05.20, sak 20/39. Kommunedirektøren har videredelegert denne
avgjørelsesmyndigheten til fagleder for plan og byggesak.

Vurdering
Endringen berører ikke landskaps- eller miljøhensyn, og faller heller ikke inn under virkeområdet til § 7 i
naturmangfoldloven. Den foreslåtte endringen berører ikke landbruksinteressene, og er ikke av
betydning for folkehelsen eller klima.
Berørt grunneier står som søker. Berørte naboer er varslet, og det foreligger merknad fra eier av gnr/bnr
154/88. Til merknaden vil kommunedirektøren anføre følgende:
Ved endringslov 28. april 2017 nr. 20 er muligheten til å vedta endringer av reguleringsplaner etter en
forenklet prosess utvidet. Formålet med lovendringen er å redusere omfanget av ressurskrevende
dispensasjonsbehandling til fordel for en mer forutsigbar, langsiktig arealavklaring gjennom plan.
Kommunen skal i større grad utøve et planfaglig skjønn ved hvilke endringer som kan gjennomføres
etter de enklere saksbehandlingsreglene i § 12-14 tredje ledd. Vurderingen er at saken faller innenfor
§12-14 andre ledd om endring av reguleringsplan etter forenklet prosess da endringene i liten grad vil
påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke gå ut over hovedrammene for planen.

OPPDAL KOMMUNE
Plan og forvaltning

4 av 7
Vår dato
07.12.2021

Vår referanse
ARST/2021/1452-4

Endringen anses ikke å komme i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn som ellers ville
medført innsigelse mot planen og er heller ikke konfliktfylt. Protester fra nabo eller andre berørte vil
imidlertid ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten.
For planer som er omfattet av § 12-14 andre ledd er det gjort unntak fra høring og offentlig utlegging
Slike planforslag kan etter lovendringen i 2017 være relativt omfattende. Ved endringer som omfattes av
bestemmelsen, er det ikke nødvendig med alminnelig høring, det holder med særskilt varsling av
grunneiere mv., jf. § 12-14 tredje ledd. Kommunedirektøren ser at det ikke er gitt noen frist for
tilbakemelding på varsel, noe som er uheldig. Kommunedirektøren finner likevel at berørte naboer er
tilstrekkelig varslet. Kommunedirektøren har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring og
kan heller ikke se at endringene berører sektormyndighetenes interesser. De omsøkte endringene er av
en slik karakter at kommunedirektøren finner at søknaden kan behandles administrativt.
I planområdet er det en del variasjon i størrelsen på tomtene, slik at det kan være hensiktsmessig å
differensiere på bestemmelsen om utnyttelsesgrad, som omsøkt. Enkelte tomter er store, og en
utnyttelsesgrad på 25 % vil kunne medføre massiv bebyggelse. For disse tomtene er det mer
hensiktsmessig med annen formulering på utnyttelsesgrad, som BRA slik det er i gjeldende plan.
Reguleringsplaner i nærheten har en BYA % på 20 og 25, og dette skal også inkludere areal til parkering
og bebyggelse. Endringen er i tråd med kommuneplanen, og kommunedirektøren vurderer det slik at
endring i utnyttelsesgrad for disse tomtene kan godtas.
Når det gjelder endring av tillatt mønehøyde fra maks 5,8 m fra topp grunnmur til 7 m over
gjennomsnittlig planert terreng, vil kommunedirektøren slutte seg til vurdering fra søker, at med tillatt
grunnmur på 0,6 m, vil samlet tillatt mønehøyde åpne for et bygg på 6,4 m. Omsøkt endring vil i praksis
innebære en (maks) tillatt økning på 0,6 m. Med tanke på at byggene ligger helt øverst i feltet, kan ikke
kommunedirektøren se at dette medfører særlige ulemper, og anses ikke å gå utover utsikten eller
solforholdene til andre fritidsboliger i området.
Kommunedirektøren er delvis enig i at de reviderte bestemmelsene vedlagt søknaden kan oppfattes noe
forvirrende, og vil tilrå en annen utforming av disse.
Det tas inn følgende setning under punkt 2.1.1 i bestemmelsene:
For tomtene gnr/bnr 154/7, 62, 88 og 89 tillates maks mønehøyde 7,0 meter over gjennomsnittlig planert
terreng og utnyttelsesgrad på maks 25 % BYA.
Det at kommunen har avslått dispensasjonssøknad om høyde og krevd reguleringsendring, gjenspeiler
delvis hensikten bak endringen. Ved å endre tillatt mønehøyde i planen, vil dette være mer forutsigbar
løsning enn dispensasjon. En forenklet endring i reguleringsplan er som regel en mer kurant sak enn
dispensasjon, og er noe kommunen anbefaler i flere lignende saker.
For de fire tomtene foreslås å endre bestemmelsen om vinduer fra «Vinduer skal utføres i tradisjonell
deling og størrelse» til «Store vindusflater skal utføres med deling». Dette er begrunnet med en
tilpasning til dagens arkitektur som har utviklet seg i forhold til eksisterende plan fra 2004.
Kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å endre bestemmelsen om vindu som omsøkt, og vil tilrå
at det tas inn følgende tilleggsetning til punkt 2.1.1:
For disse tomtene skal store vindusflater utføres med deling.
Kommunedirektøren ser ikke hensikten bak omsøkt endring i punkt 3 og 5. Gjeldende bestemmelse i
punkt 2.1.2 sier at det ikke bør være mer enn 3 bygninger på hver hyttetomt. Bygningsmasse begrenses
gjennom BYA og det er ikke lagt noen føringer for hvorvidt det kan legges inn vann/WC eller ikke. Punkt
2.4 sier at «Byggearbeide bør utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon» og at
«Planering i større utstrekning tillates ikke.» Kommunedirektøren ser derfor ikke hvorfor det skal tas inn
en egen bestemmelse til de fire øverste tomter som omsøkt i punkt 4 om terrengtilpasning som allerede
ivaretas i gjeldende bestemmelse. Her er det heller ikke naturlig at det bygges med sokkel.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at disse endringene ikke anses som hensiktsmessige når de
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kun skal gjelde for fire tomter i planområdet, og ivaretas tilnærmet likt i gjeldende bestemmelser.
Kommunedirektøren vil derfor avslå disse punktene i søknaden.
Kommunedirektøren bemerker at det i forslag til reviderte bestemmelser vedlagt søknaden, er noen små
endringer som ikke er omtalt i søknaden, og anses dermed ikke som en del av søknaden eller
behandlingen.

Vedtak
Kommunedirektøren gjør slikt vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene i reguleringsplanen
for Bortistu Storli, plan-ID 2004001, slik:
Det tas inn følgende setning under punkt 2.2.1 i bestemmelsene:
For tomtene gnr/bnr 154/7, 62, 88 og 89 tillates maks mønehøyde 7,0 meter over gjennomsnittlig planert
terreng og utnyttelsesgrad på maks 25 % BYA. For disse tomtene skal store vindusflater utføres med
deling.
Punkt 3 og 4 angående bygningstyper og terrengtilpasning avslås, da disse hensynene anses ivaretatt i
gjeldende bestemmelser.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saken er behandlet administrativt i flg. kommunens delegeringsreglement. Vedtaket kan påklages i
henhold til Forvaltningsloven § 28. Nærmere orientering om klagerett går fram av siste side i dette
brevet.
Faktura for saksbehandlingsgebyr vil bli utsendt med det første. Gebyrets størrelse er beregnet ut fra de
kostnadene Oppdal kommune har med å behandle denne typen saker, og er på kr. 10 140,-.

Med hilsen
Marte Kleveland Dørum

Arita Eline Stene

Fagleder, plan og byggesak

Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.
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INFORMASJON OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK
Klagerett
Du har rett til å klage på vedtaket.
Hvem kan du klage til?
Du kan sende klagen til Oppdal kommune, Plan og forvaltning. Dersom klagen ikke tas til følge, går den
til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra dagen du mottar vedtaket. Dersom det er uklart for oss om du har klaget i rett
tid, må datoen for når du mottok brevet oppgis. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Det
går an å søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker det.
Rett til å kreve begrunnelse
Dersom du mener Plan og forvaltning ikke har begrunnet vedtaket tilstrekkelig, kan du kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.
Innholdet i klagen
Du må presisere:
- hvilket vedtak du klager på
- årsaken til at du klager
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.
Utsettelse (ikke ved avslag)
Selv om du har klagerett, kan tiltak i medhold av vedtaket vanligvis settes i gang straks. Du kan imidlertid
søke om å få utsatt igangsetting til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Du må i tilfelle ta kontakt med Plan og forvaltning.
Plan og forvaltning kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om
reglene for saksbehandling.
Kostnader ved klagesaken
Du har mulighet til å få dekt vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da
vanligvis at klagen blir tatt til følge. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven §
36. Plan og forvaltning kan orientere deg om retten til å kreve slik dekning.

GRIMSTAD OG
TØNSAGER AS
Oppdal kommune
Plan og forvaltning
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL

Trondheim, den 23. desember 2021

Kommunens ref. ARST/2021/1452-4
BEBYGGELSESPLAN BORTISTU STORLI – MINDRE PLANENDRING
PÅKLAGING AV VEDTAK I SAK 21/692 AV 07.12.2021
Vi viser til Oppdal kommunes vedtak om tillatelse til endring av reguleringsplan, Bortistu
Storli (vedtak nr. 21/692, kommunens ref. ARST/2021/1452-4). Vi viser også til vårt brev av
10.09.2021. På vegne av Ivar og Kathrin Sørensen Sneve vil vi påklage vedtaket, og skal i det
nedenstående begrunne klagen.
UGYLDIG VEDTAK
Plan- og bygningsloven setter en del formalkrav til søknader for å få godkjent plan- og
byggesaker. Blant annet kreves det at naboer og gjenboere varsles, og i plansaker er
varslingsplikten utvidet til også å gjelde alle eiere og festere som direkte berøres av tiltaket. I
tillegg er det vanlig at sektormyndigheter, veglag osv. varsles. Det er dessuten formalkrav til
hvordan et varsel skal utformes. Ikke noe av dette er oppfylt i denne reguleringssaken.
Vi har ved to anledninger gjort tiltakshaver ved hans entreprenør oppmerksom på dette og
bedt om at korrekt nabovarsel som oppfyller formalkravene, sendes alle berørte parter i saken.
Begge brevene er gått i kopi til kommunen, slik at kommunen fra første stund har hatt
kjennskap til både manglene og at tiltakshaver er gjort oppmerksom på dem, men uten å
reagere.
ER NABOER FORSKRIFTSMESSIG VARSLET?
Oppdal kommune skriver i sitt saksframlegg at berørte naboer er varslet. Det stemmer ikke,
og jeg må be Oppdal kommune om å dokumentere at berørte naboer er varslet og at varsel er
mottatt. Jeg minner i den forbindelse om at plan- og bygningsloven stiller formelle krav både
til innhold i et varsel, og til dokumentasjon av at varselet faktisk er mottatt.
Når det gjelder sending og mottak av nabovarsel, skal tiltakshaver/søker legge fram
dokumentasjon på at berørte naboer er varslet. Det kan skje på forskjellige måter, men felles
for alle er at det må foreligge en eller annen form for kvittering på at varsel er mottatt. Det
kan gjøres ved
• Å sende varselet i rekommandert brev mot kvittering fra postkontor
• Å sende varselet via Altinn
• Å levere varselet personlig mot kvittering
• Å sende varsel på e-post mot å få en bekreftende e-post i retur.
Som vi skal vise i det nedenstående, er berørte naboer ikke varslet i tråd med ovennevnte
krav, og det finnes heller ikke dokumentasjon på at naboer er varslet.
Grimstad og Tønsager AS
Innherredsv 9, 7014 TRONDHEIM

Sivilarkitekter
Bank 9235 10 04888

Tlf 73 10 20 30
www.gtark.no
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FØRSTE FORSØK PÅ «NABOVARSLING 23.07.2021:
I denne reguleringssaken har eierne av Krokåtvegen 96 mottatt to e-poster. Den første kom
den 23.07.21. I e-posten stod det:
Heisann,
Vi er engasjert av hjemmelshaver på tomt Krokåtvegen 98 til å søke om mindre planendring
Bortistu Storli plan - Id 2004001, kostnad på denne planendring dekkes i sin helhet av
hjemmelshaver på tomt Krokåtvegen 98.
Dette nabovarsel som sendes gjelder tomtene Krokåtvegen 90, 92,96 og 98. Det bes om en
bekreftelse på at du/dere samtykker til endringen, dette kan bekreftes ved å svare på denne epost.
Vedlegg/ informasjon som er medsendt i denne e-post.
1.
Kart over planområdet, markert grønt. (Vedlegg 1)
2.
Samtykke fra grunneier, Linda Mai Helmersen Wiseth. Her går det frem hva
det søkes endringer om. (Vedlegg 2)
3.
Revidert Reguleringsbestemmelser. (Vedlegg3)
4.
Dagens Reguleringsbestemmelser, 2004001. (Vedlegg 4)
Hvis spørsmål, uklarheter hører vi fra dere.
Med vennlig hilsen
Norrøn Laft Oppdal AS
Svein Erik Mellemsæter
Mobil 997 42 502

Det er helt åpenbart at denne e-posten ikke oppfyller formalkravene til et nabovarsel etter pbl.
• Det er ikke opplyst om at en har mulighet til å komme med merknader.
• Det er ikke opplyst noe om frist for å komme med merknader.
• Den eneste opsjonen som er gitt naboene, er å sende en samtykkebekreftelse.
Ivar og Kathrin Sørensen Sneve sendte i begynnelsen av august et svar til Norrøn Laft med
kopi til Oppdal kommune der ovenstående forhold ble påpekt og der det ble bedt om å få
tilsendt et korrekt nabovarsel. Det ble også vist til at planområdet omfattet flere enn de fire
øverste tomtene, og at korrekt varsel også måtte sendes til øvrige hjemmelshavere innenfor
planområdet. I tillegg ble det påpekt en del forhold ved de vedlagte dokumentene som var
temmelig uklare, og heller ikke utformet i tråd med kravene i pbl, og at dette måtte rettes opp
ved utsending av korrekt nabovarsel.
NYTT «NABOVARSEL» DEN 02.09.2021:
Den 02.09.21 mottok Ivar og Kathrin Sørensen Sneve en ny e-post fra Norrøn Laft. Teksten i
e-posten er gjengitt i sin helhet under:
Heisann,
Vi er engasjert av hjemmelshaver på tomt Krokåtvegen 98 (154/89) til å søke om
mindre planendring Bortistu Storli plan - Id 2004001, kostnad på denne planendring
dekkes i sin helhet av hjemmelshaver på tomt Krokåtvegen 98 (154/89).
Dette nabovarsel som sendes gjelder tomtene Krokåtvegen 90 (154/90), 92 (154/7), 96
(154/88) og 98 (154/89).
Det bes om en bekreftelse på at du/dere samtykker til endringen, dette kan bekreftes
ved å svare på denne e-post.
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Vedlegg/ informasjon som er medsendt i denne e-post.
1.
Kart over planområdet, markert grønt. (Vedlegg 1)
2.
Samtykke fra grunneier, Linda Mai Helmersen Wiseth. Her går det frem hva
det søkes endringer om. (Vedlegg 2)
3.
Revidert Reguleringsbestemmelser. (Vedlegg 3)
4.
Dagens Reguleringsbestemmelser, 2004001. (Vedlegg 4)
5.
Oversikt plankart 2010006 som er tatt ut av opprinnelig plan 2004001.
(vedlegg 5)
Hvis spørsmål, uklarheter hører vi fra dere.
Med vennlig hilsen
Norrøn Laft Oppdal AS
Svein Erik Mellemsæter
Mobil 997 42 502

Den eneste forskjellen på innholdet i denne e-posten og den første, er at det er et ekstra
vedlegg. Til tross for at både tiltakshaver/søker og kommunen er gjort oppmerksom på de
formelle manglene som gjør at en slik forsendelse ikke kan aksepteres som nabovarsel, sender
de likevel ut en likelydende e-post.
Vi fant det hele så vidt grovt at vi på vegne av Ivar og Kathrin Sørensen Sneve sendte
tiltakshaver et brev den 10.09.21 med kopi til Oppdal kommune. I brevet gjør vi tydelig
oppmerksom på at vi ikke betrakter e-posten som et nabovarsel ettersom det ikke på noen
måte oppfyller kravene til hva et slikt varsel skal inneholde. Vedleggene med forslag til
endringer, er også beheftet med så mye uklarhet at det er åpenbart at noen med mer
reguleringsfaglig kompetanse må overta dette arbeidet. Vi ba derfor kommunen kreve at
tiltakshaver engasjerer et kompetent foretak til å stå for reguleringsendring og søknad.
Vi er derfor nokså forbauset når kommunen, trass i at den også erkjenner at dette ikke var
formelt korrekt, og trass i fullstendig mangel på godkjent dokumentasjon av at nabovarsel er
sendt, - og mottatt, likevel behandler søknaden og godkjenner den.
I følge tiltakshaver/søker er e-posten de kaller «nabovarsel» kun sendt de aller nærmeste
naboene, og ikke øvrige berørte naboer som omfattes av den opprinnelige planen. Vi har i
tillegg bare tiltakshavers/søkers påstand om at dette «nabovarselet» er sendt de aller nærmeste
naboene. Så vidt vi vet, er det kun undertegnede, som gjennom svarbrevet av 10.09.21, som
på et vis har stadfestet at e-posten er mottatt. Samtidig som vi gjør det uttrykkelig klart at eposten ikke kan betraktes som et nabovarsel. Det foreligger etter det vi har brakt på det rene,
ingen dokumentasjon på at øvrige naboer er varslet. Vi gjør oppmerksom på at en kopi av en
e-post sendt fra Norrøn Laft ikke på noe vis er en dokumentasjon på at korrekt varsel er sendt,
- og mottatt, like lite som en sms eller et brev ville ha vært det.
Søknaden om reguleringsendring kan derfor ikke påberope seg å være forskriftsmessig
nabovarslet, og må derfor forkastes.
PLAN- OG BYGNINGSLOVENS KRAV TIL HVEM SOM SKAL VARSLES
Plan- og bygningsloven stiller krav til hvem som skal varsles, både ved plansaker og
byggesaker. Ved byggesaker er det nok at naboer og gjenboere varsles, men ved plansaker er
kravet betraktelig utvidet. I plan- og bygningslovens § 12-14 om endring og oppheving av
reguleringsplan, heter det i tredje ledd:
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Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis
anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.

Vi har forståelse for at det her ikke er nødvendig å varsle sameting, vegmyndigheter osv, men
ettersom reguleringsplanen som søkes endret, omfatter nærmere 40 eiendommer totalt, og
rundt 20 i det øvre feltet (vist med grønt på reguleringskartet som var vedlagt e-posten fra
Norrøn Laft), mener vi i alle fall at disse grunneierne/festerne skulle ha vært varslet, muligens
alle som omfattes av reguleringsplanen. Det er også et veilag som dekker hele området, og det
er heller ikke varslet. En flerdobling av utnyttingsgraden for de øverste hyttetomtene i feltet,
vil kunne medføre atskillig mer trafikk på vegen.
I tillegg til grunneier som har avgitt en erklæring, påstår tiltakshaver/søker etter det vi har fått
oppgitt, at seks eiere av de nærmeste sju eiendommene er varslet. Men det finnes ikke
dokumentasjon på at det faktisk har skjedd. Vi mener at dette er klart i strid med pbl § 12-14,
tredje ledd.
FORMALKRAV TIL ENDRING OG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLANER
I vår merknad av 10.09.2021 påpekte vi at det gjelder samme regler for framgangsmåte og
prosedyrer når det gjelder endring av eksisterende reguleringsplaner som for utarbeiding av
nye, og at Oppdal kommune derfor må forholde seg til det. Dette standpunktet imøtegås av
kommunedirektøren som i saksframlegget skriver:
Ved endringslov 28. april 2017 nr. 20 er muligheten til å vedta endringer av reguleringsplaner
etter en forenklet prosess utvidet. Formålet med lovendringen er å redusere omfanget av
ressurskrevende dispensasjonsbehandling til fordel for en mer forutsigbar, langsiktig
arealavklaring gjennom plan. Kommunen skal i større grad utøve et planfaglig skjønn ved
hvilke endringer som kan gjennomføres etter de enklere saksbehandlingsreglene i § 12-14
tredje ledd. Vurderingen er at saken faller innenfor §12-14 andre ledd om endring av
reguleringsplan etter forenklet prosess da endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen
av planen for øvrig og heller ikke gå ut over hovedrammene for planen. Endringen anses ikke
å komme i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn som ellers ville medført
innsigelse mot planen og er heller ikke konfliktfylt. Protester fra nabo eller andre berørte vil
imidlertid ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere
måten.
For planer som er omfattet av § 12-14 andre ledd er det gjort unntak fra høring og offentlig
utlegging Slike planforslag kan etter lovendringen i 2017 være relativt omfattende. Ved
endringer som omfattes av bestemmelsen, er det ikke nødvendig med alminnelig høring, det
holder med særskilt varsling av grunneiere mv., jf. § 12-14 tredje ledd. Kommunedirektøren
ser at det ikke er gitt noen frist for tilbakemelding på varsel, noe som er uheldig.
Kommunedirektøren finner likevel at berørte naboer er tilstrekkelig varslet.
Kommunedirektøren har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring og kan heller
ikke se at endringene berører sektormyndighetenes interesser. De omsøkte endringene er av
en slik karakter at kommunedirektøren finner at søknaden kan behandles administrativt.

Men i vår merknad av 10.09.2021 viser vi til en tolkningsuttalelse fra Regjeringen.no av
17.12.2019 (Ref. 19/5682-2) der det først skrives:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at det framgår av plan- og
bygningsloven § 12-14 første ledd at ved endring av reguleringsplaner gjelder samme
bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.

Og etter en del drøfting, konkluderer tolkningsuttalelsen slik:
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at det vil være riktig å legge det
standpunktet som framgår av juridisk litteratur til grunn, når ordlyden i loven ikke er klar. En
kunngjøring etter de ordinære reglene vil dessuten sikre bred offentliggjøring av vedtak om
arealbruk, og dette er et viktig hensyn som også vil gjelde for endringer som vedtas etter en
forenklet prosess. Departementet har på denne bakgrunn kommet til at det er de ordinære
reglene om kunngjøring av reguleringsendringer som gjelder, også for som endringer som
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd.

Det er nokså innlysende at departementets tolking av 2019 av en lovtekst fra 2017 går foran
Oppdal kommunes private forståelse av den samme lovteksten.
Dermed har kommunen ikke oppfylt plan- og bygningslovens prosedyrekrav til endring av
reguleringsplanen, og vedtaket må derfor kjennes ugyldig.
MØNEHØYDE
I dag tillates det å bygge med maksimal mønehøyde 5,8 meter over topp grunnmur. I tillegg
kan grunnmuren være maksimalt 0,6 meter høy. Når endringsforslaget går ut på at det kan
bygges med en mønehøyde på maks 7,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng, utlegges
det av Oppdal kommune som at maksimal mønehøyde bare økes med 0,6 meter og ikke 1,2.
Dette beror på en svært teoretisk og ikke spesielt realistisk betraktningsmåte. Tiltakshavers
tomt er relativt flat. Ved bygging på relativ flat grunn, vil alle legge golvnivået (det vil si
grunnmurens krone) så lavt som mulig. Dette for å få noenlunde trinnfri atkomst til hytta, og
ikke minst for å kunne gå rett ut på bakkenivå/terrasse fra stue. Fra en over førtiårig praksis
med prosjektering av fritidsbebyggelse, kan jeg si at jeg aldri har planlagt en hytte med så høy
grunnmur som 60 cm. På relativt flat grunn støpes det som oftest plate på mark slik at ferdig
golv kommer så lavt som mulig uten mer enn kanskje 10-15 cm forskjell mellom ferdig golv
og terrengnivået ute. Å endre tillatt mønehøyde til 7,0 meter fra gjennomsnittlig planert
terreng, vil derfor i realiteten innebære en økning av faktisk mønehøyde på 1,0 til 1,2 meter
sammenlignet med dagens bestemmelser.
VESENTLIG ENDRING
Oppdal kommune anser reguleringsendringa som ei mindre endring. Det er klart at spørsmålet
om hvor stor og vesentlig endringa er, er et semantisk og dermed et tolkingsspørsmål, men vi
mener Oppdal kommune strekker språket vel langt her, og vil gjerne høre statsforvalterens
syn på denne forståelsen. I tilsvarende reguleringssaker i andre kommuner har hverken
kommune eller statsforvalter vært like omtrentlige.
De to viktigste endringene i denne saken gjelder mønehøyde og utnyttingsgrad. For
mønehøydens vedkommende dreier det seg om en økning fra 5,8 til 7,0 meter. Dette er en
økning på over 20 %, og kan på ingen måte sies å være en «mindre» eller «mindre vesentlig»
endring. (Se for øvrig argumentasjonen om mønehøyder i avsnittet over.)
Enda mer omfattende er endringa i utnyttingsgrad. I dag tillates det å bygge maksimalt 150 m²
BRA, mens det nye forslaget vil tillate 25 % BYA. Ettersom tomtene i området er på rundt
1000 m², betyr det at det stort sett kan settes opp bygg med et bebygd areal (fotavtrykk) på ca.
250 m² BYA. Men reguleringsplanen tillater oppstuggu-løsninger. En normal oppstuggu
dekker vanligvis rundt 1/3 av arealet i 1. etasje. Bebyggelse på 250 m² BYA tilsvarer rundt
232 m² BRA (på grunn av veggtykkelser). Med en oppstuggu på 78 m² BRA, vil dette gi en
total utbyggingsmulighet på 310 m² BRA, altså mer enn en fordobling av utnyttingsgrad. For
tiltakshavers vedkommende, der tomta er 1 159,9 m² blir det mulig å bygge 290 m² BYA, og
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med ei oppstuggu-løsning vil det være tillatt å bygge 270 m² BRA i 1. etasje og 90 m² BRA i
oppstuggu (2. etasje). Totalt vil dette gjøre at eiendommen nå kan bebygges med inntil 360 m²
BRA, eller en økning på 140 % fra den opprinnelige utnyttingsgraden. For Krokåtvegen 92
sitt vedkommende, ei tomt som er på 2 016,3 m², vil det etter dette kunne tillates mer enn 600
m² BRA, det vil si mer enn en firedobling av tillatt utnytting. Det sier seg selv at dette på
ingen måte kan være en «mindre» eller «mindre vesentlig» endring.
KONKLUSJON
På bakgrunn av det ovennevnte, og med henvisning til tidligere oversendte merknader, vil vi
påklage Oppdal kommunes vedtak om endring av Bebyggelsesplan for Bortistu Storli. Vi
mener søknaden er mangelfull, og at kommunen i sin behandling har valgt å se bort fra planog bygningslovens formalkrav til reguleringsendringer. I tillegg finner vi det helt urimelig at
en av de siste utbyggerne innenfor en reguleringsplan med rundt 40 eiendommer, skal kunne
få spesielle regler som medfører så drastiske endringer. Særlig gjelder dette ettersom de aller
fleste av eiendommene innfor reguleringsområdet er utbygd, og der alle har forholdt seg lojalt
til bestemmelsene med få, om noen, dispensasjoner. Med økt oppmerksomhet rundt
landskapspleie, fjernvirkning og at fritidsboliger i større grad bør tilpasse seg terreng og
omgivelser, er det heller ikke akseptabelt at en så drastisk endring blir godkjent, og etter en så
lemfeldig behandling.

