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1. Bakgrunn
Tydal kommune utarbeidet og vedtok i 1965 reguleringsplan for hyttefelt på sin
eiendom i Øvlinglia.
Feltet var i sin tid et pionerprosjekt innen hyttebygging i kommunen, og ble gjennomført
for å stimulere til privat utlegging av hyttefelt. Bebyggelsen i feltet er oppført fra 1965
og fram til 1980-tallet, og feltet er fullt utbygd så nær som en tomt.
Utviklingen innen hyttebebyggelse har siden planen ble godkjent vært omfattende.
Kommunen gjorde for en tid tilbake vedtak om å gjennomføre en reguleringsprosess i
feltet, blant annet for å formalisere dagens situasjon, sikre adkomst og etablere interne
veger samt tilpasse planbestemmelsene til gjeldende bestemmelser i kommunens
arealplan.
GeoTydal AS har på oppdrag fra tiltakshaver Tydal kommune utarbeidet en
reguleringsplan for området. Planen er utarbeidet i nært samarbeid med kommunens
administrasjon.

2. Planstatus
Avsatt til formål fritidsbebyggelse i gjeldende arealplan for Tydal kommune. Området er i
arealplanen benevnt F19, utløp fra Stugusjøen vises til høyre i bildet.
Utsnitt fra arealplankartet:

3. Planprosess
Planprosessen startet med oppstartsmøte hos Tydal kommune 14.11.2013. Avklaringer fra
oppstartsmøtet ble fulgt opp i planforslaget.
Planarbeidet ble varslet med annonsering i lokalpressen, kunngjøringer på kommunens
hjemmeside samt brev til høringsinstanser og berørte parter

3.1 Mottatte innspill til oppstart av planarbeid med kommentarer:
Aktør
Fylkesmannen i
Trøndelag

Innspill




På grunn av nærheten til viktige særverdiområder for
reindrifta er fylkesmannen kritisk til en utvidelse av
veinettet i dette området. I retningslinjene til hyttefeltet
er det viktig at disse er restriktive når det gjelder
oppføring av gjerder, slik at disse ikke blir til hinder for
reinstrekket.
Fylkesmannen påpeker at det er viktig byggegrensen på
50 meter fra strandlinjen til elver, bekker, innsjøer
opprettholdes, ved at det ikke tillates ny bebyggelse
innenfor denne 50-metersgrensen.

Begge punktene som fylkesmannen har påpekt er delvis
ivaretatt i planforslaget. Vi gjør oppmerksom på at hyttefeltet
ikke ligger innenfor hensynssonen for reindrift, men 2 km fra
denne.
Statens vegvesen

Ikke mottatt innspill

Trøndelag
fylkeskommune




Ikke registrert fredede kulturminner innenfor området
Ikke i konflikt med allmenne friluftsinteresser

Sametinget



Krav om befaring

Det ble under befaring sommeren 2014 ikke gjort funn av
automatisk fredede kulturminner.
NVE



Generelle kommentarer i forhold til skredsikkerhet og
forhold til vann og vassdrag – henviser til sjekkliste.

Ivaretatt i planforslaget.
Viveke Trønsdal
(171/98)



Ønsker bilveg inn i feltet, men ber om gunstig trasevalg
forbi egen hytte (tomt nr. 4)

Ivaretatt i planforslaget
Tove Solvang Rian og
Trond Rian
(171/94)



Ønsker ikke bilveg inn i feltet, mener feltet bør være bilfritt
med parkering langs Riastvegen.

Står utenfor hytteforeningen. Ikke ivaretatt i planforslaget da både
grunneier og hytteforeningen ønsker å tilrettelegge for vegtraseer.

Jørgen Lysholm Jr.



(Grunneier 184/1)

Henviser til møter og varsel om oppstart av planarbeid.
Ønsker primært adkomstløsning som ikke berører 184/1.
Planforslaget viser adkomst over 184/1, men kun langs
trase som tidligere er benyttet.

Kommunen har gjennom flere møter med grunneier forsøkt å
komme til enighet om adkomst over hans eiendom uten å oppnå
enighet. Lysholms merknader er ikke tatt til følge i planforslaget.
Olav og Anne
Røddesnes



Ønsker ikke bilveg inn i feltet.

Hytteforeninga
v/Arve Brenne



Innspill med ønske om at det åpnes for mulighet til
bilveger inn i feltet.

Befaring med representanter for hytteforeninga gjennomført
04.11.14. Foreningen ønsker flere felles parkeringsplasser, med
muligheter for veg fram til hver enkelt hytte. Dette ønsket er
bare delvis etterkommet. Det vil uansett være frivillig å bygge
vegene i planen og vi har tatt inn en formulering om at
parkering kan etableres «ved bebyggelsen på hver enkelt tomt av
den respektive hytteeier eller ved avkjørsel for tomta på areal
avsatt til vegformål i planen dersom vegen ikke bygges helt fram
til tomta».
Befaring med
Befaring 10.06.2015. Vegtrase til tomt 12 og 13 ble endret
landbruksinteressenter for å bedre ivareta landbruksinteressene.

3.2 Planområdet ved varsel om oppstart av planarbeid og senere endringer:

4. Planområdet
4.1 Generell beskrivelse
Planområdet ligger vest for Øvlingbekken i Tydal kommune, mellom Øvlingvollen og
Hyttmovollen. Området dekker et areal på ca. 245 daa, og har en høydebeliggenhet fra 645 –
735 moh. Området er skrånende mot nordøst.
Adkomst via Riastvegen, med etablering av ny avkjørsel inn til feltet.
Planområdet er i overensstemmelser med arealplanens område F19 for fritidsbebyggelse.
Feltet har totalt 32 tomter for fritidsbebyggelse, og alle tomter så nær som en er bebygd. Det
legges ikke opp til økning av antall tomter, men planforslaget åpner for bygging av anneks og
uthus i henhold til regler i gjeldende kommuneplan. I tillegg til tomter for fritidshus eksisterer
det et seterhus på Hyttmovollen.

4.2 Eiendommer som berøres av planforslaget:
Følgende eiendommer ligger innenfor planavgrensningen:
Gnr/bnr

Hjemmelshaver

Arealbruk

171/6

Tydal kommune

Hyttefelt og adkomstveger.

184/1

Jørgen Lysholm jr.

Adkomstveg fra Riastvegen
og bort til Øvlingbekken.

4.3 Skog, landskap og landbruk

Kartet hentet fra gardskart.nibio.no angir markslag for hele eiendommen og ikke bare
planområdet.

Området benyttes ikke til beite i dag, men har høy beiteverdi og stor andel produktiv skog.
Planforslaget berører ikke dyrket mark.

4.4 Naturverdier
Naturbasen angir ingen rødlistearter, andre arter eller naturtyper av forvaltningsmessig
interesse i området.

4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Befaring utført sommeren 2014 av sametinget har ikke avdekket automatisk fredede
kulturminner innenfor planområdet.

4.6 Rekreasjonsverdi
I kartlagte friluftsområder for Tydal ligger området i ytterkanten av Stugudalen, og er ansett
som et svært viktig friluftsområde.
Områdebeskrivelse: Turområde for hytteområdene på Stugudal med tilrettelegging av
skiløyper om vinteren. Potensiale for mer tilrettelegging om sommeren og preparering av
skiløyper om vinteren.

4.7 Klimatiske forhold, solforhold og støy
Det er ikke kjent at området er spesielt utsatt med tanke på ekstreme vindforhold.
Området er vendt mot nordøst, og vil i vinterhalvåret få begrenset med sol. Imidlertid er
terrenget og beliggenheten slik at solforholdene vil være gode i den lyse årstiden.
Alle tomter vil få gode utsiktsforhold.
Området er ikke utsatt for støy fra nærliggende veger.