Med vennlig hilsen
Grimstad og Tønsager AS

Amund Grimstad
Sivilarkitekt

Kopi: Ivar og Kathrin Sørensen Sneve
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Sakens øvrige dokumenter
Saksopplysninger
Oppdal kommune mottok den 25.10.2021 søknad om dispensasjon fra avstand til dyrkamark og
dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel, samt rammetillatelse for oppføring av
fritidsbolig på eiendommen gnr/bnr 158/13.
I vedtak av 22.12.2021 vedtaksnummer 21/794 gav Oppdal kommune tillatelse til oppføring av
fritidsbolig som omsøkt. Det ble i tillegg gitt dispensasjon fra avstand til dyrkamark og dispensasjon fra
plankravet i kommuneplanens arealdel.
Vedtaket ble påklaget av Dagrun Vasli, eier av naboeiendommen gnr/bnr 158/1. Klagen er også
undertegnet av Odd Inge Sliper.

Klagen ble mottatt 10.01.2022. Klagen er således kommet inn rettidig jf. forvaltningsloven § 29.
I henhold til delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret skal utvalg for bygg- og arealplansaker ha
klagen til forberedende klagesaksbehandling. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket fra
22.12.2021 dersom det finner klagen begrunnet.
Klagens innhold og søkers kommentar til denne
Klagen kan oppsummeres i fire punkt:
1. Mangelfull prosjektering av rømningsveger og bygningen vil være som en katapult i en rassituasjon
2. Det bør ikke gis dispensasjon fra byggegrense mot dyrkamark
3. Vegen vil påføre ulemper på dyrene i form av forstyrrelser
4. Uklarheter omkring hvilken skredrapport som skal legges til grunn i byggesaker.
Det vises til klagen i sin helhet vedlagt saken.
Ansvarlig søker og tiltakshaver ble informert om klagen, og gav i brev av 23.01 en kommentar. I korte
trekk skriver søker følgende:
1. Tiltaket er skredsikkert og innehar tilstrekkelige rømningveger, bygningen vil på ingen måte være
noen katapult.
2. Tiltakshaverne er godt kjent med, og aksepterer de ulemper som måtte oppstå som følge av nærhet
til dyrkamark.
3. Vegen ble opparbeidet på initiativ av Vasli, og Vasli har selv gitt vegrett til Faanes.
4. Rambølls rapport ikke er brukt som grunnlag i foreliggende sak. Det er den sist utarbeidede (Skred
AS, 2019) som er lagt til grunn.
Det vises til søkers kommentar i sin helhet vedlagt saken.
Vurdering
Innledningsvis vil kommunedirektøren understreke at det er skredrapporten utarbeidet av Skred AS i
2019 som er lagt til grunn i byggesaksbehandlingen. Rapporten viser at området tilfredsstiller
sikkerhetsklasse S1. Det må derfor gjennomføres sikringstiltak dersom S2-tiltak (hytter) skal kunne
oppføres.
I forbindelse med sikkerhet, anfører klager at det ikke er tegnet inn rømningsveier under bakken fra
hytte ut til rassikkert område og at bygget kan virke som en katapult for skred/ras slik at det blir fare for
hus og folk på naboeiendommer.
Kravene til sikkerhet mot naturpåkjenninger fremgår av TEK 17 § 7-1 første og annet ledd:
«(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende
mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. (2) Tiltak skal prosjekteres og utføres
slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller
vesentlig ulempe som følge av tiltaket.»
I rammetillatelsen er lagt til grunn at uteareal anses tilfredsstillende, jf. VTEK. 17 § 7.3 annet ledd. jf.
vurdering av sikkerhet mot fare i vedtaket.
«For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal
til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi eksponeringstiden
for personer, og dermed faren for liv og helse, normalt vil være vesentlig lavere utenfor
bygningene.»

Ansvarlig søker har satt konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2, noe som innebærer at prosjekteringen
og beregningene blir vurdert av uavhengige foretak. Kommunen skal i saksbehandlingen legge til
grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav, jf
pbl § 21-4.
Ansvarlig søker svarer at når det gjelder spørsmålet om hvordan tiltaket vil virke inn på et eventuelt
skred, er poenget at tiltaket i helt minimal grad endrer terrenget og at taket i hovedsak følger dagens
terreng. Det vil derfor ikke gi noen spretthopp-, eller katapultvirkning, og i alle fall ikke føre til at skredet
ledes til én av de to naboeiendommene. Et skredforløp med og uten denne bebyggelsen vil arte seg
tilnærmet likt.
På bakgrunn ansvarsretter og søkers redegjørelse, finner kommunen at krav til sikkerhet i pbl. 28-1 jf.
TEK 17 kap. 7 er oppfylt.
Når det gjelder avstand til dyrkamark, skriver klager i sin e-post av 10.01.21 at dersom de hadde visst
at kommunen ville tillate bygging i området, så ville de i nabovarselet ha påpekt at avstand til dyrka
mark og andre grenser måtte overholdes. Klager utdyper ikke dette videre, men kommunedirektøren
forstår det slik at det klages på dispensasjonen fra byggegrense mot dyrkamark.
I vurderingen for avstand til dyrkamark er det i vedtak av 22.12.21 lagt vekt på at fritidsboligen er
oppført under bakken og anses derfor å ha liten konsekvens for landbruksproduksjonen på gården.
Kommunedirektøren vektla også i sin vurdering det faktum at gårdeier ikke hadde merknader til tiltaket.
Når gårdeier nå kommer med innsigelse til plasseringen, ønsker kommunedirektøren å foreta
ytterligere vurdering av dispensasjonsforholdet.
Som nevnt i vedtak av 22.12.21, og tidligere i saksutredningen bygges fritidsboligen inn i terrenget.
Dette innebærer at store deler av bygningen er under bakkenivå. Eksempelvis er boden som kommer
4,2 meter fra dyrkamarka til klager, under terreng. Den delen av bygningen som er over terreng har en
minsteavstand på 8,2 meter fra dyrkamark.
Bygningens langstrakte form er valgt med hensyn til å kunne ivareta sikkerhetskravene. Dersom
bygningen i sin helhet skulle vært plassert 10 meter fra dyrkamark, og samtidig overholde
avstandskrav mot nabogrenser, ville bygningens lengde måtte bli redusert med 2 meter. I lys av
dagens fritidsboliger, kan ikke kommunedirektøren se at omsøkt hytte kan sies å være stor. Den har et
bruksareal på 72 m2, hvilket tilsvarer helt vanlig hyttestørrelse.
Kommunedirektøren anser heller ikke at bygningen burde bli trukket vesentlig lengre mot sør-vest for å
på den måten overholde byggegrensen mot dyrkamark. En plassering lengre ned på tomta, vil
redusere vesentlig kvaliteten på utearealene og parkeringsløsning.
Det vektlegges videre at bygningen henvender seg mot sør/sør-vest, og ikke direkte mot dyrkamarka.
Fortrinnsvis ønsker kommunedirektøren at gårdeier samtykker i plasseringen når det dispenseres fra
byggegrense mot dyrkamark, men dette er ikke et krav. I foreliggende sak er det gjennom klagen blitt
klart at gårdeier ønsker at plasseringen skal overholde byggegrensen. Klager skriver ikke noe om sine
ulemper ved omsøkt plassering. Erfaringsvis er disse ulempene blant annet støy/støv/lukt som kommer
som følge av utøvelse av landbruksvirksomhet. Privat bebyggelse nær arealer hvor det utøves
landbruksvirksomhet kan også føre til en barriere for gårdeier, som «kvier» seg for å utføre arbeid. Det
er disse momentene som i stor grad utgjør hensynet bak byggegrensen.
I lys av den ovenstående vurderingen, finner kommunedirektøren at de fordeler eiendommen oppnår
med valgt plassering, herunder både utforming av sikkerhetsmessige årsaker, bod som nærmeste
bygningsdel mot dyrkamark og det faktum at bygningens hovedfasade ikke direkte henvender seg ut
mot dyrkamarka, er klart større enn de ulemper som kan sies å medføre for utøvelsen av
landbruksvirksomheten.

Sammenhold med vurderingene i vedtak av 22.12.21 står kommunedirektøren fast ved at vilkårene for
dispensasjon er oppfylt jf. pbl. § 19-2.
Når det gjelder den skjønnsmessige vurderingen av hvorvidt dispensasjon skal innvilges, viser
kommunedirektøren til at kommunen i flere tilsvarende saker har innvilget dispensasjon. Foreliggende
sak vil ikke i seg selv skape særlig presedens.
Når det gjelder klagers kommentarer omkring økte forstyrrelser på beitende storfe ved biltrafikk til og
fra ny hytte, kan ikke kommunedirektøren se at det er nødvendig å kreve ny adkomst. Søker opplyser
at adkomsten er opparbeidet i samarbeid mellom klager og tiltakshaver, og det foreligger tinglyst
vegrett. Tiltakshaverne er åpne for å endre adkomsten dersom dette vil være mer hensiktsmessig.
Kommunedirektøren finner ikke grunnlag for å kreve ny adkomst.

Kommunedirektørens tilråding
Utvalg for bygg- og arealplansaker imøtekommer ikke klage av 10.01.2022, og opprettholder vedtak av
22.12.2021. Saken oversendes til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse jf.
forvaltningsloven § 33.

Fra: Odd Inge Sliper (odd.inge.sliper@gmail.com)
Sendt: 10.01.2022 12:36:34
Til: Postmottak Oppdal Kommune; Dagrun Vasli
Kopi:
Emne: klage sak 21/794
Vedlegg:
Vi har noen bemerkninger/klager til forvaltningsvedtak 21/794, deres ref JO/Jo/2021/1861-3, saksbehandler Johann
Johannson
Litt historikk

Detaljreg. plan for Nausthaugen hyttegrend ble godkjent av Oppdal kommune i 2018 og forbauselsen ble stor da ny
Skredrapport utført av Skred AS (NVE – rapport 2018) bestilt av Oppdal kommune) flyttet faregrensen for
snøskred slik at 5 av tomtene ikke ble byggbare og den 6. ble sterkt berørt. Plan ble godkjent i henhold til
rasvurdering utført av Rambøll AS. Økonomien i tiltaket falt da bort for vårt sitt vedkommende og området er lagt på
vent. Faanes sin tomt var med i disse undersøkelsene og ble sikkerhetsklarert i Rambølls rapport men ikke hos Skred
AS.

Ser i vedtaket i pkt. Sikkerhet mot Fare at det nå vektlegges rapporten "skredfarevurdering av 30.06.2017"
utarbeidet av Rambøll Norge AS.
Betyr det at Oppdal kommune nå vil bruke Rambølls rapport, som Arkitekt Grimstad med rette hevder er mer
nøyaktig og mindre basert på synsing, ved andre søknader i samme område? Oppdal kommune står fritt til å bruke
den undersøkelsen de selv ønsker, ikke nødvendigvis den siste.
Vi konkluderer da med at vår opprinnelige plan for Nausthaugen hyttegrend, blir godkjent på nytt!

Hvis dere fortsatt legger rapporten fra Skred A/S til grunn og gir tillatelse til bygging på grunn av det arkitoniske vil vi
bemerke følgende:
Vi kan ikke se at det er tegnet inn rømningsveier under bakken fra hytte ut til rassikkert område. Det kan jo ta
timer og dager å rydde et ras/skred.
Vil bygget virke som en katapult for skred/ras slik at det blir fare for hus og folk på naboeiendommer. Ved tvil
bør det foretas beregninger på dette.
Vi la ikke inn noen merknader på nabovarsel da vi selvsagt ikke trodde at Oppdal kommune kunne tillate bygging i
område der deres egen undersøkelse konkluderer med at det ikke skal bygges. Det er selvsagt vår egen feil, men
hadde vi hatt muligheten ville vi bemerket følgende:
Avstand til dyrket mark overholdes og andre grenser må overholdes
Vei til hyttetomt går gjennom hovedbeiteoråde til 20 - 40 kjøttfe, veirett er tinglyst, men vi kan vanskelig se for
oss veien brukt til større kjøretøy.
Kjøttferasen Skotsk Høylandsfe er sky for biltrafikk og andre forstyrrelser. Økt trafikk gjennom beiteområdet
vil redusere dyrevelferden.
Når dere nå tillater bygging skred/rasområder vil det skape en presedens. Vi vil sannsynligvis benytte oss av dette
ved å sette opp slike hytter på de tomtene som ligger innenfor skred/ras grensen for Nausthaugen hyttegrend. Det

åpner også for mange andre områder i Oppdal.
Det enkleste for alle parter er at Rambølls undersøkelse, som ble godkjent av kommunen i 2018, på nytt godkjennes
for området!
Vennlig hilsen
Dagrun Vasli
Odd Inge Sliper
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Kommunens saksnr

2021/1861

Oppdal kommune,
Plan- og forvaltning
7340 Oppdal

Vedlegg nr

C-5 side1/4

Trondheim, den 23. januar 2022

Deres ref. JOJO/2021/1861

STORLIDALSVEGEN 1456 - FRITIDSBOLIG
KOMMENTAR TIL NABOKLAGE
Vi viser til nabovarsel levert til de to naboene den 07.07.21, vår søknad om rammetillatelse av
25.10.21 og Oppdal kommunes rammetillatelse i vedtak 21/794 av 22.12.21. Den 19.ds. ble vi
av saksbehandler gjort oppmerksom på at det var kommet en klage på vedtaket. Klagen, som
er sendt på e-post fra hjemmelshaver til Ångarden (158/1), er underskrevet av Dagrun Vasli
og Odd Inge Sliper.
Klagen dreier seg i hovedsak om to forhold:
1. Hvordan rammetillatelsen forholder seg til de to ulike skredvurderingene som
foreligger for området.
2. Nærhet til og forhold til dyrka mark og dyrehold med mer
I det nedenstående skal vi kommentere dem begge, men ettersom klagen starter med litt
historikk, kan det være naturlig at vi også gjør det samme.
HISTORIKKEN TIL HYTTETOMTA «SOMMERLY», GNR/BNR 158/13
Denne hyttetomta ble fradelt hovedbølet Ångarden sammen med naboeiendommen 158/12
ved skylddelingsforretning den 23.10.1965. Rekvirent var Hilmar Vasli, eier av Ångarden og
grandonkel til dagens eier av Ångarden, Dagrun Vasli. Naboeiendommen 158/12 ble solgt og
bebygd og er i dag ei hytte som er omgjort til helårsbolig, mens «Sommerly» ble beholdt i
gårdens eie.
I 2003 ble grensene for eiendommen justert, og det ble satt ned aluminiumspåler i de fire
tomtehjørnene. Av en eller annen grunn ble det ikke utstedt målebrev med
koordinatbestemming av eiendommen. Rekvirent var Oddvar Vasli som da var eier av
Ångarden. Han er nevø av Hilmar Vasli og far til Dagrun Vasli. Samtidig solgte Oddvar Vasli
fritidseiendommen til Eva og Terje Faanes, og overdragelsen er tinglyst den 12.11.2003.
Omtrent på samme tid ble Ångarden overdratt til Dagrun Vasli, Oddvar Vaslis datter. Dagrun
Vasli og hennes daværende mann tok i 2004 kontakt med Eva og Terje Faanes i forbindelse
med at de planla å anlegge en ny veg til hyttetomta deres, en veg som i tillegg skulle kunne
brukes av naboeiendommen 158/12, og også betjene gardsdrifta. Totalutgiftene til
opparbeiding av vegen, kr. 90 000, ble delt likt på de tre partene, så Eva og Terje Faanes
betalte kr. 30 000 den 16.08.2004. Ei uke etter, den 23.08.2004, skrev Dagrun Vasli ut en
erklæring om vegrett for «Sommerly» basert på den nettopp opparbeida vegen, og erklæringa
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om vegrett ble tinglyst den 01.09.2004.
Ettersom Eva og Terje Faanes leide våningshuset på nabogarden Stekerhaugen (som også eies
av Dagrun Vasli), var det foreløpig ikke aktuelt å bygge på «Sommerly» som etter hvert fikk
gateadressen Storlidalsvegen 1456.
I forbindelse med at Dagrun Vasli ville regulere et hytteområde på østsida av Nausthaugen,
og svært mye av området langs Nausthaugen og Ångardsvatnet var definert som
aktsomhetsområde med tanke på skredfare, tok hun kontakt med Eva og Terje Faanes for å
høre om de ville være med på å spleise på en skredrapport for området. Det sa de ja til,
Rambøll AS i Trondheim ble engasjert, og i 2017 forelå det en skredrapport som konkluderte
med at både de framtidige hyttetomtene som ble regulert øst for Nausthaugen,
fritidseiendommen «Sommerly» og den delen av Ångarden der våningshus og driftsbygninger
står, var utenfor fareområdet. For sin del av denne rapporten betalte Eva og Terje Faanes kr.
25 000.
Året etter utarbeidet konsulentfirmaet Skred AS en ny rapport på oppdrag fra NVE.
Rapporten tok for seg store deler av Oppdal, deriblant også området ved Nausthaugen og
Ångarden, og kom til motsatt konklusjon for dette området. Det var nå skredutsatt. Men det
var ikke verre enn at Skred AS tilbød seg å prosjektere en V-formet skredavviser i betong som
kunne stå øverst på eiendommen og få et eventuelt skred til å dele seg i to, og slik gå på
sidene av en eventuell fritidsbebyggelse. Da kunne eiendommen bebygges likevel.
Rapporten fra Skred AS/NVE gjorde at det regulerte hyttefeltet til Dagrun Vasli ville miste 56 av de planlagte tomtene, og dermed var feltet ikke lenger regningssvarende å bygge ut.
Rapporten medførte også at eiendommen «Sommerly» i realiteten var verdiløs.
Der stod saken fram til vi, med bakgrunn fra bebyggelse i skredutsatte områder i Sør-Europa
og skredtunnelene ved Gjøra i Sunndalen, kom på at vi kunne utnytte topografien og bygge ei
hytte inn i bakken slik at et eventuelt skred ville kunne rulle over uten å skade hverken folk
eller bebyggelse. Vi fikk aksept for ideen hos geoteknikere, og søkte høsten 2021 om
rammetillatelse som ble innvilget den 22.12 21, og som nå altså er påklaget av Dagrun Vasli.
KLAGENS INNHOLD
Innholdet i klagen tar opp forholdet til de to skredrapportene som foreligger, og en del
konkrete ankepunkt til selve bygget og forholdet til gardsdrifta på Ångarden.
TO SKREDRAPPORTER
Det er rapporten fra Skred AS på vegne av NVE som er gjeldende for hele området, og
rapporten fra Rambøll AS har derfor bare historisk interesse. Men historia om den forklarer i
tillegg den vanskelige situasjonen Eva og Terje Faanes, og for så vidt også Dagrun Vasli, er
kommet i. Av klagens innhold kan det se ut som klager har oppfattet det slik at Faanes har fått
medhold i at det er Rambølls rapport som gjelder for denne eiendommen. Det er feil. Vi har i
hele søkeprosessen forholdt oss til rapporten fra Skred AS. En rapport som dette er
rådgivende, og har ikke lovs form. Det ligger heller ikke noe i rapporten fra Skred AS som
tyder på totalforbud mot bygging innenfor faregrensene. Men skal man bygge, må man gjøre
avbøtende tiltak. Skred AS har i e-post til tiltakshaver selv foreslått at det planlegges og
bygges en betongplog i bakken ovenfor hytta for å dele et skred i to, og har tilbudt seg å
prosjektere dette. En slik løsning ville imidlertid være kostbar, representere et stort og lite
passende terrenginngrep samtidig som det ville føre til større risiko for de to
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naboeiendommene ettersom et eventuelt skred da ville dele seg og gå utover dem i stedet. En
slik løsning var derfor helt uaktuell for tiltakshaver.
I stedet har tiltakshaver, med bakgrunn i Skreds rapport, planlagt et bygg som er skjermet ved
et eventuelt skred, og det er dette som det er gitt rammetillatelse til. Tillatelsen er gitt i
samsvar med rapporten fra Skred og ved at det i tillegg er planlagt tilstrekkelig med
avbøtende tiltak.
Når klager nevner de 5-6 tomtene som hun selv ikke kan få bebygge i det nylig regulerte
området lenger øst på Nausthaugen, er det derfor fullt mulig å søke om tilsvarende bygg der,
og fortsatt med bakgrunn i rapporten fra Skred AS.
RØMNINGSVEGER OG KATAPULT
Klagen etterlyser rømmingsveger under bakken til rassikkert område. Fritidsboligen er
prosjektert med grunnlag i tilsvarende bebyggelse i Sør-Europa (og i vegvesenets
skredavvisere som er plassbygde betongtuneller, blant annet på riksveg 70 ved Gjøra).
Poenget med utforminga av den omsøkte fritidsboligen, er at opphold i fritidsboligen er trygt.
Den har i tillegg hele tre rømmingsdører til uteområdet som er overbygd, og også kan regnes
som trygt. Det er derfor ikke nødvendig å lage underjordiske tuneller for å sikre rømming.
Når det gjelder spørsmålet om hvordan tiltaket vil virke inn på et eventuelt skred, er poenget
at tiltaket i helt minimal grad endrer terrenget og at taket i hovedsak følger dagens terreng.
Det vil derfor ikke gi noen spretthopp-, eller katapultvirkning, og i alle fall ikke føre til at
skredet ledes til én av de to naboeiendommene. Et skredforløp med og uten denne
bebyggelsen vil arte seg tilnærmet likt.
FORHOLDET TIL GARDSDRIFTA PÅ ÅNGARDEN
Klager viser videre til avstand til dyrkamark, at vegen til tomta går gjennom
hovedbeiteområdet for 20-40 kjøttfe, og at økt trafikk gjennom beiteområdet vil redusere
dyrevelferden for en kjøttferase som er sky for biltrafikk.
Avstanden til dyrkamark er godt behandlet i saksframstillinga, og det faktum at fritidsboligen
ligger under bakken, gjør at eventuelle konflikter er minimalisert. Tiltakshaver er naturligvis
kjent med at lukt, avføring og støy fra dyrene vil forekomme, og har ingen innvendinger mot
det.
Vegen til tomta ble, som vi har nevnt over, foreslått av klager og hennes daværende mann i
2004, og uten at tiltakshaver hadde rettet noen henvendelse til dem om dette. Vegen ble anlagt
for å kunne fungere som atkomst både for naboeiendommen Nausthaugvegen 1, for
Storlidalsvegen 1456 og for å kunne betjene gardsdrifta på Ångarden. Gardens eier stod for
både idé, trasévalg og opparbeiding av vegen, og kostnadene ved opparbeidinga ble delt på
tre. På bakgrunn av opparbeidinga av vegen utstedte gårdens eier selv en vegrett som kunne
tinglyses, og som ble tinglyst den 01.09.2004. Det virker etter dette noe urimelig at gardens
eier i dag protesterer på bruken av en veg som hun selv har sørget for opparbeidelsen av og
gitt vegrett til.
Og da Ångardens eier i 2017 fikk utarbeidet skredrapporten fra Rambøll AS, og inviterte Eva
og Terje Faanes til å bli med og spleise på kostnadene til rapporten, så må jo det ha vært fordi
hun fortsatt anså eiendommen «Sommerly» som en byggeklar hyttetomt. På dette tidspunktet
var så vidt vi vet også Ångarden i startfasen med kjøttproduksjon fra storfe.
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For Eva og Terje Faanes er situasjonen den at de i 2003 kjøpte ei hyttetomt av Ångarden.
Året etter betalte de kr. 30 000 til Ångarden for opparbeidelse av veg og utsteding av vegrett,
og i 2017 ble de etter initiativ fra Ångarden med på å finansiere en skredrapport fra Rambøll,
en rapport de betalte kr. 25 000 for.
Både salg, opparbeiding av veg og bestilling av skredrapport ble initiert av Ångarden. Det blir
derfor urimelig om klager skulle få medhold av hensyn til dyrene når hun selv har vært med
på å tilrettelegge for hyttebygging på eiendommen «Sommerly».
Eva og Terje Faanes har ikke noe ønske om å være vanskelig, men vil selvsagt at ei tomt de
har investert så mye i fortsatt skal være byggbar. Det er heller ikke avgjørende for dem at
atkomsten er den som nå er opparbeidet, og de er helt åpne for at alternativ atkomst kan
godtas. Men da naturligvis under forutsetning av det ikke medfører noen økonomiske utlegg
for dem.