4.8 Vassdrag, flom, skred og energianlegg
Planområdet grenser i øst mot Øvlingbekken. Adkomstveg inn til hyttefeltet krysser bekken
med bru. Denne brua dimensjoneres til å tåle høyeste flomvannstand og utformes slik at den
ikke blir noe vandringshindre for fisk i Øvlingbekken.
Historisk har ikke Øvlingbekken medført noen flomproblematikk for nærliggende hytter. Men
med et klima i utvikling, hvor mer lokalt og intenst nedbør er forventet vil Øvlingbekken
kunne by på flomproblemer. Derfor er det lagt inn bestemmelse om at det er tillatt med
bygging innenfor byggegrensen i 50-metersbeltet fra Øvlingbekken for eksisterende
tomter, men bare slik at påbygg eller nye bygg plasseres lenger bort fra bekken enn
eksisterende bygninger.
I henhold til kommuneplanens krav og pålegg fra fylkesmann er det lagt inn byggegrense 50m
mot Øvlingbekken for resterende område.
Grunnforholdene med grunnlendt mark, stabile løsmasser og forekomster av fjell i dagen
tilsier at det ikke eksisterer fare for løsmasseskred i planområdet. Kartgrunnlag fra
tilgjengelige databaser underbygger dette.

Anlegg for energiproduksjon finnes ikke innenfor planområdet. Eksisterende høyspentlinje
passerer like vest for planområdet, men har slik avstand at det ikke utløser behov for
hensynssoner.

4.9 Reindrift
Planområdet omfattes ikke av kommunens hensynssoner for reindrift, og området benyttes
ikke aktivt som reindriftsområde. Til nærmeste hensynssone for reindrift er det ca. 2 km.
Gjerder er gjort søknadspliktige i tråd med kommuneplanens arealdel for å ikke være til
hinder for eventuelle reinstrekk.
Nye vegtraseer innad i feltet følger i all hovedsak eksisterende sti- og setervegtraseer. Disse
vil derfor ikke legge beslag på nye områder som vil være til hinder for reinen.

5. Beskrivelse av planforslaget
5.1 Utnyttelse/arealbruk
Planforslaget inneholder følgende arealformål:
Pbl. § 12-5 nr. 1:

Fritidsbebyggelse

Pbl. § 12-5 nr. 2:

Adkomstveger
Annen veggrunn - grøfteareal
Annen veggrunn – bru
Parkeringsplass

Pbl. § 12-5 nr. 3:

Grønnstruktur

Pbl. § 12-5 nr. 5:

LNFR-områder

Fra høringsutkastet endres plankartet til å imøtekomme planbeskrivelsen og bestemmelsene.
Alt areal mellom tomter gis arealformål LNFR, alt areal innenfor 50m sonen til Øvlingbekken
gis arealformål grønnstruktur, i tillegg til at det legges inn grøfteareal i tilknytning til alle
internveger.
Hyttefeltet har 32 eksisterende tomter. Det legges ikke opp til økning i antall tomter. Den
ubebygde tomta (tomt 3) flyttes slik at den kommer utenfor hensynssone til Øvlingbekken.
Planforslaget åpner kun for utvidelse av bebyggelse med tilbygg, uthus og anneks i samsvar
med kommuneplanens bestemmelser.
Det legges inn bestemmelse om at det er tillatt med bygging i 50-metersbeltet fra
Øvlingbekken, men bare slik at påbygg eller nye bygg plasseres lenger bort fra bekken enn
eksisterende bygninger.

5.2 Adkomst og trafikksikkerhet
Adkomst til planområdet skjer via Riastvegen som i dag. Riastvegen er privat og drives som
bomvei.
Avkjørsel fra Riastvegen har svært gode siktforhold, og selve vegen har beskjeden
trafikkmengde. Strekningen er ikke ulykkesbelastet.
Planforslaget innebærer ikke økning av trafikkmengde utover dagens nivå.
Adkomst fra Riastvegen og inn til hyttefeltet skjer i dag via stier og kryssing av
Øvlingbekken på 3 forskjellige steder. Interne veger er i stor grad lagt i samme traseer
som dagens nett av stier.
Det legges nå opp til at all trafikk inn i feltet kanaliseres via samme trase, med kryssing
av bekken med bru. Dette medfører mindre kjøreskader på terrenget på naboeiendom
184/1.
Kommuneplanen har generelle bestemmelser til veger i hyttefelt, som tilsier standard
tilsvarende landbruksveg klasse 3 med redusert bredde til 3 meter. Innherred renovasjon
operere med krav om 3,5 meters vegbredde for tømming av slam, derfor er kravet i
planen satt til en kjørebane på 3,5 meter.
Vegene på plankartet er vist med en bredde på 6 meter, noe som inkluderer veggrøfter.