På grunnlag av det ovenstående ber vi Oppdal kommune om å fastholde sin rammetillatelse,
og at klagen avvises.
Med vennlig hilsen
Grimstad og Tønsager AS

Amund Grimstad
Sivilarkitekt

Kopi:
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158/13 - Dispensasjon fra avstand til dyrkamark, dispensasjon fra plankrav samt
rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig, Eva Faanes og Terje Faanes
Gnr

Bnr
Fnr
Eiendom
158
13
Storlidalsvegen 1456, 7342 Lønset
Tiltakshaver
Komplett søknad mottatt
Eva Faanes og Terje Faanes
25.10.2021
Vannforsyning
Avløp
Privat
Offentlig
Privat
Offentlig
Bygning:
Fritidsbygg (hytte), BRA 72,5 m2, BYA 108,7 m2
Krav om avfallsplan
Ja
Nei
Avstand fra nabogrense:
Avstand fra veimidte:
Avstand fra annen bygning:
4m
Ikke relevant
Over 8 m
Situasjonskart
Mottatt: 25.10.2021
Plantegning, fasade, snitt

Mottatt: 25.10.2021

Gjennomføringsplan

Mottatt: 25.10.2021

Vedtak:
Kommunedirektøren gjør slikt vedtak:
Etter pbl § 19-2. gir oppdal kommune dispensasjon fra avstand til dyrkamark og dispensasjon fra krav
om reguleringsplan.
Oppdal kommune godkjenner søknaden og gir rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig. Vi viser til
plan- og bygningsloven (Pbl) § 21-4, jf. § 20-3.
Vilkår:
I forbindelse med igangsettingstillatelse, må det holdes oppmålingsforretning for å klarlegge grensene til
eiendommen 158/13 jf. pbl. § 21-4 (5) a.
Ansvarlig søker bekrefter at tiltaket blir prosjektert i samsvar med TEK 17.
Da tiltaket vil kreve separat utslipp må det søkes om utslippstillatelse. Denne blir behandlet med eget
vedtak og utsendt separat. Vi minner om at vann ikke kan tilkobles før utslippstillatelsen foreligger.
Det vil i forbindelse med kommunens behandling av tiltaket bli innkrevd et gebyr med hjemmel i
kommunens forskrift for gebyrregulativ, jf. pbl § 33-1. I denne saken er gebyret på kr. 31 680,-. Faktura
blir sendt i etterkant.

Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
Organisasjonsnr.
4202 44 62220
964 983 003
Konto for skatt
6345 06 16348
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Alle parter har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se informasjonsskrivet
på siste side.

Vi ønsker å minne om følgende:


Du kan ikke ta i bruk det du har bygd uten at det er søkt om og gitt ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse, jf. pbl 21-10.



Tiltakshaver og ansvarlig foretak må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og
bygningsloven med forskrifter, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller
annet regelverk (for eksempel jordlov, veilov, konsesjonslov etc.).



Denne tillatelsen, sammen med kart og tegninger det er vist til, skal alltid være tilgjengelig på
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om, og det må være gitt tillatelse før endring kan
gjennomføres.



Har du ikke satt i gang å bygge senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis bygging innstilles i mer enn 2 år. Dette gjelder også for dispensasjon.
Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl § 21-9.



Vi har med denne tillatelsen ikke tatt stilling til eventuelle privatrettslige forhold som byggesaken
kan være i konflikt med, jf. pbl § 21-6.



Tiltakshaver er ansvarlig for at adressenummer er satt opp før bygning eller bygningsdel kan tas i
bruk, jf. matrikkelforskriften § 57 (2).

SAKSOPPLYSNINGER OG VURDERING
Beskrivelse av tiltaket
Søknaden gjelder dispensasjon fra avstand til dyrkamark, dispensasjon fra plankrav samt
rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig.
Tiltakshavere er Eva Faanes og Terje Faanes. Ansvarlig søker er Grimstad og Tønsager AS.
Plangrunnlag
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret den 20.06.19 i sak
19/63. Formålet i planen er fritidsbebyggelse.
Tiltaket er i tråd med planformålet, men i strid med bestemmelse om avstand til dyrkamark og plankrav.
Naboforhold og andre kommentarer
Det er gjennomført nabovarsling i samsvar med vilkårene i pbl § 21-3, og det er registrert merknader fra
eier av gnr/bnr. 158/12, Eli Karin Mølmann. Merknadene går i hovedsak på at fritidsboligen er plassert
for nært, innsyn, aktiviteter og uønsket gjennomgang på sin eiendom.
Ansvarlig søker har svart på merknadene:
Ansvarlig søker peker på at det er ganske tett vegetasjon og særdeles lite innsyn mellom de to
eiendommene. Den nederste av de to byggene som ligger i nabogrensa har tett vegg mot nordvest,
mens den øverste har ett vindu. Trass i at naboen har bygd bare ca. 1,7 meter fra nabogrense, vil det
likevel være 10,5 meter mellom bygningene. I tillegg er det tre til fire meter nivåforskjell og relativt tett
vegetasjon mellom bygningene på de to tomtene. Det må dessuten være et viktig poeng at tiltaket i
hovedsak ligger under bakken, og at det kun er soveromsvinduer som har retning mot nabo.
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Når det gjelder spørsmålet om uønsket gjennomgang, viser vi til at tiltakshaver bekostet opparbeiding av
atkomstveg fra nordvest for rundt femten år siden, og derved har egen atkomst uavhengig av nabo.
Storlidalsvegen 1456, har vært skilt ut som tomt for fritidsbebyggelse lenge før naboen kjøpte
Nausthaugvegen 1, og tiltakshaver forholder seg til plan- og bygningsloven og TEK 17 sine krav til
avstand til annen bebyggelse og tomtegrenser.
Oppdal kommune er enig i søkers svar på merknadene.
Som ansvarlig søker peker på er det ganske tett vegetasjon og særdeles lite innsyn mellom de to
eiendommene. Fritidsboligen er plassert 10 til 11 m fra nærmeste nabobygg som er anneks/uthus.
Naboer har sitt uteområde på sørsiden av bolighuset, og kommunen vurderer dithen at det ikke blir
vesentlig innsyn på uteområdet fra fritidsboligen.
Tomten var fradelt som fritidseiendom før naboer kjøpte sin eiendom. Naboer må dermed forvente at det
vil være en utvikling i området i tråd med kommuneplanen.
Adkomst vil skje fra Storlidalsvegen via privat veg, slik at det ikke blir uønsket gjennomgang på naboens
eiendom som har atkomst via Nausthaugvegen.
Oppdal kommune anser at ulempene for nabo ikke er vesentlig. Det er vanskelig å se at innsyn,
aktiviteter og gjennomgang berører naboen i vesentlig grad.
Ulempene er ikke store sett opp mot kommuneplanens forutsigbarhet om fritidsbebyggelse. Merknaden
tas ikke til følge.
Foretak med ansvarsrett
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og
bygningsloven.
Gjennomføringsplanen som er vedlagt søknaden gir en fullstendig beskrivelse av fagområder,
ansvarsområder og tiltaksklasser som byggeprosjektet omfatter. Erklæring av ansvarsrett for SØK og
PRO foreligger.
Grimstad og Tønsager AS erklærer ansvar for arkitekturprosjektering.
Erklærte ansvarsretter er i samsvar med innsendt gjennomføringsplan.
Ansvarlig søker forutsetter at konstruksjonsikkerhet settes i tiltaksklasse 2. Oppdal kommune er enig i
søkers vurdering.
Uttale fra andre myndigheter
Fagleder for landbruk, miljø og kultur:
Eiendom 158/13 har areal klassifisert som dyrka jord og skog med lav bonitet innenfor sine grenser.
Andelen dyrka jord er ca 100 m2 og er derfor så lite at det ikke regnes som drivverdig og skal hensyntas
så lenge tomten i kommuneplan/reguleringsplan er vist til fritidsformål.
Avstanden fra skissert hus og til dyrka jord i Ångarden er 5-6 meter ut fra kart, fra dyrka jord Ångarden
(158/1) og til yttervegg bod, mens det i søknaden er beskrevet 8,2 meter bort til hovedhytta.
Det vises til tilsvarende saker (263/35, 237/64 ) som de siste årene har vært lignende tilfeller og gitt
dispensasjon fra 10-meters byggegrense mot dyrka jord.
Plassering av bygninger inntil dyrka inntil dyrkamark kan også utøve press på landbruksvirksomheten,
og konflikter kan oppstå. I denne saken er det søkt om et hus bygd inn i bakken, der det i hovedsak er
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en bod mot vest som i plan og fasadetegningen er vist oppført i mur. Støy, støv og påvirkning på boden
regnes som minimal.
I saker hvor det søkes dispensasjon fra byggegrensen, er det viktig at eier av fritidseiendommen er klar
over de ulempene som plasseringen kan medføre og aksepterer denne risikoen.
Det er videre av sentral betydning at eier av landbrukseiendommen aksepterer plasseringen, og ikke
anser denne å være til hinder for utøvelse av landbruksvirksomheten. I foreliggende sak har eier av
landbrukseiendommen godkjent nabovarselet.
Vei og adkomst
Tiltaket gir ingen endringer i vei. Adkomst skjer fra privat veg. Tinglyst vegrett av 01.09204 foreligger, jf.
pbl § 27-4.
Visuell utforming
Tiltaket innehar etter kommunens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til tiltakets
funksjon og de bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl § 29-2.
Plassering i plan og høyde
Omsøkt plassering godkjennes i plan og høyde som omsøkt jf. pbl. § 29-4 (1).
Eiendomsgrensene er imidlertid svært unøyaktige, med en usikkerhet på mellom 2-5 meter. Det må
derfor stilles vilkår om at det avholdes oppmålingsforretning før igangsetting etter pbl. § 21-4 (5) a. Dette
for å sikre at bygget overholder krav om 4 meter til nabogrenser.
Plassering av tiltaket skal gjennomføres i samsvar med dette vedtaket og godkjente tegninger.
Sikkerhet mot fare
Tomta er utsatt for skred- eller flomfare jf. NVE-atlas.
Skredfarevurdering av 30.06.2017, utarbeidet av Rambøll Norge AS, konkluderte med at 158/13 er
aktuell for hytteutbygging da den har tilfredsstillende sikkerhet mot snøskred for tiltak i sikkerhetsklasse
S2.
NVE utga ekstern rapport om skredfarekartlegging i Oppdal kommune i november 2018, som setter
tomten i sikkerhetsklasse S1 (1/100). Denne rapporten er ikke like detaljert utarbeidet som rapporten fra
Rambøll Norge AS.
Med hensyn til usikkerheten har tiltakshavere valgt å bygge fritidsboligen stort sett under bakken med
konstruksjonsikkerhet som tilfredsstiller sikkerhetskravene i TEK17.
Uteareal anses tilfredsstillende, jf. VTEK. 17 § 7.3 annet ledd.
Kulturminner
Det er foretatt en utsjekk i kulturminnebasen Askeladden uten funn.
Forholdet til utvalgte naturtyper
Det er foretatt en utsjekk i naturbasen uten funn. Da tiltaket ikke berører naturmangfoldet, finner ikke
kommunedirektøren det nødvendig å vurdere saken etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven.
Vann- og avløp
Da tiltaket vil kreve separat utslipp må det søkes om utslippstillatelse. Denne blir behandlet med eget
vedtak og utsendt separat. Vi minner om at vann ikke kan tilkobles før utslippstillatelsen foreligger.
Dispensasjoner
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Det er søkt om dispensasjon fra avstand til dyrkamark og krav om reguleringsplan med hjemmel i planog bygningsloven § 19-1. Vi vurderer dispensasjonen til å være kurant, og saken blir derfor behandlet
administrativt jf. kommunens delegeringsreglement.
Dispensasjon kan ifølge plan- og bygningsloven § 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale
interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Søkers vurdering
Krav om reguleringsplan:
En reguleringsplan skal klargjøre felles retningslinjer og skape forutsigbarhet, men i dette tilfellet dreier
det seg om kun ei tomt i et spredt og allerede ferdig utbygd område. I henhold til plankravet i kommune
planens arealdel er det også slik at det er krav til reguleringsplan før tiltak kan skje bare når det
oppføres en gruppebebyggelse med to eller flere fritidsboliger, og det er ikke tilfelle her.
Vi mener at alle sider ved byggesaken bør kunne belyses ved vanlig byggesaksbehandling og uten
forutgående reguleringsplan. Tiltaket er dessuten lite, og forholder seg i tillegg godt innenfor kravene i
kommuneplanens arealdel og i reguleringsplanen for det nærliggende hytteområdet Nausthaugen.
Krav om avstand til dyrka mark:
Etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal bebyggelse plasseres minst 10 meter fra fulldyrka
og overflatedyrka jord etter AR5.
Tomta er relativt smal, og den løsninga som er valgt for å sikre bebyggelsen mot skred, gjør at bygget
nødvendigvis blir relativt langt og smalt da den eneste fasaden og dermed dagslys/utsikt er mot sørvest.
Ved å plassere bygget fire meter fra nabogrense i sørøst, vil den eksponerte del av bygget mot nordvest
komme 8,2 meter fra grense mot dyrka mark på det nærmeste. Ettersom mesteparten av bebyggelsen
ligger under bakken, og det kun er vinduer og synlige fasader mot sør og vest, mener vi at avstanden til
nabogrense og dyrkamark på 8,2 meter bør være akseptabel.
Vi kan heller ikke se at avstanden skulle innebære spesielle konfliktområder. Ångarden driver med
kjøttproduksjon, og tiltakshaver er fullt klar over at det går store beitedyr på naboeiendommen. Eventuell
gjødselspredning vil heller ikke være problematisk ettersom det meste av eiendommen ligger under
bakken.
Hensynet bak bestemmelsen
Hensynet bak bestemmelsen om byggegrense mot dyrkamark er å ta vare på landbruksinteresser og
unngå inngrep i dyrka og dyrkbar jord.
Hensynet bak plankravet er å sørge for god utredning og gjennomføring av større bygge- og
anleggstiltak. En slik utredning vil både sørge for kontradiksjon samt belysning av andre forhold som
eksempelvis ivaretakelsen av naturmangfoldloven og kartlegging av byggegrunn.
Videre er intensjonen med plankravet å sikre en forutsigbar utbygging som tilfredsstiller de mål og
intensjoner kommunen har satt seg og medføre at både private og offentlige interesser ivaretas på en
god måte.
Søknaden
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Det søkes dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel og avstand til dyrka mark med
hensyn for å sikre hensiktsmessig drift i jord- og skogbruksøyemed.
Vurdering
Tiltaket berører ikke regionale eller statlige myndigheters interesser, og er ikke sendt på høring.
En innvilgning av dispensasjon vil ikke medføre noen samfunnsmessige konsekvenser av vesentlig grad.
Plassering av fritidsboligen i en avstand på 8,2 meter (4,2 m for bod under bakkenivå) fra dyrka mark,
vurderes å ha liten konsekvens for landbruksproduksjonen. Det vurderes derfor at tiltaket ikke fører til
økt press på dyrkamarka og produktive landbruksområder.
Det er også sentralt for bygningsmyndigheten i sin vurdering at eieren av dyrkamarka ikke har
innvendinger til plasseringen.
En innvilgning av dispensasjon vil slik bygningsmyndigheten vurderer det, ikke sette landbruksinteresser
vesentlig til side. Fritidsboligen er oppført under bakken og har fortsatt god avstand til dyrkamarka.
Bygningsmyndigheten ser også at det er vanskelig å plassere fritidsboligen uten å komme i konflikt med
byggegrense til dyrkamark i vest og samtidig ivareta sikkerhet mot naturfare. Bygningsmyndigheten er
enig med søker i at omsøkt plassering er den beste plasseringen for fritidsboligen.
Eiere av fritidsboligen må påregne at det kan være noen ulemper tilknyttet plasseringen i forbindelse
med møkk-kjøring, og annen våronn. Plasseringen av fritidsboligen anses som en klar fordel for
eiendommen.
Det vurderes at det er urimelig å kreve reguleringsplan for et svært lite tiltak og behov for reguleringsplan
ikke er til stede. Det vil heller ikke være hensiktsmessig å utarbeide en reguleringsplan så lenge alle krav
som vanligvis ivaretas gjennom en reguleringsprosess blir ivaretatt gjennom byggesaksbehandlingen.
Dispensasjonen begrunnes med at dette er svært begrenset tiltak, og er i henhold til arealformålet. Ut fra
dette oppnås de samme fordeler ved en dispensasjon.
Etter en helhetsvurdering, er Oppdal kommune kommet til at fordelene er klart større enn ulempene.
Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, blir ikke vesentlig tilsidesettes. Likeledes gjelder
dette for lovens formålsbestemmelse. jf, plb § 19-2.
Vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfylt, og Oppdal kommune innvilger dispensasjon som
omsøkt.

Tiltaket kan gjennomføres som omsøkt.
Vi ønsker lykke til med prosjektet. Om du har spørsmål, ta kontakt med saksbehandler.
Med hilsen
OPPDAL KOMMUNE
Marte Kleveland Dørum

Johann Johannsson

Fagleder plan og byggesak

Saksbehandler
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Saken er behandlet administrativt i henhold til kommunens delegeringsreglement.
Alle parter har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se informasjonsskrivet
på siste side.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Kopi til:
Eva Faanes

Simskleiva 17

7057

Jonsvatnet

Terje Faanes

Simskleiva 17

7057

Jonsvatnet

Eli Karin Mølmann

Nausthaugvegen 1

7342

Lønset

Dagrun Vasli

Storlidalsvegen
1488

7342
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INFORMASJON OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK
Klagerett
Du har rett til å klage på vedtaket.
Hvem kan du klage til?
Du kan sende klagen til Plan og forvaltning ved byggesak. Hvis Plan og forvaltning ved byggesak ikke
tar klagen til følge, blir den sendt til bygningsrådet og behandlet der. Dersom bygningsrådet ikke tar
klagen til følge, går den til Fylkesmannen Trøndelag for endelig avgjørelse.
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra dagen du mottar vedtaket. Dersom det er uklart for oss om du har klaget i rett
tid, må datoen for når du mottok brevet oppgis. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Det
går an å søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker det.
Rett til å kreve begrunnelse
Dersom du mener Plan og forvaltning ved byggesak ikke har begrunnet vedtaket tilstrekkelig, kan du
kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar
begrunnelsen.
Innholdet i klagen
Du må presisere:
- hvilket vedtak du klager på
- årsaken til at du klager
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.
Utsettelse (ikke ved avslag)
Selv om du har klagerett, kan byggeprosjektet vanligvis settes i gang straks. Du kan imidlertid søke om å
få utsatt igangsetting til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Du må i tilfelle ta kontakt med Plan og forvaltning/byggesak.
Plan og forvaltning ved byggesak kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.
Kostnader ved klagesaken
Du har mulighet til å få dekt vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da
vanligvis at klagen blir tatt til følge. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven §
36. Plan og forvaltning ved byggesak kan orientere deg om retten til å kreve slik dekning.
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Oppdal kommune,
Plan og forvaltning
7340 OPPDAL

Trondheim, den 25. oktober 2021

STORLIDALSVEGEN 1456, LØNSET - FRITIDSBOLIG
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE
På vegne av tiltakshaver oversendes vedlagt søknad om rammetillatelse for oppføring av
fritidsbolig i Storlidalen i Oppdal.
TILTAKSHAVER
Tiltakshaver er Eva og Terje Faanes, Simskleiva 17, 7057 Jonsvatnet.
EIENDOM OG EKSISTERENDE BEBYGGELSE SOM BERØRES AV TILTAKET
Eiendommen som berøres av tiltaket er Storlidalsvegen 1456, gnr/bnr 158/13, i Oppdal.
Tomta er på 1 023,1 m², og ble skilt ut som hyttetomt fra Ångarden for mellom 50 og 60 år
sia. Tidligere eier av hovedbølet, Oddvar Vasli, solgte tomta til dagens hjemmelshavere i
november 2003. Det har stått et stabbur på eiendommen, men nå er det bare noen
tømmerrester og litt av grunnmuren igjen av det.
BESKRIVELSE AV TILTAKETS ART
Tiltaket består i å bygge en fritidsbolig på eiendommen. Ettersom området er rasutsatt, må det
gjøres spesielle tiltak for å trygge personsikkerheten. Fritidsboligen graves derfor inn i
terrenget med et svakt hellende betongtak som følger terrenget, og som krager ut over fronten.
Byggeprinsippet er det samme som skredvernene langs riksveg 70 ved Gjøra i Sunndalen.
Dersom det går et skred, vil det rulle/skli over taket og fortsette videre ned mot
Storlidalsvegen, mens uteplassen foran fritidsboligen og fritidsboligen i seg selv vil være
relativt uberørt. Fritidsboligen vil i tillegg til godt dimensjonerte dekke-elementer i tak, ha
vegger av plass-støpt betong i bakkant og på sidene, mens fronten blir i bindingsverk med
mye glass. Ettersom taket er kraget godt ut mot sør, vil det bli en trygg uteplass under tak
foran hytta.
STØRRELSE OG GRAD AV UTNYTTING
Eiendommen er på 1 023,1 m². Bebygd areal vil være 108,7 m² (inklusive takoverbyggene).
Når en legger til sommerparkering på 18 m², blir totalt bebygd areal 126,7 m² BYA. Det gir
12,42 % BYA.
FORHOLD TIL PLANGRUNNLAGET OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 1-8
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til fritidsbebyggelse, og tiltaket er slik sett i
tråd med plangrunnlaget. Det er ingen reguleringsplan for dette området, og i samsvar med
kommuneplanens § 1.2 er det krav om regulering av ikke-regulerte fritidseiendommer for å
Grimstad og Tønsager AS
Innherredsv 9, 7014 TRONDHEIM

Sivilarkitekter
Bank 9235 10 04888

Tlf 73 10 20 30
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kunne bebygge dem. Ettersom det dreier seg om en enkelt tomt der det ikke er mulighet for
ytterligere tomter, finner vi det noe overdrevet å kreve regulering bare for denne ene tomta, og
det søkes derfor om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav. (Se vedlegg B-1.)
I kommuneplanens bestemmelser er maksimal utnyttelse av fritidseiendommer satt til 35 %
BYA, og tiltaket er godt innenfor dette kravet.
I samsvar med kommuneplanens § 2.1.2 Fritidsbebyggelse, skal fritidsbebyggelse plasseres
minst 10 meter fra fulldyrka og overflatedyrka jord. Tiltaket ligger delvis nedgravd, men den
eksponerte delen av bebyggelsen mot nord har en avstand på ca. 8,2 meter fra dyrka mark.
Ettersom tomta er så smal, er det vanskelig å skyve bebyggelsen lenger mot øst, så det søkes
om dispensasjon fra ovennevnte avstandsbestemmelse. (Se vedlegg B-1.)
Tiltaket ligger 34 meter fra Hemre Gjelbekken (med boligbebyggelse mellom). Denne bekken
er på kart i 1:50 000 vist som strek og ikke som flate, og da er avstandskravet minst 20 meter.
Tiltaket er ca. 84 meter fra Ångardsvatnet, jf. Pbl § 1-8 som krever minimum 100 meter til sjø
og vassdrag. Men ifølge Oppdal kommune er avstandskravet her minimum 50 meter.
IVARETAKELSE AV KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING OG ARKITEKTONISK
UTFORMING, HERUNDER VISUELLE KVALITETER
Det er ikke krav om universell utforming av fritidsboliger. Med tanke på visuelle kvaliteter,
blir tiltaket i svært liten grad synlig og går mer eller mindre i ett med terrenget.
TILTAKETS SIKKERHET MOT FARE ELLER VESENTLIG ULEMPE SOM FØLGE AV
NATUR- ELLER MILJØFORHOLD, OG BEHOV FOR EVENTUELLE
SIKRINGSTILTAK
Tiltaket ligger i et område som av NVE er avmerket som aktsomhetsområde med tanke på
skredfare. Av den grunn bekostet grunneier og tiltakshaver en skredundersøkelse utført av
Rambøll AS i 2017. Rapporten omfattet vurdering av snøskred, steinsprang og jord- og
flomskred for tre områder i nærheten av Nausthaugen i Storlidalen der område 2 omfattet
tiltakshavers tomt. Rapporten konkluderte med at steinsprang, jord- og flomskred ikke var
aktuelt for denne eiendommen, men når det gjaldt snøskred og sørpeskred var situasjonen litt
annerledes. Om dette het det i rapporten fra Rambøll:
Område 2 ligger ca. 20 meter vest for Hemre Gjelbekken. På siden av bekken, spesielt
på vestsiden ovenfor området, er det forholdsvis tett skog med utbredelse opp mot ca.
850 moh. I bekkefaret, rundt 900-1000 moh., er det et potensielt løsneområde for
snøskred. Utført simulering viser at snøskred vil følge bekkefaret, og dermed ikke
påvirke vurderingsområde. Det er heller ikke observert tegn i skogen som tilsier at det
har vært skredaktivitet i området ovenfor område 2. Sørpeskred kan sannsynligvis
også forekomme i Hemre Gjelbekken og det antas at de også vil følge bekken, og ikke
påvirke område 2. Vår vurdering er at område 2 har tilfredsstillende sikkerhet mot
snøskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2.
På oppdrag fra NVE foretok Skred AS en undersøkelse av flere områder i Oppdal. Blant de
undersøkte områdene var Nausthaugen (område 6), et område mellom gårdene Haugen og
Ångarden. Skred AS kom i sin rapport av november 2018 ikke til samme konklusjon som
Rambøll AS. Når det gjaldt skredfare, konkluderte de med at sørpeskred var dimensjonerende
for farevurderinga, men at det også var fare for både jordskred og snøskred. Eiendommen til
tiltakshaver ligger etter denne vurderinga i faresonen for 1000-års skred.
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Rapporten mener det er mulig å kompensere for skredfaren ved å bygge fangvoller for å lede
skredmassene rundt de områdene som ønskes sikret, men dette er omfattende, svært kostbart
og må gjøres på annen persons grunn. I omsøkte tilfelle vil slike fangvoller i tillegg kunne
føre til økt risiko for nabobebyggelse.
De to skredvurderingene ble utarbeidet omtrent samtidig, og det er en åpenbar
kompetansestrid mellom forfatterne av dem, Rambøll AS og Skred AS. Så vidt vi forstår
Oppdal kommune, vil de legge Skred AS sin vurdering til grunn, og vi vil derfor i det
etterfølgende måtte forholde oss til den.
Både i sikringa av rasutsatte veger her i landet og i bolig- og fritidsboligbebyggelse i SørEuropa er det vanlig å lage systemer som får eventuelle skred til å gå over objektet som skal
sikres ved å dekke det til. Ettersom det her er snakk om lav sikkerhetssone, fast bosetning like
ved, og en helårsåpen fylkesveg bare 60 meter unna, bør det være mulig å bygge på
eiendommen likevel. Det gjøres ved å legge hele bebyggelsen inn i terrenget, legge på et tak
av godt dimensjonerte hulldekkelementer og torv oppå det, og la taket krage ut et par meter i
front for å lage trygge uteplasser under tak. Prinsippskisser av dette ble på et tidlig tidspunkt
forelagt byggesaksavdelinga i Oppdal kommune som i en e-post den 04.02.21 ikke så noen
problemer med å gå videre med planene. E-posten la vekt på at uteområdene måtte sikres ved
ulike tiltak og at sikkerhetsklasse for uteområde måtte dokumenteres.
Vi la deretter spørsmålet om uteområde fram for Sarah Mari Sande i GeoMidt AS (rådgivende
ingeniører på geoteknikk) som i en e-post den 02.06.21 skrev følgende om utearealene:
I utgangspunktet skal uteområdet tilhørende hytten også plasseres i sikkerhetsklasse
S2, samtidig sier TEK 17 følgende: «For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S2
kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal reduseres til sikkerhetsnivået som er
angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi eksponeringstiden for personer, og
dermed faren for liv og helse, normalt vil være vesentlig lavere utenfor bygningene.»,
følgelig kan det argumenteres hvilken sikkerhetsklasse uteområdet skal være i. Det er
GeoMidt AS sin mening at man ved hjelp av prosjektering og modellering for hvor
skredhendelser vil lande vil kunne sette sikkerhetsklasse S1 for de områdene utenfor
skredforløpene eller for en eventuelt ledet bane for skred. Det vil eksempelvis si at det
ikke etableres uteområde like foran skråtaket som skal lede skredet videre og hvor
skredmasser eventuelt vil lande. Det vil da være fornuftig at skråtaket dekker eventuell
uteplass eller at anlegges legges til side for skråtaket.
Utearealet rett foran sørfasaden av hytta er overbygget i dybde av 2,2 meter og i en lengde av
8,1 meter (ca. 18 m²) utenfor stua, og i et område på 3,4 x 2,2 meter (7,5 m²) utenfor det
største soverommet. Dette vil være svært trygge plasser. Skulle et skred mot formodning
pakke seg med tilbakeslag under utkraginga slik at snø kan legge seg helt inntil sørveggen, er
det terrasseskyvedør både fra stue og soverom, og hovedinngangsdør kan eventuelt gjøres
innadslående om man mener det er nødvendig. Det er avsatt flere parkeringsplasser ved
avkjørselen til Nausthaugvegen der postkassene står, og disse plassene vil gi sikker
vinterparkering. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det er en svært begrenset del av året som
er skredutsatt, at det er gode rutiner for varsling når skredfaren er stor, og at hytte eller
uteområder neppe vil bli brukt i periodene med stor skredfare.
Når det gjelder dimensjonering av dekke og betongen for øvrig, vil vi komme tilbake til dette
ved en søknad om igangsettingstillatelse.
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KONSEKVENSANALYSE SOM FRAMGÅR AV BYGGTEKNISK FORSKRIFT § 9-4
Det er ikke krav om konsekvensanalyse for denne type tiltak.
MINSTEAVSTAND TIL ANNEN BEBYGGELSE, KRAFTLINJER, VEIMIDTE, VANNOG AVLØPSLEDNINGER
Minsteavstand til annen bebyggelse og vegmidte er målsatt på situasjonsplanen.
ATKOMST, VANNFORSYNING, AVLØP OG FJERNVARMETILKNYTNING
Atkomst er via opparbeidet veg fra Ångarden, en veg tiltakshaver betalte for å få opparbeidet
for rundt 15 år siden. Vannforsyning vil enten bli fra kum ved Hemre Gjelbekken eller etter
boring. Dette vil bli avklart ved igangsettingssøknad. Avløp vil trolig bli med delt system med
en tett tank for sortvann, og sandfiltergrøft og en synkekum for gråvann. Alternativt vil det bli
montert minirenseanlegg. Dette vil også bli avklart ved igangsettingssøknad.
Det er ikke krav om fjernvarmetilknytning for denne type tiltak.
EVENTUELT BEHOV OG GRUNNLAG FOR DISPENSASJON
Kommuneplanen stiller krav om regulering ved bygging på uregulerte tomter. Vi mener at det
ikke er rimelig å kreve regulering for bare denne ene eiendommen, og det er heller ikke
aktuelt å legge ut flere eiendommer i dette området. Vi søker derfor om dispensasjon fra
kommuneplanens plankrav.
Avstanden fra bebyggelsen til fulldyrka eller overflatedyrka jord er litt mindre enn
kommuneplanens krav, og dette utløser også krav om dispensasjon. Begrunnet
dispensasjonssøknad er lagt ved som vedlegg B-1.
FORHÅNDSKONFERANSE
Det er ikke avholdt forhåndskonferanse, men det har vært flere telefonsamtaler og også epostutvekslinger med saksbehandler på plan og forvaltning under prosjekteringa.
TEGNINGER OG MÅLSATT SITUASJONSPLAN
Vedlagt er målsatt situasjonsplan, oversiktsplan, plan, snitt og fasader.
NABOVARSLING
Nabovarsel ble sendt begge naboer den 07.07.2021. Ved fristens utløp var det kommet
merknad fra eier av naboeiendommen Nausthaugvegen 1, gnr/bnr 158/12. Merknaden er lagt
ved denne søknad som vedlegg C-3. Vi har kommentert merknaden i vedlegg C-4.
FORHOLD TIL ANDRE MYNDIGHETER
Tiltaket utløser ikke krav om høring fra andre myndigheter.
GJENNOMFØRINGSPLAN
Vedlagt er G-1, gjennomføringsplan, versjon 1.
ERKLÆRING OM ANSVARSRETT
Foreløpig er det kun ansvarlig søker og ansvarlig for arkitekturprosjektering som erklærer
ansvarsrett, men i gjennomføringsplanen har vi angitt hvilke andre ansvarsområder som må
dekkes opp før igangsettingssøknad.
SØK Ansvarlig søker
Grimstad og Tønsager AS
PRO Arkitekturprosjektering
Grimstad og Tønsager AS
Foretaket er sentralt godkjent for sine ansvarsområder.
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Innherredsv 9, 7014 TRONDHEIM
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Bank 9235 10 04888

Tlf 73 10 20 30
www.gtark.no
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AVFALLSPLAN
Tiltaket er så lite at det ikke utløser krav om avfallsplan.
For øvrig viser vi til vedlagte tegninger og skjema.
Med vennlig hilsen
Grimstad og Tønsager AS

Amund Grimstad
Sivilarkitekt

Vedlegg;
Søknad om rammetillatelse m/vedlegg i hht. nedenstående vedleggsliste

Kopi m/vedlegg:
Tiltakshaver

VEDLEGG TIL SØKNAD
A-1
A-2

Følgebrev med oversikt over vedlegg
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

B-1

Søknad om dispensasjon

C-1
C-2
C-3
C-4

Kopi av nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
Merknad fra hjemmelshaver til Nausthaugvegen 1, gnr/bnr 158/12
Ansvarlig søkers kommentar til merknad fra nabo

D-1
D-2

Situasjonsplan (tegning 2041-1)
Oversiktsplan (tegning 2041-2)

E-1
E-2
E-3

Plan og fasade (tegning 2041-3)
Snitt (tegning 2141-4)
Terrengsnitt (tegning 2141-5)

F-1
F-2

Skredfarevurdering fra Rambøll AS juni 2017
Skredfarevurdering fra Skred AS (NVE) november 2018

G-1
G-2

Gjennomføringsplan, versjon 1
Erklæring om ansvarsrett Grimstad og Tønsager AS
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Oppdal kommune,
Plan- og forvaltning

Trondheim, den 25. oktober 2021

7340 Oppdal

STORLIDALSVEGEN 1456 - FRITIDSBOLIG
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN
Eiendommen Storlidalsvegen 1456 (gnr/bnr 158/13) ble skilt ut som tomt for
fritidsbebyggelse sammen med naboeiendommen Nausthaugvegen 1 (gnr/bnr 158/12) for
mellom 50 og 60 år siden. Nausthaugvegen 1 ble bebygd med en fritidsbolig som for 15–20 år
siden ble omgjort til helårsbolig. Eiendommen Storlidalsvegen 1456 ble først solgt i 2003 da
tiltakshaver kjøpte den. Disse to naboeiendommene ligger helt for seg selv i østenden av
innmarka til garden Ångarden. Den nærmeste øvrige bebyggelse er den gamle «Nidarhytta»
ca. 150 meter mot sørøst og et par hytter nede ved Ångardsvatnet, ca. 100 og 150 meter mot
sør. Ingen av disse eiendommene er omfattet av noen reguleringsplan.
BAKGRUNN
Plankrav:
I bestemmelsene for kommuneplanen for Oppdal 2019-2030 heter det:

På bakgrunn av ovennevnte bestemmelser, er det krav om å utarbeide reguleringsplan før
tiltak etter pbl kan skje. På vegne av tiltakshaver søker vi om dispensasjon fra dette kravet.
Krav om avstand til dyrka mark
I den samme kommuneplanen heter det i § 2.1.2 om fritidsbebyggelse blant annet:
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På grunn av at tomta er relativt smal, er det vanskelig å tilpasse bebyggelsen helt til dette
kravet, og det søkes derfor om dispensasjon fra avstandskravet til dyrka mark.
BEGRUNNELSE
Plankrav:
Eiendommen Storlidalsvegen 1456 har vært skilt ut som eiendom for fritidsbebyggelse i rundt
60 år. Den ligger mellom nåværende boligeiendom Nausthaugvegen 1 (som også opprinnelig
var fritidsbebyggelse) og innmarka til garden Ångarden. Mot sør ligger Storlidalsvegen
(fylkesveg) og mot nord er det relativt bratt og dessuten er området skredutsatt. Det er derfor
helt usannsynlig at det vil komme noen flere utparselleringer, verken av bolig- eller
fritidsboligtomter i dette området. En reguleringsplan skal klargjøre felles retningslinjer og
skape forutsigbarhet, men i dette tilfellet dreier det seg om kun ei tomt i et spredt og allerede
ferdig utbygd område. I henhold til plankravet i KPA (se utdrag på foregående side) er det
også slik at det er krav til reguleringsplan før tiltak kan skje bare når det oppføres en
gruppebebyggelse med to eller flere fritidsboliger, og det er ikke tilfelle her.
Vi mener at alle sider ved byggesaken bør kunne belyses ved vanlig byggesaksbehandling og
uten forutgående reguleringsplan. Tiltaket er dessuten lite, og forholder seg i tillegg godt
innenfor kravene i KPA og i reguleringsplanen for det nærliggende hytteområdet
Nausthaugen.
Krav om avstand til dyrka mark:
Etter bestemmelsene i KPA skal bebyggelse plasseres minst 10 meter fra fulldyrka og
overflatedyrka jord etter AR5. Eiendommen Storlidalsvegen 1456 er ubebygd. Riktignok står
det restene av et gammelt bur litt lenger øst på tomta, men der er det steinete og ulendt.
Ettersom eiendommen ikke er bebygd og i bruk som fritidseiendom, har Ångarden brukt deler
av eiendommen til beitemark, og av kartgrunnlaget til vedlagte situasjonsplan, ser en at
dyrkamarka følger terrenget og ikke eiendomsgrensa. Vi forholder oss derimot til
eiendomsgrensa mot nord. Tomta er relativt smal, og den løsninga som er valgt for å sikre
bebyggelsen mot skred, gjør at bygget nødvendigvis blir relativt langt og smalt da den eneste
fasaden og dermed dagslys/utsikt er mot sørvest. Ved å plassere bygget fire meter fra
nabogrense i sørøst, vil den eksponerte del av bygget mot nordvest komme 8,2 meter fra
grense mot dyrka mark på det nærmeste. Ettersom mesteparten av bebyggelsen ligger under
bakken, og det kun er vinduer og synlige fasader mot sør og vest, mener vi at avstanden til
nabogrense og dyrkamark på 8,2 meter bør være akseptabel. Vi kan heller ikke se at
avstanden skulle innebære spesielle konfliktområder. Ångarden driver med kjøttproduksjon,
og tiltakshaver er fullt klar over at det går store beitedyr på naboeiendommen. Eventuell
gjødselspredning vil heller ikke være problematisk ettersom det meste av eiendommen ligger
under bakken. Vi mener derfor det bør kunne innvilges dispensasjon fra avstandskravet i
KPA.
For at en dispensasjon skal kunne innvilges må det foreligge en overvekt av fordeler
sammenlignet med de ulemper dispensasjonen måtte medføre. I tillegg skal ikke en
dispensasjon tilsidesette intensjonene i opprinnelig plan eller bestemmelser.
Når det gjelder plankravet, er fordelene for tiltakshaver åpenbare, mens vi i liten grad kan se
at en dispensasjon er noen ulempe for kommunen eller allmenheten. Vi kan heller ikke se at
en dispensasjon vil skape uønsket presedens og dermed tilsidesette intensjonene bak
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bestemmelsen ettersom det dreier seg om en enkelt eiendom der det neppe noensinne vil bli
flere tomter.
Når det gjelder kravet til avstand til dyrkamark er dette tiltaket så spesielt med tanke på at det
i hovedsak er nedgravd at vi mener en dispensasjon på 1,8 meter verken vil skape presedens
eller tilsidesette intensjonene bak avstandskravet. For tiltakshaver er fordelene ved
dispensasjon åpenbare, mens vi i liten grad kan se at det er noen store ulemper for grunneier.
Vi mener derfor at vi i det ovennevnte har vist at det er en overvekt av fordeler ved å innvilge
dispensasjon, og at en dispensasjon ikke på noen måte vil tilsidesette intensjonene bak
planbestemmelsene i KPA.
Med vennlig hilsen
Grimstad og Tønsager AS

Amund Grimstad
Sivilarkitekt

Kopi:
Tiltakshaver
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Sammendrag
Det er utført en vurdering av snøskred, steinsprang og jord- og flomskred for tre
vurderingsområder i nærheten av Nausthaugen i Storlidalen i Oppdal kommune. Skredfaren
i vurderingsområdet er vurdert iht. kravene for sikkerhetsklasse S2 gitt i TEK10 §7-3. For
sikkerhetsklasse S2 tillates det at største nominelle årlige sannsynlighet for skred er 1/1000.
Basert på en gjennomgang av tilgjengelig grunnlagsmateriale, befaring i felt og
snøskredsimulering i RAMMS, vurderer Rambøll at deler av vurderte områder ikke
tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 i TEK10 §7-3.

1.

Innledning
I forbindelse med planlegging av utbygging av et område ved gårdsbruket Vassli/Ångarden
(1), tomt 158/13 (2) og et område ved Nausthaugen (3) i Storlidalen i Oppdal kommune (se
Figur 1 og Figur 2) er det behov for en skredfarevurdering for å oppfylle kravene i plan- og
bygningsloven og tilhørende byggteknisk forskrift TEK 10 §7-3. Vurderingsområdet ligger
innenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred, snøskred og snø- og steinskred (NGI) i
henhold til aktsomhetskart fra NVE. Aktsomhetskart er basert på en terreng-analyse og
stedlige forhold er ikke tatt hensyn til. Rambøll har fått i oppdrag å utføre en vurdering av
reell skredfare mot vurderingsområdene.
Vurderingen omfatter skredtypene snø- og sørpeskred, steinsprang og jord- og flomskred,
og er basert på tilgjengelig kart, relevant grunnlagsmateriale, befaring i området og
snøskredsimulering i programvaren RAMMS. Befaring ble utført 7.juni 2017 av Stein
Heggstad og Endre Kjærnes Øen. Deler av området ble også befart i 2016 i forbindelse med
en innledende skredfarevurdering, og observasjoner og bilder fra denne befaringen er også
benyttet.
Rene flomanalyser er ikke utført. Det er generelt anbefalt at ny bebyggelse trekkes minst 20
meter fra bekkefar. Dersom det utføres flomanalyser kan sannsynligvis avstanden
reduseres.
Vurderingen av området tar utgangspunkt i dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Dersom
vegetasjonsforhold eller terreng endrer seg vesentlig, for eksempel på grunn av
menneskelige terrenginngrep, må området vurderes på nytt.
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Figur 1 Oversiktskart, lilla ramme rundt aktuelt område.

Figur 2 Oversiktskart over de tre vurderte områdene.
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2.

Grunnlagsdata
Det er benyttet tilgjengelig grunnlagsdata som:









Topografisk kart og flyfoto
Helningskart
Berggrunns- og løsmassekart
Aktsomhetskart
Plankart
Skredhendelsesdatabasen NVE skredhendelser
Klimadata fra eklima.no
Tidligere utførte skredfarevurderinger

2.1

Skredtyper
I påfølgende tekst gis en kort beskrivelse av aktuelle skredtyper i Norge. Iht. til krav i
TEK10 skal faren for alle skredtyper utredes i forbindelse med byggesak.

2.1.1

Steinskred og steinsprang
Forekommer vanligvis der det er oppsprukne bergpartier med terrenghelning brattere enn
45°. Sprekkeplan må være orientert slik at utløsning er mulig. Steinsprang utløses ofte på
grunn av forvitring, som har utviklet seg over tid. Utfall av enkeltblokker er vanligst, men
større steinskred med flere blokker kan forekomme. Normalt er det størst sannsynlighet for
steinsprang på våren og om høsten, under frysing/ting prosesser og/eller i kombinasjon
med store nedbørsmengder. Rotsprengning kan også fremprovosere steinsprang.

2.1.2

Jord- og flomskred
Jord- og flomskred er raske, flomlignende skred av vannmettede løsmasser i bratte
skråninger og elveløp. Flomskred følger bekker og elver og kan bli utløst i løp med helning
ned mot 10-15°. Jordskred er raske utglidninger og bevegelse av vannmettede løsmasser i
bratte skråninger, og kan forekomme utenfor definerte vannveier. Jordskred utløses normalt
der terrenget er brattere enn 30°. Jord- og flomskred utløses ofte etter langvarig nedbør
eller etter korte intense byger som tilfører vann i områder der det under normale forhold
ikke er naturlige vannveger. Snøsmelting kan bidra til en vanntilførsel som påvirker
utløsning av slike skred. Typiske potensielle løsneområder er f.eks. i moreneavsetninger
hvor bekker/elver har erodert seg ned i løsmassene.

2.1.3

Snøskred og sørpeskred
Snøskred utløses vanligvis i terreng med helning mellom 30° og 55°. Er terrenget brattere
glir snøen ut så hyppig at det ikke vil bygge seg opp større snømengder. Fjellsider og deler
av terrenget som ligger i le for nedbørsførende vind er mest utsatt, spesielt er forsenkninger
et sted hvor det kan legges opp mye snø. Snøskred utløses som flakskred i tilfeller hvor det
bygger seg opp en større sammenhengende ustabil lagdeling i snødekket. I snø med lite
fasthet klan det utløses såkalt løssnøskred, som typisk starter med en liten lokal utglidning.
Som regel er det flakskred som har størst potensiale til å gjøre store skader. Hvis det er tett
skog i utløsningsområdet kan dette hindre utløsning av snøskred. Sørpeskred er hurtige,
flomlignende skred av vannmettet snø, som ofte også river med seg jord og annet
materiale. Sørpeskredene kan utløses i relativt slake skråninger, 5°-25° helning, der
tilførselen av vann er større enn det som drenerer ut.
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2.2

Aktsomhetskart
Aktsomhetskartene er utarbeidet av NVE og viser hvilke områder som potensielt er utsatt
for skred basert på en analyse av topografi. Det finnes landsdekkende aktsomhetskart for
snøskred, steinsprang og jord- og flomskred utarbeidet av NVE. For deler av landet,
inkludert aktuelt vurderingsområde, eksisterer det snø- og steinskredkart utarbeidet av NGI.
NGIs kart er basert på mer detaljerte vurderinger, og viser normalt aktsomhetsområder som
er mer begrenset. Der det eksisterer aktsomhetskart utført av NGI, kan disse brukes
framfor de nasjonalt dekkede aktsomhetskartene til NVE.
Aktsomhetskart for vurdert området er vist i Figur 3 til Figur 6. Områdene som skal
vurderes ligger helt eller delvis innenfor aktsomhetsområder for snøskred og jord- og
flomskred, mens alle områdene ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang.

Figur 3 NVEs aktsomhetskart for snøskred.

7/24

Figur 4 NVEs aktsomhetskart for steinsprang.

Figur 5 NVEs aktsomhetskart for snøskred og steinskred (NGI).
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Figur 6 NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred.

2.3

Regelverk
Krav til sikkerhet mot skred og flom er gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk
(TEK10), som inngår i plan- og bygningsloven. Ved plassering av byggverk i skredfarlige
områder er det definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter konsekvens og største
nominelle årlige sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriften er satt ut i fra at sikkerheten
skal ivaretas både for menneskeliv og for materielle verdier.
I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse byggverket havner i, må det tas hensyn til både
konsekvenser for liv og helse, samt økonomiske verdier. I områder som kan utsettes for
flere typer skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for skred som skal
legges til grunn.
Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde.

Sikkerhetsklasse
for skred
S1

Konsekvens
Liten

Største nominelle årlige
sannsynlighet
1/100

S2
S3

Middels
Stor

1/1000
1/5000

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små
økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
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Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller
der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette
ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer
og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder
der sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften. Forutsetningen er at
det gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverket og
tilhørende uteareal til det nivå som er angitt i forskriften.
I dette tilfellet er det antatt at det er tilbygg og/eller tomter til hytter som vil være aktuelt.
Det er da sannsynlig at det normalt vil oppholde seg under 25 personer i bygg på
tomten(e), og de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene vurderes som middels.
Vurderingsområdet må derfor vurderes for sikkerhetsklasse S2 (nominell årlig sannsynlighet
mindre eller lik 1/1000).

3.

Beskrivelse av vurdert område

3.1

Terreng, berggrunn og løsmasser
Vurderingsområdene ligger ca. 580-620 moh. hvor fjellsiden i overkant fortsetter opp til ca.
1580 moh (Okla). Figur 7 viser helningskart for aktuelt område. Generelt er bratteste delen
av fjellsiden mellom 800-1000 moh., hvor helningen er ca. 30-50°. Fjellsiden er i hovedsak
vendt mot sørvest, men med ryggformasjoner/bekkefar som er lokale potensielle lesider og
kanaler for utløp av skred.
På NGUs løsmassekart (Figur 8) er området kartlagt som tykk og tynn morene,
skredavsetninger, bart fjell og torv og myr. På NGUs berggrunnskart (Figur 9) er
berggrunnen i området kartlagt som metasandstein/glimmerskifer.
Ut fra topografiske kart er det tolket vifteformet avsetninger i nedre deler av Sandbekken og
Ytre Gjelbekken. Spesielt viften ved Sandbekken kommer tydelig frem på Figur 7.
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Figur 7 Vurderingsområdet og NVEs helningskart. Fargekodene angir helning i grader. Spor fra
befaringsdagen er vist med rosa linje.

Figur 8 Utsnitt fra NGUs løsmassekart.
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Figur 9 Utsnitt fra NGUs berggrunnskart.

3.2

Vannveger
Det er flere markerte bekker i området, hvor de meste markerte er: Sandbekken,
Nausthaugbekken, Hemre Gjelbekken og Ytre Gjelbekken. I tillegg til disse er det flere
mindre bekker/sideløp uten navn. Spesielt Sandbekken, Hemre Gjelbekken og Ytre
Gjelbekken er større og vel markerte bekkeløp. Ved Nausthaugbekken er det flere bekkeløp
(vest for selve Nausthaugbekken) som samles i et løp i nedre del av fjellsiden.

3.3

Klimaforhold
Klimadata er hentet fra eklima.no. Benyttet data er registrert av de meteorologiske
stasjonene Sæter i Oppdal (temperatur og vindrose) og Ångårdsvatnet i Storlidalen (nedbør
og påregnelige maksimale nedbørshøyder). Figur 10 viser at det er mest nedbør i desember
og januar, hvor månedsnormalene viser kuldegrader, Figur 11, og en kan anta at mye av
denne nedbøren faller som snø (månedsnormalene viser kuldegrader, Figur 11). I Figur 12
er vindrose for Oppdal-Sæter vist. Dominerende vindretning er fra vestlig sektor. Figur 13
viser påregnelige maksimale nedbørshøyder på et døgn, og gir ut fra forskjellige
returperioder en indikasjon på hvor mye nedbør som kan forventes å komme ved ekstreme
nedbørsperioder. Det antas at det er økt sannsynlighet for skredhendelser i forbindelse med
store nedbørsmengder og/eller i forbindelse med kraftig snøsmelting på våren. Største
målte snødybde ved Ångårdsvannet målestasjon er 225 cm (januar 1976).
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Figur 10 Månedsnormaler nedbør for værstasjon Ångårdsvatnet, normalperioden 1961-1990 (eklima.no).

Figur 11 Månedsnormaler for temperatur for normalperioden 1961-1990. Data hentet fra værstasjonen
Oppdal-Sæter, da det ikke er temperaturdata for værstasjonen Ångårdsvatnet (eklima.no).
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Figur 12 Vindrose for Oppdal-Sæter (eklima.no).
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Figur 13 Ekstremverdier for døgnnedbør og returperioder funnet ved to ulike beregningsmetoder (Gumbelfordeling og Nerc-fordeling). Data fra værstasjonen Ångårdsvatnet (eklima.no).

3.4

Tidligere skredhendelser
Skredhendelsesdatabasen til NVE har ingen registrerte skredhendelser i umiddelbar nærhet
til vurderingsområdet. Men andre steder i dalen er det registrert snøskredhendelser, blant
annet ca. 650 meter nordvest for område 1 er det registrert en tidligere snøskredhendelse.
Tidligere skredfarevurdering (NGU 1996) skriver at det nordvest for gården Vassli har gått
skred som har gått over veien i 1943/44. Denne hendelsen er muligens hendelsen som er
registrert i NVEs database. Det er også registrert noen hendelser lengre ute i dalen med
snøskred fra 15- og 17-hundre tallet hvor gårdstun ble tatt av skred.

3.5

Tidligere skredfarevurderinger
Rambøll har tidligere utført skredfarevurderinger andre steder i Storlidalen. Blant annet vest
for Storli gård (2017), ved Sandbekken (2016), Nausthaugen (innledende
skredfarevurdering, 2016) og Landlaupet (2013). NGU har også tidligere utført
skredfarevurderinger i området ved Nausthaugen (1996 og 2001).

3.6

Observasjoner i området
Terrenget i overkant av vurderingsområdene ble befart og sentrale observasjoner
oppsummeres her.
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Like over område 3 er det observert et åpent område i skogen (Figur 14). Over dette åpne
området er terreng brattere enn 30°, og er dermed potensielt løsneområde for snøskred.
Vest og øst for det åpne området er det observert tett skog, som tilsynelatende er gammel
(Figur 14 og Figur 15). Helt øst i område 3 er det et sideløp til Sandbekken (Figur 16).
Hovedløpet renner lengre øst og er betydelig mer markert. Det ble ikke observert spor etter
erosjon i bekkeløpene som delvis består av grov blokk, deler av bekkeløpene er delvis
gjengrodd.
Videre oppover i fjellsiden er det observert potensielle løsneområder (terrenghelning
brattere enn 30°) for snøskred i 800-1000 meters høyde (se Figur 17, oval ring i midten). I
felt ble det observert at terrenget under disse løsneområdene dreier av i en retning vest for
område 3. Det ble observert at skogen er mindre i størrelse og mindre tett langs
Nausthaugbekken og nabobekkene. Det åpne område ved Nausthaugbekken kommer også
frem på Figur 15. I 800-900 meters høyde er det en markert ur, sannsynligvis forårsaket av
steinsprang fra det bratteste partiet like over. Steinuren ser ut til kun å ha utbredelse
forholdsvis høyt oppe i fjellsiden.
Område 1 ligger mellom Ytre Gjelbekken og Hemre Gjelbekken. Område 2 ligger like vest
for Hemre Gjelbekken. Øvre parti av disse bekkeløpene er le-sider for vind fra nordvest og
det ble observert rester av skavler i disse bekkene. Dette er potensielle løsneområder for
snøskred. Både Hemre og Ytre Gjelbekken er markert bekkefar (Figur 19) og det er
observert blotninger med berg i og ved bekkene. Det ble ikke observert skredaktivitet, men
det ble observert sig i skavlen ved Hemre Gjelbekken.
Skogen ovenfor område 1 og område 2 har stammer i størrelsesorden 10-20 cm og er
forholdsvis tett. Det er ikke observert tydelige tegn til tidligere skredaktivitet på trær eller i
terrenget.
Figur 17 viser fjellsiden ovenfor alle områdene fra avstand hvor potensielle løsneområde for
snøskred er ringet inn. Sandbekken er et markert bekkefar og det ligger rester av større
skavler i bekkefaret. Det antas at dette også er et potensielt løsneområde for snøskred, som
kan påvirke område 3.
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Figur 14 Dronefoto av partiet rett ovenfor område 3. Sett mot nord.

Figur 15 Dronefoto fra område 3 mot Nausthaugbekken. Sett mot nordvest.
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Figur 16 Dronefoto fra område 3 mot Sandbekken. Sett mot øst.

Figur 17 Fjellsiden sett fra avstand (mot nord) med ring rundt potensielle løsneområder for snøskred.
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Figur 18 Området ovenfor Nausthaugbekken sett mot sørvest.

Figur 19 Fra øvre parti av Ytre Gjelbekken sett mot sørvest.
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3.7

Snøskredsimulering i RAMMS
Det er utført simulering av snøskred i programvaren RAMMS. Simulering i RAMMS er basert
på en digital terrengmodell hvor input parameter som løsneområde, snøtykkelse og skog
legges inn. Det ble på befaring avgrenset potensielle løsneområder for snøskred som
sannsynligvis kan påvirke vurderingsområdet og det er utført simulering av snøskred for å
utrede dette nærmere. Det er benyttet løsnetykkelse på 1 meter (basert på påregnelige
nedbørshøyder). I Figur 20 er potensielle løsneområder og utførte simuleringer vist.
Simuleringene er vist som trykk fra snøskred. En beregning med alfa-beta metoden er også
vist. Alfa-beta metoden er en topografisk/statistisk modell som gir en indikasjon på
utløpslengden av snøskred.

Figur 20 RAMMS simulering av snøskred fra aktuelle løsneområder, samt alfa-beta metoden for
løsneområdet ved område 3.

4.

Vurdering av skredfare

4.1

Område 1
I område 1 ligger gårdsbruket Vassli.

4.1.1

Steinsprang
Område 1 ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt
ble det ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke
vurderingsområdet. Vår vurdering er at område 1 har tilfredsstillende sikkerhet mot
steinsprang for tiltak i sikkerhetsklasse S2.
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4.1.2

Snøskred og sørpeskred
Område 1 ligger mellom Ytre og Hemre Gjelbekken. Nærmeste bekkefar er Ytre Gjelbekken
som på det nærmeste ligger ca. 50 meter fra ytterkanten av vurderingsområdet. Vestre del
av vurderingsområdet ligger på en formasjon som kan tolkes som en avsetningsvifte for
avsetninger fra Ytre Gjelbekken. Dette er trolig gamle avsetninger, avsatt over flere tusen
år. I øvre del av Ytre Gjelbekken er det områder som potensielt kan være løsneområder for
snøskred. Vestre del av bekkefaret er le-side for vind fra nordvest og det kan samles større
mengder snø. Simulering er utført for snøskred fra dette løsneområdet. Simuleringen viser
at snøskred følger bekkefaret nedover og sprer seg utover på viften. På befaringen ble det
observert hvor markert bekkefaret er (se Figur 19) og simulering stemmer overens med
antagelser om at snøskred vil følge bekkefaret. I skråningen rett ovenfor området
(Ångardslia) er det forholdsvis tett skog opp mot 850 moh. Det ble observert et mindre
potensielt løsneområde rundt 950 moh., men simulering viser at snøskred herfra kun vil ha
mindre utbredelse. Skogen viser heller ikke tegn til å være skadet av snøskred. På Figur 21
er det tegnet en faresone for snøskred, bebyggelse må plasseres utenfor denne sonen for å
oppfylle kravene i TEK 10 § 7-3.
Sørpeskred kan også forekomme i Ytre Gjelbekken. Siden bekkeløpet er så markert, vil
massene kanaliseres og utbredelsen av sørpeskredet forventes å bli tilsvarende som for
snøskred.

4.1.3

Jord- og flomskred
Vestre del av område 1 ligger på det som tolkes som en vifteformasjon, som sannsynligvis
er dannet over flere tusen år. I Ytre Gjelbekken er det observert fast fjell i øvre deler og det
er ingen tegn til at det har vært fersk flomskredaktivitet. Flom kan sannsynligvis
forekommet i bekkefaret, men det er observert fjell i bekkeløpet og det vurderes at det er
begrenset med løsmasser tilgjengelig. Det vel definerte bekkeløpet sannsynliggjør også at
evt. hendelser i bekken vil følge bekkeløpet nedover. I skråningen rett ovenfor område 1 er
det forholdsvis tett skog, og det er her ikke observert at det har forekommet tidligere
jordskredaktivitet. Vår vurdering er at område 1 har tilfredsstillende sikkerhet mot jord- og
flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2.

4.1.4

Samlet skredfarevurdering
En samlet vurdering av skredfare for område 1 viser at deler av området kan være utsatt for
skred. Rambøll vurderer at deler av vurdert område ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet
mot skred for sikkerhetsklasse S2 i TEK10. Snøskred er dominerende skredtype.
Faresonekart viser hvor nominell årlige sannsynlighet for skred vurderes å være større enn
1/1000, er vist i Figur 21. Definerte faresoner er tegnet basert på samlet vurdering av faren
for alle aktuelle skredtyper. Dersom det skal utføres byggetiltak innenfor fastsatte faresoner
må det utføres sikringstiltak i henhold til sikkerhetsklassen som byggetiltaket tilhører.
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Figur 21 Faresonekart område 1.

4.2

Område 2
Område 2 er tomten 158/13 og er aktuell for hytteutbygging.

4.2.1

Steinsprang
Område 2 ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt
ble det ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke
vurderingsområdet. Vår vurdering er at område 2 har tilfredsstillende sikkerhet mot
steinsprang for tiltak i sikkerhetsklasse S2.

4.2.2

Snøskred og sørpeskred
Område 2 ligger ca. 20 meter vest for Hemre Gjelbekken. På siden av bekken, spesielt på
vestsiden ovenfor området, er det forholdsvis tett skog med utbredelse opp mot ca. 850
moh. I bekkefaret, rundt 900-1000 moh., er det et potensielt løsneområde for snøskred.
Utført simulering viser at snøskred vil følge bekkefaret, og dermed ikke påvirke
vurderingsområde. Det er heller ikke observert tegn i skogen som tilsier at det har vært
skredaktivitet i området ovenfor område 2. Sørpeskred kan sannsynligvis også forekomme i
Hemre Gjelbekken og det antas at de også vil følge bekken, og ikke påvirke område 2. Vår
vurdering er at område 2 har tilfredsstillende sikkerhet mot snøskred for tiltak i
sikkerhetsklasse S2.

4.2.3

Jord- og flomskred
Som nevnt over ligger område 2 ca. 20 meter vest for Hemre Gjelbekken. Terrenget ovenfor
området består av forholdsvis tett skog. Det er ikke observert tegn til at det har vært jord-
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og flomskred aktivitet som har kunne påvirke område 2. Vår vurdering er at område 2 har
tilfredsstillende sikkerhet mot jord- og flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2.
4.2.4

Samlet skredfarevurdering
Rambøll vurderer at område 2 tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for tiltak i
sikkerhetsklasse S2 i TEK10.

4.3

Område 3
I område 3 er det planlagt hyttebygging, anslagsvis 10-12 hytter.

4.3.1

Steinsprang
Område 3 ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt
ble det ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke
vurderingsområdet. Vår vurdering er at område 3 har tilfredsstillende sikkerhet mot
steinsprang for tiltak i sikkerhetsklasse S2.

4.3.2

Snøskred og sørpeskred
Det finnes potensielle løsneområder for snøskred i fjellsiden ovenfor område 3. Det er ikke
noe ferske spor etter skredaktivitet, men det er et parti hvor det ikke er skog ned mot
myren i området. Dette åpne området kan være et tidligere skredløp og det er simulert
snøskred fra et potensielt løsneområde i overkant av dette. Simulering viser at skred kan nå
ned til myren og et stykke ut på den. Det har også blitt undersøkt om snøskred fra
potensielle løsneområder fra brattparti mellom 800 og 1000 moh. kan nå område 3.
Simuleringene viser at snøskred fra dette partiet mest sannsynlig vil dreie vestover og følger
bekkene nedover (Nausthaugbekken og nabobekker). Det er også skog, som til dels er
gammel, like over område 3 (sett vestover fra det åpne området) som tyder på at det ikke
forekommer skred ned mot område 3 fra høyereliggende parti. Observerte løsneområder
ligger i le for vind fra nordøst, som ikke er dominerende vindretning, og det antas derfor at
eventuelle skredhendelser vil skje sjeldent. Langs bekken i øst vil det være økt
sannsynlighet for sørpeskred. En generell anbefaling er at bebyggelse legges 20 meter fra
bekk, for å unngå fare for flom. Denne avstanden er større enn det som vurderes som
sannsynlig utbredelse av et eventuelt sørpeskred. Det er markert et område (ca. 20 meter
fra bekk) hvor det ikke bør plasseres bygg. Flomanalyser er ikke utført og dette er en
generell anbefaling. Dersom det utføres flomanalyser kan sannsynligvis avstanden
reduseres.

4.3.3

Jord- og flomskred
Løsmassedekket i terrenget ovenfor område 3 er stort sett tynt, og bart fjell stikker opp
flere steder. Det er ikke observert spor etter tidligere jord- og flomskred i terrenget ovenfor
område 3. Øst for vurderingsområdet renner Sandbekken som har dannet en større
vifteformasjon. Vifteformasjonen er avsatt over lang tid og materiale er fraktet fra områder
høyere oppe i fjellsiden. Dette er antagelig gamle avsetninger, avsatt over flere tusen år.
Sandbekken har flere løp, hvor et mindre sideløp renner gjennom østlige del av område 3.
Skred i bekkefaret Sandbekken vil antakelig følge hovedløpet nedover og dermed bli styrt ut
sentralt på viften øst for område 3. Vår vurdering er at område 3 har tilfredsstillende
sikkerhet mot jord- og flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2.
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4.3.4

Samlet skredfarevurdering
En samlet vurdering av skredfare for område 3 viser at deler av området kan være utsatt for
skred. Rambøll vurderer at deler av vurdert område ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet
mot skred for tiltak i sikkerhetsklasse S2 i Tek 10. Snøskred er dominerende skredtype.
Faresonekart med samlet faresone for skred, som viser hvor nominell årlige sannsynlighet
for skred vurderes å være større enn 1/1000, er vist i Figur 22. Dersom det skal utføres
byggetiltak innenfor fastsatte faresoner må det utføres sikringstiltak i henhold til
sikkerhetsklassen som byggetiltaket tilhører.

Figur 22 Faresonekart område 3.
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Sammendrag
Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Oppdal kommune utført av Skred AS.
De kartlagte områdene er Oppdal, Lønset, Støltverråa, Landlaupet, Stenbueng, Nausthaugen, Storlidalen,
Klevgardan, Engan, Nestavollan og Skarvatnet.
Hovedfunn
Fjellsidene i de kartlagte områdene er for det meste bratte, og alle skredtyper som forekommer i bratt
terreng, er aktuelle. Deler av de fleste kartlagte fjellsidene ligger ovenfor den lokale skoggrensen, noe
som gjør snøskred aktuell og ofte dimensjonerende for faresonene. Det er historikk for store snøskred og
sørpeskred som har nådd bebyggelsen i flere kartleggingsområder, og disse to prosessene ventes å kunne
berøre bebyggelsen oftere enn andre. Steinsprang er også en aktuell skredtype i de fleste områdene og er
dimensjonerende for faresonene der terrenget er så bratt at snøskred er mindre sannsynlig, samt ved
mange lokale skrenter. I minst to kartleggingsområder er det trolig ustabile fjellpartier som bør
undersøkes nærmere for å bedre anslå sannsynligheten for fjellskred.
Resultatene fra kartleggingen viser at 28 boligbygg og 105 fritidsboliger ligger innenfor 1/1000faresonen. Kun en fritidsbolig ligger innenfor 1/100-faresonen.
Kartlagte skredtyper
Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:
-

Steinsprang og steinskred
Jordskred
Flomskred
Sørpeskred
Snøskred

I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for
skred som skal legges til grunn. Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype med
lengst rekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred og er
utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK17.
Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i
betraktning lokale forhold. Utredning av faresoner for kvikkeleireskred og fjellskred er ikke en del av
denne kartleggingen.
Bruk av faresonekartene
Faresonekartene for skred i bratt terreng har høyere detaljeringsgrad enn de landsdekkende
aktsomhetskartene og vil erstatte disse i arealplanleggingen i de kartlagte områdene.
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Sikkerhetskravene gitt i TEK17 §7.3 skal
oppfylles ved nybygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse. Dette gjøres ved å plassere
byggverket utenfor området som har større skredfare enn TEK17 tillater, eller ved å utføre sikringstiltak
eller dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et skred kan medføre.
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Oppdal kommune rulleres.
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Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. Kommunene har ingen klar
juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, men har ansvaret for den lokale beredskapen i medhold
av sivilbeskyttelsesloven.
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4.6 Område 6

Nausthaugen

Kartleggingsområdet er 2 km langt og ligger i Storlidalen, ved den sørøstlige enden av Ångardsvatnet
(Figur 26 og Figur 27). Området inkluderer noen gårder og en del fritidsbebyggelse. Figur 1, Figur 2 og
Figur 3 i Vedlegg 6A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av området.

Figur 26: Oversiktsbilde av området (flyfoto fra www.norgeibilder.no).

Figur 27: Oversiktskart over kartleggingsområde 6 Nausthaugen.
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4.6.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Okla (1580 moh.). Fjellsiden er altså nesten 1000 m høy
i forhold til terrenget ved Ångardsvatnet og vender mot SSV.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen og er vist i Vedlegg 6B.
Dette kartet viser at fjellsidene øst og vest for Nausthaugbekken (som i sin nedre del går under navnet
Sandbekken) har relativt ulike helningsforhold: Vest for bekken er det et første, bratt terrengbelte over 25
- 30° mellom ca. 650 og 1000 moh., med et slakere parti fra 1000 til 1200 moh. og et nytt bratt belte fra
ca. 1200 til 1350 moh., før fjellsiden flater ut mot toppen. Øst for Nausthaugbekken er det svært mange
lokale partier over 25 - 30° adskilt av små avsatser, og dette fortsetter hele vei fra ca. 650 til 1350 moh.,
der fjellsiden begynner å flate ut mot toppen.
Det bratte terrengbeltet i den vestlige delen av fjellsiden, spesielt mellom 750 og 950 moh., inneholder
også mange skrenter med helning mellom 45° og vertikalt.
Nausthaugbekken / Sandbekken er det viktigste vassdraget for vannavrenningen fra den østlige delen av
fjellsiden, mens Ytre og Hemre Gjelbekken drenerer den vestlige delen. Det er i tillegg en rekke
smeltevannsbekker som på kart og flyfoto først blir synlige i den nedre delen av fjellsiden.
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil ca. 700 - 800 moh., men den er så flekkvis og stedvis glissen at
det er veldig vanskelig å kartfeste en øvre grense for skogen. Den øvre delen av skogen ser også ut å være
preget av skredaktivitet ved og øst for Nausthaugbekken / Sandbekken og ved Gjelbekkene.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1963 - 2014 viser ingen vesentlig fortetting av
skogen eller endringer i den øvre skoggrensen, og heller ikke ferske skredskader.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart, er de bratte fjellsidene dekket av tykk morene i
opptil ca. 800 moh. og tynn morene videre oppover (allerede fra dalbunnen i området øst for Nausthaug).
Den store vifteformen der Sandbekken renner ut i dalen, er kartlagt som morene, men det er kartlagt noen
skredavsetninger ved utløpet av Ytre Gjelbekken og lokalt flere steder over 800 900 moh. i flere deler
av fjellsiden.

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området ikke hatt tilgang til relevante utredninger, og kjenner ikke til noen av relevans.
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.6.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser kun en registrering innenfor kartleggingsområdet, men den ser ut å være en
feil plassert snøskredhendelse registrert i høyfjellet.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, mottok vi imidlertid opplysninger om at snøskred
langs Ytre Gjelbekken flere ganger har gått ned på veien ved områdets vestlige ende. Videre skal
snøskred langs Sandbekken ha gått helt ned til Haugelva, mellom Nausthaugen og Haugen, i 1923, i 1943
og igjen i 1998. I minst en av disse anledningene skal elva ha blitt demmet opp. Eksisterende hus / hytter
på begge sider av den store vifta der disse skredene har gått ned, skal aldri ha blitt skadet. Et uthus eller
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vedskjul ved ei hytte ca. 250 m vest for Haugen, skal imidlertid ha blitt skadet, trolig av 1998-skredet.
Ved Nausthaugen, dvs. mellom Hemre Gjelbekken og Sandbekken, skal det ifølge lokalkjente ikke ha
gått ned snøskred i de siste 100 år.

4.6.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringene.

4.6.5 Modeller og oppsett
I dette området er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot sørvest, men ligger i ulike høyder, og terrengformen varierer også noe. Det
er derfor forutsatt bruddkanthøyder fra 1 til 2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I
deler av fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er
derfor tatt i betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder oppe i
Nausthaugbekken / Sandbekken og begge Gjelbekkene. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt
3.6.3. Samme programvare er også benyttet for modellering av jord- og flomskred, med egne
parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jord- og flomskred er tegnet i terreng
over 25 30° helning der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer at mange tidligere små
utglidninger startet fra, langs mesteparten av kartleggingsområdet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.6.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
28, samt mer detaljert i vedlegg 6E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred, de fleste steder, og sørpeskred, i deler av viftene ved utløpet av
Sandbekken og de to Gjelbekkene. Mellom disse to er også jordskred dimensjonerende. Det er faresoner
for skred med årlig sannsynlighet større enn både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det
er 1 boligbygg og 3 fritidshus innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede
vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 28: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 6 - Nausthaugen.

4.6.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er terrengpartier som representerer kildeområder for steinsprang, som er større i fjellsiden ovenfor
den vestlige delen av kartleggingsområdet. Utfall av steinblokker, enkelte på flere kubikkmeter, er ikke
utelukket. Formen av fjellsiden tilsier at den mest sannsynlige typen bevegelse for eventuelle
steinsprangblokker, er rullende, med relativt lav spretthøyde. Utfall kan, ifølge resultater av modellering
med Rockyfor3D (Vedlegg 6D), stoppe innenfor grensene av kartleggingsområdet. Steinsprang er derfor
en aktuell problemstilling i deler av dette området. Alle de andre skredtyper som forekommer i bratt
terreng og erfaringsmessig har lenger utløp, er også aktuelle i dette området, og dette gjør steinsprang
ikke dimensjonerende for faresonene (Figur 28).

4.6.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være en veldig aktuell problemstilling i praktisk talt hele kartleggingsområdet. Det er
historikk for flere store snøskred som har gått helt ned til dalbunnen flere steder i kartleggingsområdet.
Fjellsiden stryker i retning NV-SØ, og løsneområdene vender i grove trekk mot sørvest. Fjellsiden kan
imidlertid akkumulere nok snø til å gi relativt store snøskred ved «cross loading», dvs. ved snøfall med
vind som blåser parallelt med skråningen, eks. fra NV. Terrenget ovenfor gjelene til Gjelbekkene og
Nausthaugbekken er dessuten konkavt, med flere lesider for nordvestlig vind. Modelleringsresultater
(Vedlegg 6D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet er svært sannsynlig, dersom store skred blir utløst,
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selv når dagens skog, der den finnes, er tatt i betraktning (Vedlegg 6F). Vi mener altså at skredutløp som
kan berøre kartleggingsområdet og stedvis nå Storlidalsveien, må forventes for scenarioer med mindre
enn 1000 års gjentaksintervall. Lange snøskredutløp er spesielt sannsynlige ved områdets vestlige grense
og mellom Nausthaugen og Haugen. Ved Nausthaugen tilsier både historikk og modellresultater at
sannsynligheten for langt utløp mot bebyggelse er noe mindre sannsynlig.

4.6.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke som sådan kjent i dette området. Topografien er slik at flere typiske løsneområder for
sørpeskred kan bli identifisert, nemlig i de tre gjelene der de største bekkene renner. Området er
forholdsvis snørikt og har et innlandsklima som legger til rette for vedvarende svake lag helt til våren, når
temperaturene ofte stiger brått. Sørpeskred vurderes derfor å kunne inntreffe hyppig nok til å ha
betydning for alle tre faresonene, selv om bare hendelser med gjentaksintervall større enn noen hundre år
vurderes å kunne nå bebyggelsen (Vedlegg 6E).

4.6.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden er det mange spor etter tidligere utglidninger (Vedlegg 6C). Nedenfor flere av disse
sårene ser vi tydelige akkumulasjonsformer (vifter) der fjellsiden flater ut i foten. Ved andre
utglidningssår er det ikke vifter. Dette er trolig fordi de mobiliserte volumene har vært veldig små og har
spredt seg langs skredbanen, uten å konsentrere seg i foten av skråningen.
Vi mener i alle fall at flere slike jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse hvor akkurat de
vil skje. Utløpet av jordskred ventes ikke å bli større enn det av snøskred. Dvs. at jordskred ikke
dimensjonerer faresonen bortsett fra et sted mellom Ytre og Hemre Gjelbekken. Flomskred er også mulig
langs alle de største bekken, trolig med noen tiår (små hendelser) til hundreårs (middels store hendelser)
gjentaksintervall. Sørpeskred har imidlertid en tendens til å gå enda lenger enn flomskred, og derfor er
den skredtypen angitt som dimensjonerende, og ikke flomskred.

4.6.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen dekker bare deler av fjellsiden og opptil bare 700 - 800 moh. Den forebygger snøskredutløsning i
enkelte bratte terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de som ligger
lenger oppe i fjellsiden. Skred fra de eventuelle løsneområdene ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere
enn fra høyereliggende løsneområder. Skogen virker i liten grad bremsende på snøskred ovenfra, samt
steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere
enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en veldig marginal
økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 6E). Vi lar denne vurderingen være opp til kommunen, men
anbefaler en ny vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen
som er av betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 6F.

4.6.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken skredtype er aktuell der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres
fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes
sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men
ville trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer
detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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Saksopplysninger
Utvalg for bygg- og arealplansaker ga i sak 21/12 avslag på søknad om konsesjon fra Marie Schøning
og Dag Bakken for erverv av landbrukseiendom Jamtsætra gnr 135 bnr 1. I utvalgets sak 21/50 ble det
satt frist for videresalg av eiendommen til noen som kan få konsesjon til 16.02.2022.
I søknad av 25.01.2022 ber Advokatfirmaet Dalen MNA, på vegne av Marie Schøning og Dag Bakken,
om omgjøring av konsesjonsvedtaket. Søker mener kommunen har begått saksbehandlingsfeil og at
generelle forvaltningsprinsipper gjør det rimelig at kommunen omgjør vedtaket til gunst for søker – ved
at kommunen gir konsesjon.
Søker mener kommunen har gitt uriktige opplysninger til eiendomsmegler. Følgelig har kommunen i sitt
vedtak lagt feil faktum til grunn for sin avgjørelse.
Søker mener også at en ansatt i kommunen har brutt taushetsplikten for å forsøke å oppnå egen
vinning, ved å gi seg selv eller nærstående informasjon om at eiendommen ikke fikk konsesjon og ville
bli tilgjengelig i markedet. Disse feilene har ført til at vedtaket har fått et uriktig innhold, og bør lede til at
kommunen av eget tiltak omgjør vedtaket.
Innholdsmessig mener søkerne at kommunen i vedtaket har vurdert hensynene i loven og formålet
med konsesjonsloven for strengt, særlig hensynet til bosetting. Selv om det ikke har vært kommunens
praksis på generelt grunnlag å godta upersonlig boplikt, mener søker at denne saken er spesiell ved at
hensynet kan ivaretas gjennom langvarig utleie av en egen kårbolig på eiendommen. Søker mener

kommunen bør vektlegge at årsaken til misforståelsen i denne saken skyldes uriktig informasjon fra en
kommunalt ansatt til eiendomsmegler.
Søker forteller enda en gang at de ønsker å starte med høylandsfe, og senere hest og geit. Og mener
at denne eiendommen har ikke vært brukt som gård på flere tiår, og er per i dag ikke egnet for det.
Søker er villig til å gjøre investeringer for å endre på dette, hvilket taler for å gi konsesjon. Søker
ønsker videre å gjøre betydelige investeringer i Oppdalsbygda i årene som kommer, som vil komme
lokalt næringsliv og befolkningen til gode. Driveplikten ivaretatt gjennom bortleie til nærmeste
naboeiendom.
Oppdal kommune har sendt en henvendelse til kommuneadvokat Simonsen Vogt Wiik og bedt om
deres vurdering på saken, se notat i vedlegg 5. Kommuneadvokatens vurderinger er tatt inn under
kommunedirektørens vurdering i det videre.
Vurdering
I denne saken har Utvalg for bygg- og arealplansaker gitt avslag på søknad om konsesjon. Alle parter
har mulighet til å klage på et vedtak der parten ikke er enig, jfr forvaltningslovens § 28. Det er ikke
fremsatt klage på vedtak av 16.02.2021, klagefristen på 3 uker er oversittet, jf. forvaltningsloven § 29.
Det er derfor ikke tale om noen klagebehandling etter bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VI.
Kommuneadvokaten skriver: «Schøning/Bakken har således ikke rettskrav på fornyet vurdering av
saken. Vedtak 16. februar 2021 skal heller ikke overprøves av klageinstans, uavhengig av hva
kommunen faller ned på ved den vurdering som nå skal foretas, om hvorvidt vedtaket skal omgjøres
eller ikke.
Etter forvaltningsloven § 35 har kommunen likevel adgang til å omgjøre sitt eget vedtak såfremt
nærmere vilkår foreligger, særlig om endringen ikke er til skade for noen vedtaket retter seg mot eller
tilgodeser, eller hvis vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35. En omgjøring vil ikke være til skade,
og kommunen har således adgang til å omgjøre utvalgets vedtak hvis dette finnes hensiktsmessig.»
For å rydde opp i flere av utsagnene som kommer fram, velger kommunedirektøren å realitetsbehandle
søknad om omgjøring av konsesjonsvedtaket.
Foreliggende søknad om omgjøring av vedtak inneholder ikke nye opplysninger innen de vilkår en
konsesjonssøknad skal behandles etter i § 9, punktene om bosetting og framtidig drift av gården er de
samme som forelå i konsesjonssaken.
Det er i foreliggende søknad om omgjøring vist til saksbehandlingsfeil fra kommunens side, det vises til
vedlegg 1, 2 og 3 hvor dette er påpekt i detalj.
Høsten 2021 tegnet det til å bli rettssak mellom de tre partene kjøper, selger og Heimdal
Eiendomsmegling. Kommunen ble spurt om å kunne stille som vitne både av advokatfirmaet Dalen på
vegne av kjøper, og av advokat Immer på vegne av selger. Kommunen har sagt ja til det, og i den
forbindelse har vi satt opp en tidslinje over alle kontakter, telefoner og korrespondanse som har
foregått i denne saken – se vedlegg 4. Det er pr telefon formidlet at det ble forlik mellom partene før jul,
og rettssak gjennomføres ikke.
Ved henvendelse til kommunen om meglerpakker benyttet kommunen i 2020 Infoland som leverandør,
fra 2021 benyttes Norkart sin løsning. Dette er automatisk overlevering av informasjon som foreligger
om eiendommen i matrikkel, grunnkart, bygningsregister og planstatus. Meglerpakken inneholder aldri
informasjon om hvordan eiendom skal håndteres etter konsesjonsloven.
Detaljerte opplysninger om vurdering av bosettingshensynet ble formidlet til megler i telefon 7. og
30.10.2020, samt oversendt pr epost 17.11.2020. Kjøpekontrakten er underskrevet av selger
Jamtsæter 24.10.2020 og av kjøperne Schøning/Bakken 5.01.2021. Det var derfor godt kjent at
personlig boplikt ville bli satt som vilkår på det tidspunktet kjøpekontrakt ble underskrevet av
Schøning/Bakken, og det samme for konsesjonssøknaden signert 21.01.2021. Det vises til
kjøpekontraktens § 11 pkt 1 siste setning: «Kommunen kan etter § 11 stille vilkår for konsesjon,

herunder vilkår om boplikt for kjøper». Dette er kjent for kjøper ved signering, og i pkt 3 i samme
paragraf: «Risiko forbundet med om konsesjon innvilges eller ikke, påhviler kjøper».
Kommuneadvokaten gjør følgende vurderinger: «I omgjøringsbegjæringen hevdes det at kommunens
opplysninger om upersonlig boplikt utgjør en saksbehandlingsfeil. En saksbehandlingsfeil vil etter
vanlig forvaltningsrettslig lære kunne lede til at vedtaket er ugyldig, hvilket i sin tur kunne tale for
omgjøring eller fornyet behandling av konsesjonssøknaden. Selv for det tenkte tilfelle at den uriktige
opplysningen var blitt gitt, utgjør dette ingen "saksbehandlingsfeil" slik det hevdes i
omgjøringsbegjæringen. Feilen – hvis den ble gjort – knyttet seg til eiendomsmeglerens innhenting av
opplysninger om salgsobjektet, og ville derfor i høyden utgjort et brudd på kommunens alminnelige
veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11. Skjønt også dette er tvilsomt, all den tid mottakeren av
feilopplysningen var en profesjonell aktør som må forventes å ha kjennskap til grunnleggende
bestemmelser vedrørende bestemmelsene om konsesjon for eiendomserverv. Feilen ville imidlertid
ikke ha knyttet seg til behandlingen av konsesjonssøknaden eller konsesjonsvedtakets tilblivelse. Den
kan dermed ikke utgjøre noen saksbehandlingsfeil. Kommunen har heller ingen handleplikt dersom en
ser at en eiendom annonseres for salg med uriktige opplysninger om konsesjon eller andre
offentligrettslige forhold. Heller ikke her er det grunnlag for å rette kritikk mot forhold på kommunens
side.»
Salg av landbrukseiendom er en kompleks sak, der megler må ha kjennskap til rettigheter og plikter
etter jord- og skoglov, jakt- og fiskerettigheter, konsesjonsvilkår i § 9 og ikke minst håndtering av
sameie i utmark og andre grunneierorganiseringer. Heimdal Eiendomsmegling har etter
kommunedirektøren sin mening opptrådt uansvarlig ved å overlate salget av denne store
landbrukseiendommen til en av sine ansatte som virket totalt ukjent med § 9 i konsesjonsloven og de
vilkår den setter, og som uriktig har ført på hele Dindal sameie på kjøpekontrakt og konsesjonssøknad,
der det skulle være 1/13-dels andel.
Det spesielle med konsesjonsloven er at konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å
erverve en eiendom, dette innebærer at den tillatelsen ikke kan gis på generelt grunnlag for en
eiendom, men at den må gis til den enkelte erverver. Når du kjøper en konsesjonspliktig eiendom er
det derfor alltid en risiko i forhold til om konsesjon vil bli gitt eller ikke. Det er også slik at kommunen
kan gi konsesjon på de vilkår som vurderes nødvendige for å oppfylle lovens formål best. Kommunen
skal vurdere om det finnes andre potensielle kjøpere som ville oppfylt lovens formål bedre.
«Forarbeidene til konsesjonsloven viser at det er adgang til å legge vekt på løsninger som
konsesjonsmyndigheten mener vil være bedre, selv om konsesjon til søkeren også vil fremme de
hensynene som konsesjonsloven gir anvisning på, jf. Rt. 2012 s. 181.» Oppdal kommune har vurdert
at personlig boplikt vil være den beste løsningen for å ivareta både hensynet til bosetting og helhetlig
ressursforvaltning for Jamtsetra, selv om dette ikke var den løsningen som søker ønsket.
Søkers påstand om at en ansatt har brutt taushetsplikten og dermed ført til at vedtaket har fått et uriktig
innhold er feil. Avslag på konsesjon i sak 21/12 ble vedtatt den 16.02.2021, dagen etter var
møteprotokoll godkjent og vedtaket offentlig for allmennheten. Den 27.03.2021 sender den ansatte et
spørsmål til megler om gården er for salg. Det er åpenbart at ikke dette kan ha innvirket på vedtakets
innhold, ettersom kontakten fant sted 5 uker etter vedtakstidspunktet.
Kommuneadvokaten anfører: «I omgjøringsbegjæringen heter det at kommunens krav om personlig
boplikt ikke er begrunnet ut fra de hensyn konsesjonsloven bygger på, og at lovens hensyn vil kunne
ivaretas gjennom upersonlig boplikt.
Ved vurderingen av om det skal stilles krav til personlig boplikt skal det iht. konsesjonsloven § 11
legges vekt på "hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap". Dette er det
også vist til i utvalgets behandling av søknaden, sak 21/12, hvor disse momentene drøftes over flere
sider. Under henvisning bl.a. til en forskningsrapport om beboelse av landbrukseiendommer, at det er
etterspørsel etter landbrukseiendommer blant ungdom som ønsker å drive innen landbruket og fast
praksis fra kommunens side, faller utvalget ned på at ønsket om upersonlig boplikt ikke kan
etterkommes.

Vedtaket er godt forankret i de hensyn loven skal ivareta. Anførselen kan ikke føre fram, og bør ikke
lede til omgjøring.»
Kommunedirektørens tilråding
Begjæring om omgjøring av Utvalg for bygg- og arealplansakers vedtak 16. februar 2021 om avslag på
søknad om konsesjon for erverv av gnr. 135, bnr. 1, samt 1/13 andel av Dindal sameie, gnr. 358 bnr 1
(sak 21/12) tas ikke til følge.

Oppdal Kommune,
Sendt per epost: post@oppdal.kommune.no
Deres referanse: Vår referanse:

Oslo, 25.01.2022

OMGJØRINGSBEGJÆRING – SØKNAD OM KONSESJON – SAK GRAA/2020/1848-8
1. Innledning
Det vises til konsesjonssøknad av 21.01.2021, kommunens vedtak av 18.02.2021 om avslag på
konsesjonssøknad og kommunens vedtak av 24.08.2021 om fastsettelse av frist for videresalg.
Det vises også til brev sendt på vegne av søkerne, med begjæring om fristforlengelse av 21.06.2021
med tilhørende dokumenter fra rettsaken.
Dag Stian Bakken og Marie Schøning mener kommunen har begått saksbehandlingsfeil og at
generelle forvaltningsprinsipper gjør det rimelig at kommunen omgjør vedtaket til gunst for søker –
ved at kommunen gir konsesjon.
Kommunens saksbehandlingsfeil går ut på at det skal ha blitt gitt uriktige opplysninger til
eiendomsmegler. Følgelig har kommunen i sitt vedtak lagt feil faktum til grunn for sin avgjørelse.
En ansatt i kommunen har også brutt taushetsplikten for å forsøke og oppnå egen vinning, ved å gi
seg selv eller nærstående informasjon om at eiendommen ikke fikk konsesjon og ville bli
tilgjengelig i markedet. Disse feilene har ført til at vedtaket har fått et uriktig innhold, og bør lede til
at kommunen av eget tiltak omgjør vedtaket.
Innholdsmessig mener eierne at kommunen i vedtaket har vurdert hensynene i loven og formålet
med konsesjonsloven for strengt, særlig hensynet til bosetting. I denne begjæringen vises til at
hensynet kan ivaretas på alternative måter og at kommunen av den grunn bør omgjøre vedtaket.
2. Kort om faktum i saken
Dag Stian Bakken og Marie Schøning var på utkikk etter en slik type landbrukseiendom i 2020. De
kom over Hammerbekkvegen 190/192 Gnr. 135 Bnr. 1 og Gnr. 358 Bnr. 1 i Oppdal
kommune som var annonsert via Heimdal Eiendomsmegling ved megler Ida Osen
på vegne av selgerne Jon Arthur Jamtseter.
Et av de første spørsmålene kjøperne tok opp med megler, var om eiendommen hadde personlig
boplikt eller ikke. Eiendomsmegler bekreftet at boplikten ikke var personlig, men at denne kunne
oppfylles ved utleie. Denne opplysningen var også skriftlig tatt med i salgsoppgaven, under punktet
«Bo- og driveplikt»:
«Det er boplikt på eiendommen.
Boplikt er først og fremst et norsk rettsfenomen som innebærer
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en plikt til at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til
helårs beboelse. Plikten kan være enten personlig eller
upersonlig. Boplikten kan også oppfylles med utleie.
Det er driveplikt på eiendommen, men denne kan oppfylles ved
bortleie.»
Opplysninger kommer fra eiendomsmegler som i forkant hadde vært i dialog med kommunen.
Opplysningen om at boplikten kunne oppfylles ved utleie ble gitt per telefon til megler.
Som kommunen er kjent med, har det mellom kjøper, selger og megler (og deres
forsikringsselskaper) vært en rettslig tvist der kjøper krevde heving av avtalen, subsidiært
prisavslag. Saken ble 21.12.2021 avsluttet med rettsforlik, der kjøper fikk et prisavslag.
Bakgrunnen for utfallet i saken var delvis at eiendomsmegler kunne bevise at kommunen hadde gitt
opplysningen om upersonlig boplikt, og at dette kunne bekreftes av et vitne.
Meglers tilsvar i saken med bilag vedlegges.
Megler sendte 25.03.2020 en elektronisk henvendelse til kommunen for opplysninger om
eiendommen («meglerpakken»).
Da opplysningene fra kommunen kom, gav de ingen opplysninger knyttet til kommunens praksis
for om konsesjon innvilges, herunder om bo- og driveplikten var personlig eller upersonlig som i
praksis er avgjørende for om en konsesjon skal gis. Rett før påsken opplyser derfor megler at hun
ringte kommunen for en slik avklaring. Hun snakket med en dame fra landbrukskontoret som
opplyste at både bo- og driveplikten var upersonlig og kunne oppfylles ved utleie av den aktuelle
eiendommen. Megler befant seg på denne tiden på hjemmekontor sammen med tidligere kollega
Rita Lillevik. Hun overhørte samtalen med kommunen. Rita Lillevik var innkalt som vitne i saken
og skulle bekrefte ovennevnte samtale.
I oktober 2020, etter budaksept, bisto megler kjøper og selger i forbindelse med
konsesjonssøknaden til kommunen. I den forbindelse opplyser megler at hun ringte Oppdal
kommune ved landbrukskontoret på nytt for å spørre om de godtok e- signering av søknader. Hun
pratet i denne forbindelse med Gro Aalbu som er leder av Landbrukskontoret. I samtalen opplyste
Aalbu at bo- og driveplikten var personlig. Osen ble forskrekket av de nye opplysningene og
opplyste at hun hadde fått motsatt informasjon fra Landbrukskontoret tidligere.
Megler har i forbindelse med rettsaken utarbeidet et notat som nærmere beskriver de to
telefonsamtalene med kommunen. Megler har bekreftet og gjengitt ordrett innholdet i samtalen med
kommunen. Se side 45 i dokumentsamling. Megler beskriver samtalen slik:
«April 2020 (Før Påske) Sjekk WM for dato Undertegnede og Rita Lillevik sitter på
hjemmekontor hos meg og jobber med salgsoppgaven til Hammerbekkvegen som skal
presenteres for interessenter. Vi søker på nettet og leser på Oppdal Kommune sin
hjemmeside og Landbrukskontoret sin hjemmeside for å se hva som står om Bo- og
driveplikt. Etter at vi finner ut at det er kun de generelle reglene rundt temaet som står på
nettet ringer jeg til Oppdal kommune for å få de konkrete opplysningene vi lurer på.
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Jeg ringer til Oppdal kommune og samtalen slik jeg husker den går slik:
«Hei, det er Ida Osen som ringer fra Heimdal eiendomsmegling. Vi skal selge en
landbrukseiendom og har noen spørsmål om bo- og driveplikt»
«Da skal jeg sette deg over til landbrukskontoret. Vær så god.»
«Takk»
«Landsbrukskontoret Oppdal kommune»
«Heisann, det er Ida Osen som ringer fra Heimdal eiendomemgeling. Vi skal selge gården til
John Arthur Jamtseter på Lønset og har et spørsmål om bo- og driveplikt.»
«Ja, det skal dere ja»
«Nå er det jo slik at jorda er utleid med en 10 års kontrakt som går ut i år, den ser John
Arthur for seg at det skal være opp til kjøper/ny eier om de vil videreføre. Slik kan man vel
fylle kravet til driveplikten?»
«Ja, det stemmer»
«Så fint. Så var det det jeg lurte på angående boplikten. Er det personlig boplikt, eller kan
man fylle opp boplikten med å leie ut huset eller kårboligen?»
«Man kan fylle opp boplikten ved å leie ut den, ja»
«Topp. Da fikk jeg svar på alt jeg lurte på. Da sier jeg tusen takk for god hjelp og ha en fin
dag.»
«Bare hyggelig, ha en fin dag»
Faktum i saken viser at det er kommunen som er årsaken til feilopplysningen i saken. Kommunen
burde ha gitt korrekte opplysninger om et så viktig tema i meglerpakken, og ikke basert seg på at
meglere måtte ta muntlig kontakt for å avklare spørsmålet.
Sett fra meglers perspektiv, og fra befolkningens perspektiv, må kommunen kunne oppfattes som en
trygg og forutsigbar part, og en må ha tillit til at opplysninger gitt av kommunen er korrekte.
Dersom kommunen gir uriktige opplysninger vil dette, som i vår sak, gå hardt ut over private parter.
Kommunen bør strekke seg langt for å rette opp i egne feil for å unngå tap og ulemper for private.
I møte med kommunen 02.02.2021 – i forbindende med konsesjonssøknaden deltok blant annet Gro
Aalby fra kommunen. Hun fortalte at hun hadde lest salgsoppgaven og kjente til beskrivelsen som
var gitt der før salget ble gjennomført. Kommunen kjente følgelig til opplysningen om at boplikten
kunne oppfylles ved utleie uten å reagere. Det kan tyde på at kommunen også var av den oppfatning
at boplikten kunne oppfylles slik beskrevet i salgsoppgaven. Dersom kommunens oppfatning også
på salgstidspunktet var slik beskrevet, taler det for en omgjøring av det aktuelle vedtaket.
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En må anta at kommunen, dersom de var uenig i beskrivelsen i salgsoppgaven ville ta kontakt å
forsøke å unngå at det ble gitt uriktige opplysninger til interessenter.
Som nevnt i innledningen, har også en ansatt i kommunen forsøkt å skaffe seg eller nærstående en
personlig vinning ved denne saken. Det vises til sms sendt fra Ragnhild Eklid 27.03.2021 til
eiendomsmegler Ida Osen:

I kraft av sin offentlige stilling deler hun både feilaktig informasjon og taushetsbelagt informasjon
for å skaffe en personlig fordel. Det fremstår derfor også som at kommunens ansatte personlig
tjener på avslaget på Dag Stian Bakken og Marie Schønings søknad om konsesjon.
Dag Stian Bakken sender epost til kommunen hvor ovennevnte sms påpekes og det bes om
kommunens kommentar.
Enhetsleder Ane Hoel bekrefter at en av kommunens ansatte hadde brukt informasjon som var
tilegnet gjennom jobb for å skaffe en privat fordel.
Ane Hoel skriver blant annet følgende i sitt svar til Dag Stian Bakken av 7.4.2021:
«Jeg vil begynne med å beklage at dette har skjedd. Det er svært beklagelig at våre ansatte
bruker informasjon som de har tilegnet seg gjennom jobb i privat sammenheng. Jeg kan ikke
se at dette er et brudd på forvaltningslovens regler om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13,
men uavhengig av om informasjonen er taushetsbelagt eller ikke, så skal informasjon man
får i kraft av sin stilling ikke benyttes privat.
Jeg har i dag hatt et møte med Gro Aalbu og Ragnhild Eklid. Vi har snakket om saken, og
alle er enige om at det var svært uheldig at det ble sendt en tekstmelding til eiendomsmegler
med denne informasjonen. Ragnhild er tydelig på at hun ikke har delt denne informasjonen
til noen andre, den er kun formildet til Ida Osen. Din konsesjonssøknad med avslag er
offentlig kjent, og kan finnes på vår postliste. Det kan imidlertid ikke opplysningen om at
dere har varslet heving av kjøp. Slik informasjon skal derfor åpenbart ikke komme fra oss.»
3. Kommunens vedtak, forvaltningsskjønn.
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Kommunen begrunner vedtaket med at «Vilkår om upersonlig boplikt imøtekommes ikke, og dermed
vil ervervet ikke oppfylle en driftsmessig løsning som ivaretar ressursgrunnlaget og
kulturlandskapet». Det er en henvisning til at konsesjonslovens § 9 punkt 1-4 ikke blir oppfylt.
I bestemmelsen skal kommunen vurdere om ervervet ivaretar «helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet».
Med «helhetlig ressursforvaltning» menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle
ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler
av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners
behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas,
slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Med «kulturlandskapet»
menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Det vises til rundskriv M1/2021 pkt. 5.2.6 s. 27 flg.
Formålet med konsesjonsloven er etter § 1 blant annet å regulere og kontrollere omsetningen av fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Ved vurdering av om konsesjon skal gis skal en
ta utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Avgjørelsen skal skje etter en individuell og konkret
vurdering.
Kommunen er henvist til et skjønn i saken, der flere hensyn skal tas med i betraktningen.
Kommunen har etter relevant lovhjemmel adgang til å gi konsesjon, eventuelt også ved å sette
nærmere vilkår for konsesjon.
Dag Stian Bakken og Marie Schøning vil oppfylle formålet med konsesjonsloven og er innstilt på et
nært samarbeid med kommunen for å oppfylle relevante hensyn.
Bosettingshensynet vil være ivaretatt, ved at eiendommens kårbolig kan leies ut på permanent basis.
Dette fører til at eiendommen vil bli bebodd hele året.
Fra rundskrivet er kommunens gitt videre veiledning om vurderingstema rundt bosettingshensyn.
Det vises til Rundskriv M-3/2017:
«Etter konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 er bosettingshensynet et forhold det skal legges
særlig vekt på ved erverv av landbrukseiendom. Dette innebærer at det må avklares om
bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må
tas stilling til om det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av
kommunen.
Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at søknaden avslås, eller at det i konsesjonsmeddelelsen
stilles vilkår om boplikt. Landbruksmyndighetene har plikt til å vurdere om det er nødvendig
å sette vilkår om personlig boplikt.»
Kommunen vurderer at det er ønskelig med flere bosatte og skriver at «Lønset krets har behov for
flere bosatte, og det er behov for folk som bor i nabolag for å opprettholde landbruket som aktiv
næringsvei og et aktivt bomiljø.»
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Videre blir det stilt vilkår om personlig boplikt.
Dag Stian Bakken og Marie Schøning mener kommunens konklusjon om personlig boplikt ikke er
begrunnet ut fra de relevante hensyn lovbestemmelsen bygger på. Ved utleie av kårboligen på
permanent basis vil boplikten oppfylles, det vil gi flere bosatte i kommunen og folk i nabolaget.
Det er i denne konkrete saken ikke nødvendig med vilkår om personlig boplikt, da hensynet til
bosetting med nærmere vil være ivaretatt på andre måter. Det er heller ikke riktig at personlig
boplikt fører til økt bosetting. Det vises til SSBs artikkel om fraflytting av landbrukseiendommer
publisert 30.06.2017: «Hver femte landbrukseiendom med bolighus sto ubebodd i 2016. I løpet av ti
år har nærmere 64 000 personer flyttet fra gårdene sine. Bosettingen opprettholdes best på de
største eiendommene.» Se https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-ogpublikasjoner/30-000-landbrukseiendommer-fraflyttet
På denne bakgrunn har kommunen uriktig eller i alle fall lagt for stor vekt på at boplikt fører til mer
bosetting.
Selv om det ikke har vært kommunens praksis på generelt grunnlag å godta upersonlig boplikt, er
denne saken spesiell ved at hensynet kan ivaretas gjennom langvarig utleie av en egen kårbolig på
eiendommen. Kommunen bør også i denne vurderingen vektlegge at årsaken til misforståelsen i
denne saken skyldes uriktig informasjon fra en kommunalt ansatt til eiendomsmegler.
Eier ønsker å starte med høylandsfe, og senere hest og geit. Denne eiendommen har ikke vært brukt
som gård på flere tiår, og er per i dag ikke egnet for det. Eier er villig til å gjøre investeringer for å
endre på dette, hvilket taler for å gi konsesjon. Eier ønsker videre å gjøre betydelige investeringer i
Oppdalsbygda i årene som kommer, som vil komme lokalt næringsliv og befolkningen til gode.
Driveplikten ivaretatt gjennom bortleie til nærmeste naboeiendom.
4. Begjæring om omgjøring
På bakgrunn av de momenter som er tatt opp i denne begjæring, bes kommunen vurdere omgjøring
av vedtaket slik at konsesjon kan gis.
Oppsummeringsvis er det pekt på saksbehandlingsfeil ved at kommunen gav informasjon om
boplikten til eiendomsmegler. Dersom kommunen er årsak til feilinformasjonen, er det også rimelig
at vedtaket omgjøres. I den konteksten er det viktig å merke seg at kommunen hadde lest
salgsoppgaven, og kjente til beskrivelsen om at boplikten kunne oppfylles ved utleie av kårboligen.
Det kan dermed virke som at kommunen også var av den oppfatning da informasjonen om boplikt
ble gitt. Kommunen burde ha rutiner for at slik viktig informasjon kommer tydelig frem i
meglerpakken – og ikke skape den situasjon at eiendomsmeglere må henvende seg til kommunen på
eget initiativ for å få spørsmålet avklart.
Kommunen har videre brutt taushetsplikten og en kommunalt ansatt har ved intern informasjon
forsøkt å skaffe seg selv eller noen nærstående en personlig fordel dersom konsesjon ikke blir gitt.
Også dette faktum bør lede til omgjøring av vedtaket.
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Eierne har også i denne begjæringen pekt på at formålet med loven og særlig hensynet til bosetting
kan ivaretas på andre måter i denne saken, ved at kårboligen leies ut på permanent basis.
Kommunen bes ta stilling til omgjøring av vedtaket, og bes innvilge konsesjonssøknaden.
Med vennlig hilsen
Vegar Dalen
Advokat MNA
dalen@advokatdalen.no
Mob: +47 476 17 835
Advokatfirmaet Dalen
www.advokatdalen.no
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Notat

Til: Oppdal kommune
Fra: Advokat Kristian Nordheim og advokat Rolf Lynum Bjerkem

Ansvarlig advokat:
Kristian Nordheim

Vår ref.:
63559 640 KNO/RLB

Trondheim
3. februar 2022

BEGJÆRING OM OMGJØRING AV KONSESJONSVEDTAK FOR GNR. 135, BNR. 1
1

Innledning

Marie Schøning og Dag Stian Bakken søkte den 21. januar 2021 om konsesjon for erverv av
landbrukseiendommen Jamtsætra, gnr. 135, bnr. 1 i Oppdal kommune.
Den 16. februar 2021 fattet Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtak med slik slutning:

Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9 avslås søknad fra Marie Schøning og Dag Stian Bakken
om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Jamtsætra gnr 135 bnr 1, samt 1/13 andel av
Dindal sameie gnr 358 bnr 1.
Avslaget begrunnes med at konsesjonslovens § 9 punkt 1-4 ikke blir oppfylt i tilstrekkelig grad til
at konsesjonslovens formål ivaretas. Vilkår om upersonlig boplikt imøtekommes ikke, og dermed
vil ervervet ikke oppfylle en driftsmessig løsning som ivaretar ressursgrunnlaget og
kulturlandskapet.

Vedtaket ble ikke påklaget.

På vegne av Schøning og Bakken har advokat Vegar Dalen i brev 25. januar 2022 bedt om at kommunen
omgjør sitt vedtak, slik at konsesjon gis på vilkår om upersonlig boplikt.

Argumentene som fremføres går i korte trekk ut på at kommunen skal ha gitt uriktige opplysninger til
eiendomsmegleren som foresto salget, om at boplikten ville kunne oppfylles gjennom utleie (upersonlig
boplikt). Videre pekes det på at en ansatt ved kommunen skal ha brutt sin taushetsplikt i forsøk på å
oppnå vinning, i en kontakt som fant sted med eiendomsmegleren som foresto salget. Disse to forholdene
skal ha ført til at vedtak 16. februar 2021 fikk et uriktig innhold. Endelig fremholdes det at kommunens
krav om personlig boplikt ikke er begrunnet i de hensyn konsesjonsloven bygger på, og at lovens hensyn
vil kunne ivaretas gjennom upersonlig boplikt.
I epost fra Oppdal kommune v/ Gro Aalbu 31. januar 2022 er vi bedt om å vurdere
omgjøringsbegjæringen. Vi er også bedt om å gi et forslag til innstilling fra kommunedirektøren.
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2

Vurdering

2.1

Omgjøringsadgangen

Innledningsvis bemerker vi at klagefristen på 3 uker er oversittet, jf. forvaltningsloven § 29. Det vil
dermed ikke være tale om noen klagebehandling etter bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VI.
Schøning og Bakken har således ikke rettskrav på fornyet vurdering av saken. Vedtak 16. februar 2021
skal heller ikke overprøves av klageinstans, uavhengig av hva kommunen faller ned på ved den vurdering
som nå skal foretas, om hvorvidt vedtaket skal omgjøres eller ikke.
Etter forvaltningsloven § 35 har kommunen likevel adgang til å omgjøre sitt eget vedtak såfremt
nærmere vilkår foreligger, særlig om endringen ikke er til skade for noen vedtaket retter seg mot eller
tilgodeser, eller hvis vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35. En omgjøring vil ikke være til skade,
og kommunen har således adgang til å omgjøre utvalgets vedtak hvis dette finnes hensiktsmessig. Som
det vil fremgå i det følgende er imidlertid vår klare anbefaling at dette ikke gjøres.
2.2

Anførsler om uriktige opplysninger og brudd på taushetsplikt

I omgjøringsbegjæringen hevdes det at kommunens opplysninger om upersonlig boplikt utgjør en
saksbehandlingsfeil. En saksbehandlingsfeil vil etter vanlig forvaltningsrettslig lære kunne lede til at
vedtaket er ugyldig, hvilket i sin tur kunne tale for omgjøring eller fornyet behandling av
konsesjonssøknaden.

Det fremstår for oss som lite sannsynlig at kommunen ga slike opplysninger som det påstås. Det er
likevel ikke nødvendig for oss å konkludere om dette. Selv for det tenkte tilfelle at den uriktige
opplysningen var blitt gitt, utgjør dette ingen "saksbehandlingsfeil" slik det hevdes i
omgjøringsbegjæringen. Feilen – hvis den ble gjort – knyttet seg til eiendomsmeglerens innhenting av
opplysninger om salgsobjektet, og ville derfor i høyden utgjort et brudd på kommunens alminnelige
veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11. Skjønt også dette er tvilsomt, all den tid mottakeren av
feilopplysningen var en profesjonell aktør som må forventes å ha kjennskap til grunnleggende
bestemmelser vedrørende bestemmelsene om konsesjon for eiendomserverv. Feilen ville imidlertid ikke
ha knyttet seg til behandlingen av konsesjonssøknaden eller konsesjonsvedtakets tilblivelse. Den kan
dermed ikke utgjøre noen saksbehandlingsfeil.

Særutskriften fra utvalgets behandling av konsesjonssøknaden den 16. februar 2021 gir forøvrig ingen
holdepunkter for at påstanden om at de opplysninger som angivelig skal ha blitt gitt kan ha virket inn på
vedtakets innhold.

Det hevdes i begjæringen at kommunen som følge av at de uriktige opplysninger ble gitt også har lagt
feil faktum til grunn for vedtaket. Det er imidlertid ikke vist til hvilke faktiske sider ved vedtaket som i
så fall er uriktige, og påstanden er vanskelig å følge. Det er for vår del i det hele tatt vanskelig å se hvordan
den angivelige feilopplysningen overhode skulle kunne innvirke på vedtakets innhold, og likeledes
hvordan dette skulle kunne ført til at feil faktum ble lagt til grunn.
Det forhold at en ansatt i kommunen kontaktet megler om et privat anliggende, er naturligvis uheldig.
Det er likevel åpenbart at heller ikke dette kan ha innvirket på vedtakets innhold, ettersom kontakten
fant sted etter vedtakstidspunktet.

Advokat Dalens redegjørelse for de ovennevnte argumentene er i det hele tatt så vage og upresise at det
er vanskelig å knytte nærmere kommentarer til dem. Et sentralt argument synes imidlertid å være at det
er gjort så vidt grove feil fra kommunens side at rimelighetsbetraktninger taler for at Schøning og
Bakken bør tilstås konsesjon uten vilkår om personlig boplikt.
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Det er imidlertid etter vårt syn intet å utsette på kommunens håndtering, utover den nevnte private
kontakten med eiendomsmegler. Dette forholdet bør uansett ikke lede til omgjøring, ettersom det på
ingen måte har saklig sammenheng med de vurderinger som skal gjøres ved konsesjonstilståelser. En
omgjøring på dette grunnlaget vil i tilfelle arte seg som en kompensasjon for et forhold som ikke står i
sammenheng med selve vedtaket, og det vil i så fall være i dårlig samsvar med det generelle
saklighetskrav som gjelder for forvaltningen. Det vil også kunne åpne for en praksis hvor kommunen
benytter sin offentlige myndighet som en ren kompensasjonsordning, noe som vil føre til vilkårlighet, og
dermed støte an mot den ulovfestede myndighetsmisbrukslæren.

Forøvrig kan det bemerkes at deler av omgjøringsbegjæringen kan vitne om en uriktig forståelse av
kommunens involvering ved kjøp og salg av landbrukseiendom, så vel faktisk som rettslig: Kommunen
gir ingen opplysninger i de såkalte "meglerpakkene" om hvilke vilkår som vil settes for konsesjon, og det
er derfor ikke grunnlag for advokatens kritikk av kommunens rutiner omkring dette. Kommunen har
heller ingen handleplikt dersom en ser at en eiendom annonseres for salg med uriktige opplysninger om
konsesjon eller andre offentligrettslige forhold. Heller ikke her er det grunnlag for å rette kritikk mot
forhold på kommunens side.
2.3

Kommunens skjønnsutøvelse

I omgjøringsbegjæringen heter det at kommunens krav om personlig boplikt ikke er begrunnet ut fra de
hensyn konsesjonsloven bygger på, og at lovens hensyn vil kunne ivaretas gjennom upersonlig boplikt.

Ved vurderingen av om det skal stilles krav til personlig boplikt skal det iht. konsesjonsloven § 11 legges
vekt på "hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap". Dette er det også vist til
i særutskriften fra utvalgets behandling av søknaden, hvor disse momentene dessuten drøftes over flere
sider. Under henvisning bl.a. til en forskningsrapport om beboelse av landbrukseiendommer, at det er
etterspørsel etter landbrukseiendommer blant ungdom som ønsker å drive innen landbruket og fast
praksis fra kommunens side, faller utvalget ned på at ønsket om upersonlig boplikt ikke kan
etterkommes.
Vedtaket er godt forankret i de hensyn loven skal ivareta. Anførselen kan ikke føre fram, og bør ikke lede
til omgjøring.

3

Oppsummering – Forslag til kommunedirektørens tilrådning

Etter vår oppfatning er det intet som taler for at omgjøring bør finne sted – snarere tvert imot. Vedtaket
fra Utvalg for bygg- og arealplansaker er godt forankret i lovens ordlyd, og det foreligger ingen påviselige
feil ved forberedelsen av det. En omgjøring av utvalgets vedtak basert på de argumenter som fremføres
i omgjøringsbegjæringen vil derfor måtte oppfattes som en kompensasjon for feil som kommunen har
begått i andre henseende enn i selve vedtaksprosessen. Dette vil kunne oppfattes som både usaklig og
vilkårlig, all den tid omgjøringen ikke baserer seg på de hensyn som skal ivaretas gjennom
konsesjonslovens bestemmelser, som er overholdt.

Vi anbefaler derfor at kommunedirektøren gir tilrådning om følgende vedtak:

Begjæring om omgjøring av Utvalg for bygg- og arealplansakers vedtak 16. februar 2021 om avslag
på søknad om konsesjon for erverv av gnr. 135, bnr. 1, samt 1/13 andel av Dindal sameie, gnr. 358
bnr 1 (sak 21/12) tas ikke til følge.
***
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Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Jenny Kristin Heggvold

JEHE/2021/1643-2/139/1

Behandles av
Utvalg for bygg- og arealplansaker

Utvalgssaksnr
22/9

Møtedato
15.02.2022

139/1 - Søknad om fritak fra driveplikt på jordbruksarealene I Hulberget
Vedlegg
1 Varig fritak Hulberget
2 Kart M 1: 5000, datert 03.02.2022

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
I forbindelse med oppfølging av driveplikt mottok søker et brev fra Oppdal kommune, datert
11.05.2021, der vi etterspurte kopi av leieavtale for jordbruksarealene på eiendommen. Søker har vært
i dialog med Oppdal kommune om at det er vanskelig å få noen til å drive arealene, og søker med
bakgrunn av dette om fritak fra driveplikten på eiendommen.
Søknaden begrunnes med at det er lite dyrket areal på bruket, bratt terreng og lite egnet for traktor.
Videre at det lang avlingsvei for aktuelle drivere, og lite økonomisk å drive arealene.
Eiendommen Hulbeget gnr. 139, bnr. 1 er beliggende ved fylkesgrensa mot Sunndal, på sørsida av
elva Driva. Eiendommens jordbruksareal består av 14,6 dekar fulldyrka jord og 19,3 dekar
innmarksbeite ifølge gardskart fra norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Nærmeste landbrukseiendommen er gnr 138 bnr 1 Bekken, beliggende ca 2 km lenger øst. Også på
denne eiendommen er husdyrholdet nå avsluttet.
Saken skal behandles i medhold av §8 i jordloven. Avgjørelsesmyndighet etter
jordloven er lagt til kommunen og er videre delegert til Utvalg for bygg og arealplansaker jfr.
delegeringsreglementet av 7.05.2020, sak 20/39.
Miljøfaglig vurdering
Naturmangfoldloven (NML) skal sikre at natur og miljø blir hensyntatt i saksbehandlingen. Av
Naturmangfoldovens § 7 går det fram at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som
retningslinjer for utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og
ved forvaltning av fast eiendom.
Tiltaket skal behandles etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven (NML) § 8 - 12. Området
eiendommen ligger i har blitt undersøkt ved viltkartlegging i 2014-17, men er ikke naturtypekartlagt i
2019. Saksbehandler har sjekket arealet mot naturbasens registreringer og sensitive artsdata.
Klevgardan-Sliper-Detli er registrert i Naturbase med IDnr: KF00000004 som et svært verdifullt
kulturlandskap og biologisk mangfold. Ut i fra foretatt sjekk vurderer Oppdal kommune at

kunnskapsgrunnlaget jf NML § 8 er tilstrekkelig, men det hadde vært ønskelig med ei
naturtypekartlegging av kulturmarka i Hullberget. Ettersom dette er gammel kulturmark der det trolig
har blitt brukt lite kunstgjødsel, er det grunn til å tro at artsmangfoldet er stort. Det finnes
tilskuddsordninger som dekker store deler av kostnadene med ei slik kartlegging.
I 2018 ble Klevgardan, inkludert Hulberget, ett av de utvalgte kulturlandskapene i Norge, mye pga sin
langvarige og ubrutte slått -og beitebruk i dette svært brattlendte jordbrukslandskapet. Det er kartlagt
mange slåtteenger og naturbeitemark i den delen av området som ligger på nordsida av Driva, og det
er grunn til å tro at det kan være slike verdier også i Hulberget. Med hensyn til kulturlandskapet hadde
det vært ønskelig at innmarksarealene i Hulberget ble slått og/eller beitet, slik at kulturlandskapet ikke
gror igjen.
Vurdering
Jordbruksarealer skal i henhold til jordlovens § 8 bli drevet. Som jordbruksareal regnes fulldyrka jord,
overflatedyrka jord og innmarksbeite. Driveplikten knyttet til jordbruksarealene gjelder så lenge eier har
hånd om eiendommen. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver eiendommen, eller ved å leie
bort arealene med en leietid på minst 10 år. Videre er det et krav om at avtalen skal være skriftlig og
skal gi driftsmessige gode løsninger.
I henhold til § 8 a kan det gis fritak fra driveplikten enten varig eller for ei viss tid. Ved avgjørelse om
fritak fra driveplikten skal det tas hensyn til hvor viktig det er å holde jordbruksarealene i hevd,
bruksstørrelsen, avkastningen på arealet og om det i området eiendommer ligger i er etterspørsel etter
tilleggsjord. Det skal og legges vekt på søkers livssituasjon.
Eiendommen Hulberget er en landbrukseiendom med beskjedne jordbruksarealer, og stor avstand til
gårder i aktiv drift. Det fulldyrka arealet er også bratt, noe som vanskeliggjør slått av arealet.
Driveplikten etter jordlova omfatter alt jordbruksareal, det vil si både fulldyrka, overflatedyrka areal og
innmarksbeite. Det er i drivepliktbestemmelsen ikke gitt noen bestemmelser for hvordan arealene skal
drives, ut over at jordbruksarealene skal drives på en slik måte at jordas produksjonsegenskaper
opprettholdes, og kan brukes til vanlig jordbruksdrift. Det vil si at du kan oppfylle driveplikten ved
beiting, forutsatt at beitetrykket er stort nok til at arealene ikke gror igjen. I dette tilfelle er det også langt
til nærmeste landbrukseiendom med beitedyr, og beitetrykket i utmarka er så lavt i dette området at du
ikke vil kunne opprettholde jordas produksjonsegenskapet ved å ta ned gjerdet og la arealene beites
som en del av utmarksbeitet.
Sett i forhold til vurderingstemaene i jordlovens § 8 a, så er avkastningen på jordbruksarealene av
beskjeden karakter. På grunn av arealenes størrelse og avstand til gårder i aktiv drift vurderes det som
mindre viktig å holde arealene i hevd. Avkastningen av arealene er beskjeden og det er ikke
etterspørsel etter tilleggsjord i området.
I forhold til viktigheten av å holde jordbruksareal i hevd skal også hensynet til kulturlandskapet
vurderes. Det er svært uheldig for kulturlandskapet i området om jordbruksarealene på eiendommen
gror igjen. Søker oppmuntres derfor til å gjøre tiltak for å forhindre dette. Ettersom gården ligger
innenfor et utvalgt kulturlandskap finnes det muligheter for å søke tilskudd for å slå arealet som
kulturlandskapspleie, uten av graset behøver å bli benyttet til fôr. Det kan også søkes om tilskudd til
innkjøp av tohjulsslåmaskin eller annet utstyr som egner seg bedre til å slå den brattlendte jorda, enn
moderne jordbruksutstyr. Et annet alternativ kan være å inngå avtale med noen som kan bruke
arealene til beite med for eksempel hest eller andre hobbydyr. Det kan også søkes tilskudd til å rydde
lauvoppslag fra arealene for å hindre at de gror igjen.
Oppdal kommune vurdere det slik at det i dette tilfellet er riktig å innvilge Ove Engan varig fritak fra
driveplikten på eiendommen Hulberget gnr. 139, bnr. 1. Det er ønskelig å sette vilkår om at arealene
leies ut dersom det på et senere tidspunkt er noen som er interessert i å bruke arealene som
tilleggsjord, eller beite. Videre at det gjøres tiltak for å sikre at arealene ikke gror igjen.

Kommunedirektørens tilråding
Utvalg for bygg- og arealplansaker gjør slikt vedtak :
Med hjemmel i jordlovens § 8 a gis Ove Engan varig fritak fra driveplikten på eiendommen Hulberget
gnr. 139, bnr. 1 i Oppdal.
Det settes som vilkår for fritaket at arealene leies ut dersom noen er interessert i å bruke arealene som
tilleggsjord, eller til beite.
Videre at eier holder kulturlandskapet på Hulberget i hevd ved rydding og eventuell annen skjøtsel, for
å hindre gjengroing.
Vedtaket begrunnes med at arealene har en beskjeden avkastning, og at det ikke er etterspørsel etter
tilleggsjord i området.

Ove Engan
Rolv Lynges veg 47
7232 LUNDAMO

13/9-21

Oppdal Kommune v/ Marit Hjellmo
Inge Krokans veg 2
7340 Oppdal

SØKNAD OM VARIG FRITAK DRIVEPLIKT HULBERGET 139/1 OPPDAL

Søker om varig fritak av driveplikt for Hulberget 139/1.
Dette begrunnes i at det er et lite dyrket areal på bruket, med bratt terrenget som er lite egnet for
traktor.
Det er også lang høstingsvei for eventuelle drivere, så det vil nok ikke være økonomisk forsvarlig å
drifte det lille arealet som er på stedet.

Med vennlig hilsen

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING
Målestokk 1: 5000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 03.02.2022 10:02
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GÅRDSKART 5021-139/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:
139/1/0
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Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

AREALTALL (DEKAR)
14.6
0.0
19.3
611.1
1875.1
52.6
304.9
2877.6

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.

33.9
611.1
1927.7
304.9
2877.6

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Jenny Kristin Heggvold

JEHE/2022/203-2/90/1

Behandles av
Utvalg for bygg- og arealplansaker

Utvalgssaksnr
22/10

Møtedato
15.02.2022

90/1 - Søknad om konsesjon for Søsto Snøve. Søker: Astrid Wolden.
Vedlegg
1 90/1 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Astrid Wolden
2 Kart M 1:5000 over gnr 90 bnr 1, datert 31.01.22

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger

Astrid Wolden søker 16.01.2022 om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Søsto Snøve, gnr
90 bnr 1 i Oppdal. Søker overtok landbrukseiendommen 17.03.2021. Overtakelsen var konsesjonsfri,
forutsatt at søker bosetter seg på eiendommen, ettersom søker har odel til eiendommen. Søker er
bosatt på naboeiendommen Nysto Snøve, gnr 95 bnr 1, og søkers foreldre bor i det eneste bolighuset
på eiendommen. Bakgrunnen for konsesjonssøknaden er at søker ikke ønsker å oppfylle den
lovbestemte boplikten på gnr 90, bnr 1.
Landbrukseiendommen 90/1 består av totalt 400 dekar,
derav 45 dekar fulldyrka jord, 79 dekar innmarksbeite,
142 dekar produktiv skog, 118 dekar uproduktiv skog,
myr og fastmark og 17 dekar bebygd areal.
Driftssenteret ligger ved Båggåstrondvegen, og det
dyrka arealet ligger samlet ved tunet. Garden har i tillegg
tre skogteiger; en i Svarthaugen, en på Revmoen og en
på Fagerhaug, samt andel i Svarthaugen sameie.
Eiendommen har siden 2019 blitt drevet ved bortleie av
jorda, og det er gyldig leieavtale på eiendommen fram til
2029.
Søkers planer for drift av eiendommen er at jordbruksjorda drives ved bortleie, og at våningshuset
brukes som kårbolig for søkes foreldre så lenge de måtte ønske. Søker bor på eiendommen Nysto
Snøve, som ligger i samme grenda, bare 500 meter lenger nord.
Saken skal behandles i medhold av §§ 2, 9 og 11 i konsesjonsloven. Avgjørelsesmyndighet etter
konsesjonsloven er lagt til kommunen og er videre delegert til Utvalg for bygg og arealplansaker jfr.
delegeringsreglementet av 7.05.2020, sak 20/39.

Vurdering
Konsesjonslovens § 5 fremstiller at konsesjon i utgangspunktet ikke er nødvendig når i
dette tilfellet erververen etter § 5 pkt 2: "er odelsberettiget til eiendommen". Ved erverv av bebygd
eiendom hvor fulldyrka jord er mer enn 35 da, eller eiendommen består av mer enn 500 da produktiv
skog, er konsesjonsfrihet betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv
bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har
vært brukt som helårsbolig. Konsesjonslovens § 6 konkretiserer bopliktens innhold: "En eiendom er tatt
som reell bolig hvis eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av
lov 16.januar1970 nr 1. om folkeregistrering" Bosettingsfristen for å bosette seg på en
landbrukseiendom med boplikt er 1 år fra ervervet. Søker har ikke bosatt seg på eiendommen, og dette
er bakgrunnen for at det nå søkes konsesjon.
Formålet med ervervet er å drive eiendommen ved bortleie av dyrkajorda, og å bruke våningshuset
som kårbolig for søkes foreldre.
Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det, jfr.
konsesjonsloven §§ 9 og 9a, legges særlig vekt på:
1. hensyn til bosetting
2. hvorvidt ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
3. om erverver anses skikket til å drive eiendommen
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
5. prissetting
I saker der odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke ønsker å oppfylle boplikten skal ikke
skikkethet og prissetting vurderes. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 1, 2, og 4 blant annet
legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til
eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.
1. Hensynet til bosetting
Eiendommen ligger i Veste Vollan grunnkrets og Aune skolekrets i Oppdal. Framskriving av
befolknings-utviklingen i Oppdal hos SSB, viser en nedgang i folketallet i kommunen mot 2030 og
2050. Kommunedirektøren ser at det i hele Oppdal er aktuelt å legge SSB sine folketallsvurderinger til
grunn og sette vilkår om boplikt på alt erverv av landbrukseiendommer, og spesielt der arealgrensen
for lovbestemt boplikt oppfylles med mer enn 35 da dyrka jord eller 500 da produktiv skog. Ettersom
denne eiendommen ligger over arealgrensa for lovbestemt boplikt vurderer kommunedirektøren at
bosettingshensynet veier tungt i denne saken.
Det er også et poeng for kommunedirektøren at kommunens vedtatte samfunnsdel og landbruksplan
arbeider for liv og røre i alle kretsene, sammen med aktivt landbruk og næringsutvikling i hele
kommunen. Vollan krets har behov for flere bosatte, og det er behov for folk som bor i nabolag for å
opprettholde landbruket som aktiv næringsvei og et aktivt bomiljø.
Våningshuset på eiendommen brukes i dag som bolig for søkers foreldre, som har kår på
eiendommen, og slik sett er hensynet til bosetting ivaretatt. Hensynet til bosetting er også ivaretatt ved
at søker bor i nær tilknytting til gården. Det er et landbrukspolitisk mål at landbrukseiendommer i størst
mulig grad skal eies av fysiske personer som bebor og driver sine eiendommer. Personlig boplikt
ivaretar hensynet til stabil bosetting bedre enn upersonlig boplikt. En forskningsrapport fra 2008 viser
at sannsynligheten for at eieren vil bli boende på landbrukseiendommen sin er stor for eiere som selv
har bodd der i fem år etter overtakelsen. Dette har lovgiver lagt til grunn for reglene om lovbestemt
boplikt på landbrukseiendom. Kommunedirektøren vurdere det slik at når søker er bosatt så nærme
gården som i dette tilfelle, ivaretas hensynet til stabil bosetting like godt som om eier var bosatt på
selve eiendommen.
2. Hvorvidt ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.

Etter Jordlovens § 8 er det driveplikt på alle landbrukseiendommer med minst 5 daa jordbruksareal.
Driveplikten kan oppfylles ved at eierne selv driver jordbruksarealet, eller at det leies ut som
tilleggsareal til andre landbrukseiendommer på avtale av 10 års varighet. Eiendommen har blitt drevet
ved bortleie av jordbruksarealet, og søker opplyser at jorda fortsatt skal drives ved bortleie.
Søker bor i samme nabolag, med kort avstand til gården. Forholdene ligger derfor til rette for en enkel
dialog med leietakerne av jorda, og tilsyn med skogen og husa på gården.
4. Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
Formålet med ervervet er overtakelse av landbrukseiendommen Søsto Snøve i sin helhet.
Landbruksplanen for Oppdal vedtatt i 2013-2021 har som hovedmål: «Kulturlandskapets mangfold skal
bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping». Søker bor på
naboeiendommen og skal selv drive skog og utmark. Bortleie av jordbruksarealet til en gård i aktiv drift
sikrer verdiskapning på leietakers eiendom.
Konsesjon kan jfr Konsesjonslovens § 11 gis på de vilkår som i hvert enkelt tilfelles finnes påkrevd av
hensyn til de formål som loven skal fremme. Bosettingen på gården er i dag ivaretatt ved at
våningshuset bebos av søkers foreldre, og at søker bor i samme nabolag. Drifta av eiendommen er
ivaretatt ved atjorda leies ut. Drift av skog og utmark ivaretas ved at søker bor nært gården. I et lengre
perspektiv vurderer Kommunedirektøren at det bør være bosetting på gården også i framtida. Det
anses derfor som nødvendig å sette vilkår om at våningshuset skal benyttes til boligformål.
Ettersom søker er bosatt ca 500 meter ifra gården, og ivaretar gårdens ressurser på en god måte
vurderer Oppdal kommune det slik at ervervet oppfyller konsesjonslovens formål, og konsesjon kan
gis.
Kommunedirektørens tilråding
Utvalg for bygg- og arealplansaker gjør slikt vedtak :
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, gis Astrid Wolden konsesjon på erverv av eiendommen
Søsto Snøve gnr. 90, bnr. 1.
Det settes som vilkår for konsesjon at våningshuset på eiendommen skal benyttes til boligformål.
Vedtaket innebærer at Astrid Wolden gis varig fritak for personlig boplikt på gnr. 90 bnr. 1.
Vedtaket begrunnes med at søker er bosatt ca 500 meter ifra gården, og ivaretar gårdens ressurser på
en god måte. Ervervet vurderes å være i tråd med konsesjonslovens formål, og hensynet til bosetting
og forsvarlig drift på eiendommen er godt ivaretatt.
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Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98

Lauksdirektoratet

Dette skjemaet er pabudt a bruke ved søknader om konsesjon
Søknaden skal sendes til kommunen der eiendommen ligger
Tøm skjema

Før soknadenfylles ut, bør du undersøke om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side3 og 4
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Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren i den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avtalen er inngått eller ervereren
fikk radighet over eiendommen. Pa side 3 skal du redegjøre for forhold av betydning som ikke fremgar av svarene pa de spørsmål skjemaet
inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal legges ved i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning
slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.
Søkerens navn (slektsnavn for- og mellomnavn)

1

Welde

Fodselsnr. (11 siffer)

stricd

Ito473..

Adresse

2

·5@vSv
e
980+($Ze
Telefonnr (8 siffer)

3

Organisasjonsnr (9 siffer)
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E- postadresse
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2
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Overdragerens navn

Fodselsnr. (11 siffer)

Adresse

Organisasjonsnr (9 siffer)

4

5
Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn gnr. bnr.. festenr el)

6

Sstc Soo v

to

'1

B%ccstrodvecen

358

Kjøpesum / leresum pr år (ved arv eller gave oppgi antatt ver i)

Kar av 5-arlig verd

Kommune

Fylke

Arealets størrelse

Arealets fordeling på dyrke 'rd, produktiv skog og annet areal

Kjøpesum for løsøre

7

8

Tanda

9
Hvrs skogbruksplan foreligger. oppgi fordeling pa hogstklasse 1-V.bonitet og balansekvantum for produktiv skog

10

Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen {bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri o.l.)
Bygning (type)

Grunnflate r m'

Byggeår

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Bygning (type)

Grunnflate i m?

Byggeår

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Bygning (type)

Grunnflate i m?

Byggeår

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Bygning (type)

Grunnfiate im?

Byggear

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

11 Bygning (type)

Grunnfiate i m?

Byggeår

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god middels eller dårlig)

Bygnrng (type)

Grunnflate i m?

Byggeår

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Bygning (type)

Grunnflate im?

Byggeår

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Annen bebyggelse

s
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sikte pa a redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret

; ss5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til a innhente de samme opplysningene.
"

Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.
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Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

12
Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år annen fast eiendom i kommunen?
I tilfelle hvilke?

13 [25lJa

Eier eller leier søkere

14

[]

a

[]

Ne

15 [ Sn@vs

N to nav

[]Ne

53

ans ektefelle eller barn under 18 år fast eiendom i andre kommuner?

I tilfelle hvilke?

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom. beskriv eiendommens drift)
•'

l

15

Skeen

lo

Erververens planer for bruk av eiendommen

tors

16

So

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)
Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr. pa den eiendommen søkeren eier fra før

17
Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og/eller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

18
Vil søkeren forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1- etti minst 5 • fem • år sammenhengende?

19 ]»

r

og selv bebo eiendommen

[]Ne

ea

søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg på eiendommen. jf konsesjonsloven § 5 annet ledd

Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

20

D

Ja

[]

Ne

I tilfelle hvilke? (oppgi gnr. /bnr./fnr. e.I.)

Er det flere sokere. bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere

21
22. Underskrift
Dato

Overdragerens underskrift

Dato

Søkerens underskrift

UotzY
Underretning om avgjorelsen bes sendt til

Oversikt over vedlegg til søknaden

Skjemaet er tilgjengelig pa www.landbruksdirektoratet. no Sporsmal om utfylling skal rettes til kommunen.
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Rettledning
Generelt om konsesjonsloven
«Erverv» er en felles betegnelse for alle måter man kan få en eiendom på, eksempelvis gjennom kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tillatelse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses
uten at det er gitt konsesjon.
K n
n I v n v 2 .n v m r 2
nr.
bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år,
er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også
erverv av andeler eller parter i en eiendom.
Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunen
der eiendommen ligger for å få svar.

A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven §§ 4 og 5 og forskrift om konses onsfrihet mv (fastsatt 8. desember 2003) hvilke erverv som er unntatt fra
konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar
fulldyrket/overflatedyrket jord uten a soke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig, fritidshus eller naust, og annet ubebygd areal som
er utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra
konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene i § 4 første ledd nr. 1-4 og § 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema
for egenerklæring LDIR-360. Skjemaet er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratet.no. Egenerklæringen skal innleveres til kommunen.
Kommunen skal kontrollere og bekrefte opplysningene i erklæringen. Kommunen fører kontroll med at konsesjonsloven blir fulgt.
Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse er betinget
av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 35 dekar fulldyrket/
overflatedyrket areal og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller
har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt.
Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må da krysse av i felt 19 og gjøre konsesjonsmyndighetene
oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.
8. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Statsforvalteren/Landbruksdirektoratet er klageinstans.
Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratet.no og www.lovdata.no.
s

b

Før søknaden tas opp til behandling, må du betale et behandlingsgebyr.Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfrittpå grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjonfordi du ikke skal
osette deg på eiendommen.
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C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere saksbehandlingstiden og å sikre at
saken behandles på riktig faktisk grunnlag.
Feltene 1-5
Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer
(f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret
(Bronnysundregistrene www.brreg.no). Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.
Feltene 6- 11
Omfatter overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal festenummeret
oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som
medfører konsesjonsplikt etter§ 3 i konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel grusrettighet, utbyggingskontrakt o.l.).
I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal leiesummen pr. år
oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette. Hefter det kårytelser på
eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,
etc.). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som 5-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som borett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen
av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre følger med i overdragelsen, skal verdien oppgis i feltet for dette.
Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg på eiendommen.
I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder
ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike
arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med
produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i
dagen o.l. Se
r k . ko o n k .no for mer informasjon om din eiendom.
Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordeling på hogstklasse I-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive
skogen.
I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks. bolighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, forretningsbygg,
industribygg, seter o.l.). I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om
bygningens tekniske tilstand (god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommen), oppgis dette.
Feltene 12-16
Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks. i utmark),
strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier andre
eiendommer i kommunen eller i andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt 13 og 14. I felt 15 skal det
gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med
husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt 16 skal du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritidsformål, landbruksformål eller industri.
Feltene 17-21
Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og bruksnummer på denne
eiendommen. I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skogbruk du har.
Det trenger ikke å fylle ut felt 18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon
fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.
I felt 19 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst 5 år sammenhengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for dette alternativet i felt 19. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen
for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tillegsopplysninger", eller vedlegge eget brev.
Gjelder saknaden en jord- eller skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssoknaden vurderes om det er
nødvendig med delingssamtykke etter§ 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordloven). I felt 20 må det derfor opplyses om
overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme
landbrukseiendom, må det opplyses om søkerne er gift, samboere eller partnere i felt 21.
Felt 22
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 18 år eller umyndiggjorte - må
vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.
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Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Marit Hjellmo

MAHJ/2022/200-2/39/9

Behandles av
Utvalg for bygg- og arealplansaker

Utvalgssaksnr
22/11

Møtedato
15.02.2022

39/9 - søknad om omdisponering av fulldyrket jord til ridebane
Vedlegg
1 Kart over flerbruksarena
2 Søknad Omdisponering dyrkamark Styrsvollen Gard

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Marthe Skrøvset Øiamo søker 18.01.22 om omdisponering av ca 800 m2 fulldyrka jord, med formål
oppføring av aktivitetsarena for hest (ridebane) på landbrukseiendommen Styrsvoll gnr 39 bnr 9.
Kart vedlagt søknaden viser at ridebanen dekker et areal på 802 m2. Det totale arealet med fulldyrket
jord som vil bli berørt vil bli ca 1,1 dekar da stripen med fulldyrket jord som ligger sør og vest for den
inntegnede ridebanen vil bli så lite at det er usannsynlig at det vil fortsette å være produksjonsareal.
Vedlagt kart som er laget av saksbehandler viser dette.

Kart laget av søker

Kart laget av saksbehandler

Landbrukseiendommen Styrsvoll består totalt av 68 da fulldyrka jord, 1 da innmarksbeite, 51 da
produktiv skog og 26 da uproduktiv skog og anna areal ifølge gardskart fra Norsk institutt for
Bioøkonomi (NiBio). Eiendommen har teiger på begge sider av E6. I dag blir eiendommen i hovedsak
drevet med hest. I følge søknad om produksjonstilskudd pr 1.10.21 hadde foretaket som driver
eiendommen 6 hester, 5 slaktegriser, 18 verpehøner og 4 kaniner. Det er mye gårdsbesøk i tillegg til at
de har tilbudene hesteassisterte intervensjoner og hesteassistert terapi. Tidligere har det i tillegg til
hest og smådyr vært både saue- og geiteproduksjon i mindre målestokk.
Eiendommen er en liten landbrukseiendom i Oppdalsmålestokk. Arealet som ønskes omdisponert er i
kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR ( areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag). Arealet som blir berørt er
fulldyrket jord av svært god jordkvalitet.
Bakgrunnen for søknaden er den økende etterspørselen etter tilbudene de har med hest på
eiendommen, og at de ser seg nødt til å bygge en egnet arena for aktiviteten knyttet til hest. Arenaen
skal da møte både dyr og menneskers behov i flg lovverk om egnet underlag, utstyr, samt innramming
og omgivelser. I arbeidet med dyr og mennesker er HMS et av hovedfokusene på gården til enhver tid,
og for å sikre god HMS er en arena med avgrensning til omgivelsene nødvendig. Bakken må være
godt drenert og fast, men støtdempende.
Søker har sett på mange forskjellig lokaliteter på eiendommen for aktivitetsarenaen, og kommet frem til
at den omsøkte lokaliseringen i hjørnet på den fulldyrka jorda like ved tunet er den beste. Det er ikke
ønskelig å fjerne og ødelegge matjorden, så det skal legges duk for å bevare den, slik at man ganske
enkelt kan fjerne aktivitetsarenaen og ta i bruk jorda til matproduksjon igjen.
Det søkes ikke om å sette opp bygninger.
Søknad om omdisponering behandles i medhold av jordlova § 9, og etter bestemmelsene i
naturmangfoldlovens §§ 8-12. Avgjørelsesmyndighet er lagt til kommunen og er videre delegert til
Utvalg for bygg og arealplansaker jfr. delegeringsreglementet av 7.05.2020, sak 20/39.
Miljøfaglig vurdering
Området eiendommen ligger i har blitt undersøkt ved naturtypekarlegging i 2010, og viltkartlegging i
2014- 17. Saksbehandler har i tillegg sjekket arealet mot naturbasens registreringer som inneholder
informasjon om verneområder, friluftsområder og leveområder for ulike dyrearter. Det er ikke funnet
registreringer som vil påvirkes av tiltaket. Ut ifra de foretatte undersøkelser vurderer Oppdal kommune
at kunnskapsgrunnlaget jf NML § 8 er tilstrekkelig, og at tiltaket ikke gjør skade på naturmiljøet.
Folkehelsevurdering
§1i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) sier dette:
«Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse.
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»
Et tilbud som det Styrsvollen gård har vil i stor grad være med på å fremme folkehelsen.

Landbruksfaglig vurdering
Omdisponering av dyrka eller dyrkbar til annet enn jordbruksproduksjon er i utgangspunktet forbudt
etter jordlovens § 9. Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og
jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det vil si å
sikre matproduserende areal.
Kommunen har myndighet til å avgjøre søknader om omdisponering jfr jordloven §9 andre ledd, og kan
bare gi samtykke når ”særlege høve” foreligger. Omdisponeringssamtykke kan gis etter en samlet
vurdering av forholdene. Hensyn som skal tas er bl.a. planer etter plan- og bygningsloven, drifts- og
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og samfunnsgagnet en
omdisponering vil gi. Det skal også tas hensyn til om arealene kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon.
1. «Godkjente planer etter plan- og bygningsloven»
Omsøkt areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk, natur- og friluftsliv samt reindrift
(LNFR). Veilederen «Garden som ressurs» lister opp vurderingskriterier som må være oppfylt for at
tiltaket skal inngå i LNFR-formålet: veilederen har også en tabell som skal brukes sammen med
vurderingskriteriene som grunnlag for skjønnsutøvelsen. Tabellen sier dette om hva som inngår i
landbruksbegrepet når det gjelder hestesenter og rideanlegg: Anlegg for oppstalling av hest, mindre
ridehall og rideanlegg inkl. utleie/utlån, hvis anlegget er tilpasset brukets størrelse og drift
Det søkes her om et mindre rideanlegg, og som nevnt tidligere søkes det ikke om å sette opp
bygninger i tilknytning til aktiviteten. Anlegget er tilpasset brukets størrelse og drift. Tiltaket er derfor
innenfor det som kan tillates i LNFR.
2. «Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området»
Det søkes om å omdisponere 800m2, totalt etter innrekning av restareal rundt; 1,1 dekar fulldyrket jord.
Søker driver med hesteavl, oppstalling, diverse tilbud med hest og forproduksjon. Ved å tillate
omdisponering av 1,1 dekar dyrka jord vil gården få svekket sitt ressursgrunnlag, dog ikke vesentlig.
Omdisponeringen vil ikke føre til store endrede arronderingsmessige forhold på eiendommen, da
arealet som søkes omdisponert ikke er så stort. Fortsatt hestedrift på eiendommen bidrar til at jorda
holdes i hevd og kulturlandskapet holdes åpent ved forproduksjon og beiting. Det anses dermed at
tiltaket ikke vil ha vesentlige drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
3. «Kulturlandskapet»
Rundskriv M-2/2021 definerer kulturlandskapet som:
«Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og
kulturhistoriske verdier. Begrepet omfatter både areal i drift og areal preget av
tidligere jordbruk, for eksempel slåtte- og beitemark. Begrepet dekker også
natur- og kulturelementer som henger sammen med slike arealer, for
eksempel bekker og våtmarker, steingjerder, åkerholmer og kantvegetasjon».
Ridebanen vil ligge tett på gårdstunet, med siden det ikke er noen bygning det er snakk om, så vil ikke
tiltaket gi store endringer i kulturlandskapet. Det er ikke registrert noen kulturminner i eller i nærheten
av det omsøkte området. Fortsatt hestedrift på eiendommen bidrar til at jorda holdes i hevd, og at
kulturlandskapet holdes åpent ved forproduksjon og beiting.
4. «Det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi»
I følge rundskrivet M-1/2021 menes her «Tiltak som har verdi for allmennheten eller
en større gruppe personer …». Videre står det at «samfunnsinteresser som taler for
at det gis samtykke til omdisponering, kan for eksempel være offentlige eller private
formål som tilgodeser allmennheten og formål som tar sikte på økt sysselsetting og
næringsutvikling på bygdene».

I følge søknaden er aktivitetsarenaen (ridebanen) tenkt benyttet ved gårdbesøk og til de
aktivitetstilbudene søker har med hest. Søker har drevet med diverse aktiviteter tilknyttet hest i mange
år og ved å tillate omsøkte omdisponering vil driverne få styrket sitt næringsgrunnlag for videre drift på
Styrsvollen. Det anses med dette at tiltaket har verdi for allmennheten, selv om det ikke her er snakk
om matproduksjon.
5. «Om arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon»
Søker skriver at det skal legges duk for å bevare jordbruksarealene slik at de enkelt kan føres tilbake til
jordbruksproduksjon.
6. «Ei samla vurdering»
Aktivitetsareana (ridebane) er ikke jordbruksproduksjon. Dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern.
Det dreier seg i dette tilfellet om å anlegge en ridebane på 800m2, totalt berørt fulldyrket areal ca 1,1
dekar uten tekniske innretninger ut over ev. gjerde og løse hinder mm. Omsøkte omdisponering er
vurdert å ikke gi drifts- eller miljømessige ulemper av særlig betydning. Omdisponeringen vil ikke føre
til store endrede arronderingsmessige forhold på eiendommen, og det berørte arealet kan tilbakeføres
til fulldyrket jord. Fortsatt hestedrift på gården bidrar til at jorda holdes i hevd, og kulturlandskapet blir
holdt åpent ved beiting. En omdisponering vil kunne bidra til å styrke den aktivitet som skjer på
eiendommen pr. i dag, og gi gården bedre næringsgrunnlag. Etter en samlet vurdering anses tiltaket å
ha flere fordeler enn ulemper, og det tilrås omdisponering som omsøkt.
Kommunedirektørens tilråding
Utvalg for bygg- og arealplansaker i Oppdal gjør slikt vedtak:
Med hjemmel i jordlova §9 gis det tillatelse til omdisponering av inntil 1,1 dekar fulldyrka jord som vist
på vedlagt kart, til oppføring av aktivitetsareana (ridebane) på landbrukseiendommen Styrsvoll gnr 39
bnr 9.
Omdisponeringsgodkjenningen omfatter ikke oppføring av bygninger.
Omdisponeringssamtykke begrunnes med at tiltaket etter samlet vurdering anses å ha flere fordeler
enn ulemper.
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GÅRDSKART 5021-39/9/0
Tilknyttede grunneiendommer:
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Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

67.7
0.0
0.7
51.2
13.3
12.0
0.0
144.9

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
68.4
51.2

25.3
0.0
144.9

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Oppdal Kommune
v/ Gro Aalbu
Inge Krokansvei 2
7340 Oppdal
Styrsvollen Gard
v/ Marthe Øiamo
Dovrevegen 436
7340 Oppdal

Oppdal 18.01.2022

SØKNAD OM OMDISPONERING AV MATJORD PÅ EIENDOM 39-9
Vi søker herved om å få omdisponere 800m2 av gårdens fulldyrkede areal til
«aktivitetsarena» for hest.
Grunnet kraftig økning i antall besøk på gårdsbesøk i sommerhalvåret siste årene samt
økende etterspørsel på vårt tilbud med Hesteassisterte Intervensjoner og hesteassistert
terapi ser vi oss nå nødt til å bygge en egnet arena for aktivitetene knyttet til hest på gården.
Arenaen skal da møte både menneskers og dyrs behov iflg. Lovverk med egnet underlag,
utstyr, samt innramming og omgivelser. I vårt arbeid med dyr og mennesker er HMS en av
våre hovedfokus til enhver tid, og for å sikre god HMS er en arena med avgrensning til
omgivelsene et must. Bakken må være godt drenert og fast, men støtdempende. Vi har gått
mange runder i denne prosessen over flere år for å finne det riktige stedet, og har nå etter
flere år med utprøving kommet frem til at det best egnede stedet ligger på tunet foran
våningshuset. Vi ønsker imidlertid ikke å ødelegge eller flytte matjorden, derfor vil vi legge
duk på matjorda for å bevare den, slik at man med enkelhet kan fjerne arenaen og ta i bruk
matjorda senere. Området som er tiltenkt arenaen er 20m x 40m stort = 800m2. Vi har
prøvd å se på andre løsninger for å unngå å bruke dyrket mark til dette formålet, men da blir
det endten for langt fra gården og krever kryssing av E6 i høy fartssone (Noe vi ikke mener er
forenelig med god HMS) ellers er området for flomutsatt, noe som vil føre til store
ødeleggelser hver vår og at arenaen blir utilgjengelig i deler av året når elva er flomstor. Med
tanke på at det tiltenkte området også er veldig fukt-utsatt på sommerhalvåret som gjør at
det ofte blir lite og dårlig avling akkurat her, syns vi at det er det beste området å
omdisponere til et slikt formål.
Vi håper dere kommer oss i møte med denne søknaden så vi kan fortsette utviklingen av et
allerede godt etablert og populært tilbud i Oppdal.
Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt pr telefon 95921184.
Mvh
Marthe Skrøvseth Øiamo
Styrsvollen Gard
Vedlegg 1 – Kart over området hvor arena er tiltenkt

REFERATSAKER

RS 22/128 132/2 - Dispensasjon fra LNFR og byggegrense mot bekk
samt tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus, Aida Randi
Hammerbekk

RS 22/129 194/72 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/130 241/79 - Tillatelse til oppføring av anneks og uthus. Henrik
Toftaker

RS 22/131 195/2 - Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til riving og
oppføring av naust - Ingvild Grande Belling og Hans Edvard Thyve

RS 22/132 271/235 - Tillatelse til deling, Vangslia Utvikling AS

RS 22/133 64/1 - Ferdigattest

RS 22/134 294/80 - Midlertidig brukstillatelse med utsatt frist for søknad
om ferdigattest

RS 22/135 305/114 - Ferdigattest avløpsanlegg

RS 22/136 271/8 - 271/19 - 271/200 - 271/308 - Godkjenning av skiltplan
for del av Kjerkvegen - kommunal andel av skilt , Oppdal kommune
Tekniske tjenester

RS 22/137 280/279 - Tillatelse til montering av reklameskilt - SIVA

RS 22/138 293/46 - ferdigattest for infrastruktur Øvre Sandbekktun

RS 22/139 293/78 - ferdigattest

RS 22/140 188/28 - Ferdigattest tilbygg

RS 22/141 316/72 - tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny
fritidsbolig. Oppdal HIBA-Hytter

RS 22/142 316/69 - Tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny
fritidsbolig. Hans G. Berge

RS 22/143 179/25 - Ferdigattest

RS 22/144 193/66 og 193/67 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse,
Saltdalshytta Entreprenør AS

RS 22/145 68/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Eva og Ola Vammervold

RS 22/146 317/83 - Ferdigattest

RS 22/147 247/39 - ferdigattest

RS 22/148 316/53 - dispensasjon for oppføring av mindre bygning.
Steinar Fossen

RS 22/149 302/163 - Ferdigattest

RS 22/150 293/30 - Tillatelse til deling, Erobra Eiendom AS

RS 22/151 177/36 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Rita Haugen

RS 22/152 193/66 m.fl. - Tillatelse til oppføring av 9 fritidsboliger,
Saltdalshytta Entreprenør AS

RS 22/153 294/108 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/154 196/109 - Ferdigattest

RS 22/155 288/180 - Endring av gitt tillatelse. Ellen Solberg

RS 22/156 294/86 og 294/87 - Tillatelse til deling, June Aaram Vestavik

RS 22/157 235/7 – Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og LNFR samt
tillatelse til oppføring av to anneks, Anders Saltnes

RS 22/158 243/16 - Ferdigattest

RS 22/159 271/318 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med garasje.
Vangslia Utvikling AS

RS 22/160 321/21 – Ferdigattest til fritidsbolig, Holda AS

RS 22/161 280/45 - søknad om ferdigattest - bruksendring til boligformål

RS 22/162 252/10 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig
jordleieavtale

RS 22/163 252/10 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig
jordleieavtale

RS 22/164 302/3 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig
jordleieavtale

RS 22/165 230/9 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig
jordleieavtale

RS 22/166 293/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig
jordleieavtale

RS 22/167 319/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig
jordleieavtale

RS 22/168 302/105 - Tillatelse til bruksendring fra bod til soverom,
Jannicke Lundgreen Vinge

RS 22/169 237/54 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Marte Eliasson
og Eirik Edvardsen

RS 22/170 252/25 - Ferdigattest på avløpsanlegg

RS 22/171 305/45 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse
for avløpsvann, John Thoresen.

RS 22/172 321/24 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse
for avløpsvann, Tørset Maskin AS

RS 22/173 198/54 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Erna
Gullhav Wanvik og Knut Petter Wanvik

RS 22/174 295/76 og 295/77 – Tillatelse til oppføring av to anneks, Robert
Mæle og Stein Olav Rogstad

RS 22/175 317/62 - tillatelse til oppføring av garasje, Thorleif Henrik
Wessel

RS 22/176 233/1 - Dispensasjon fra LNFR-formål for etablering av
nettstasjon, TENSIO TS AS

RS 22/177 271/314 - vedtak i klagesak - endringssøknad - Oppdal
kommunes vedtak stadfestes

RS 22/178 201/1 - Vedtak om gebyrfritak for behandling av dispensasjon
fra formål i reguleringsplan.

RS 22/179 284/10 - Tillatelse til riving av nødvendige konstruksjonsdeler
samt oppbygging av disse, Tore Ishoel

RS 22/180 205/101 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/181 95/1 - Tillatelse til fjerning av stenutgard. Søker: Tore Wolden

RS 22/182 294/131 - Midlertidig brukstillatelse