5.3 Teknisk infrastruktur
Det eksisterer ikke offentlig vann- og avløpsnett i området.
Hytteområdet er tilkoblet strøm.

5.4 Lek og rekreasjon
Dagens hyttefelt er etablert med betydelige områder tilgjengelige for lek og rekreasjon.
Utbygging av adkomstveger vil legge beslag på noe areal, men ikke på en slik måte at
mulighetene for et aktivt uteliv forringes i betydelig grad.

5.5 Prinsipper vann og avløp
Det er ikke etablert fellesanlegg for vannforsyning eller avløp i dagens hyttefelt.
Toalettløsninger er løst ved tradisjonell utedo, og vannforsyning med private brønner.
Når det blir etablert veg inn i området legges det opp til mulighet for høy sanitær standard
med innlagt vann og WC med tett tank for svartvann og filtrering av gråvann. Vannforsyning
anbefales etablert som grunnvannsbrønner, helst med fellesløsninger for flere tomter. Før
vann kan legges inn må det bygges veg frem til hver enkelt tomt for tømming av septik. I
tillegg må mattilsynet høres før private VA-anlegg tillates.
Det finnes allerede fire grunnvannsbrønner i hyttefeltet jf. kartutsnitt nedenfor, hentet fra
NGU sine databaser:

5.6 Renovasjon
Fritidsboligene tilknyttes Tydal kommunes renovasjonsordning. Avfallslevering skjer ved
utplasserte containere eller kommunens gjenbrukstorg.

5.7 Bebyggelsen
Øvlinglia hyttefelt består i dag av 32 tomter, fordelt mellom festegrunn og grunneiendom. Det
åpnes for fradeling av resterende festetomter med inntil 2 daa pr. tomt jf. bestemmelser gitt i
kommuneplanens arealdel.
Maks bebygd areal BYA er satt til 30%.
Det tillates inntil 1 hytteenhet, 1 anneks inntil 30 m2 BYA og uthus etter behov pr. tomt.
Gjerder er søknadspliktig anlegg.
Ettersom planforslaget legger opp til adkomstveger inn til den enkelte tomt, gir vi muligheten
til opparbeidelse av inntil 2 bilplasser pr. tomt. Disse anlegges enten på tomta eller i enden av
den respektive avkjørselsvegen.

6. Vurderinger i forhold til naturmangfoldlovens §§8-12
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Planområdet består av et allerede etablert hyttefelt i utmark som i gjeldende kommuneplan er
lagt ut til arealformål fritidsbebyggelse.
Området benyttes til friluftsliv og rekreasjon for hytteeiere. Dette er ivaretatt ved at området
mellom tomter er gitt arealformål LNFR, samt at areal innenfor 50m beltet fra Øvlingbekken
er regulert til grønnstruktur.
Det er ikke registrert rødlistearter eller fredede kulturminner innenfor planområdet.

§9 Føre-var-prinsippet
Planforslaget innebærer ikke nye tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig
skade på naturmangfoldet, hverken for planområdet eller utslippsområdet.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Planforslaget er bare en stadfestelse av dagens bruk, og vil med unntak av bru ikke medføre
økt belastning for området. Derfor viktig at bru anlegges så skånsomt som mulig i terrenget,
noe som er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
Planforslaget er i tråd med overordnet plan og dermed også vurdert i prosessen med
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.
En samlet vurdering tilsier at utbyggingen ikke vil medføre konsekvenser utover det som er
akseptabelt for denne type tiltak.
§11 og 12 er ikke aktuelle å vurdere for denne planen.

7. Virkninger av planforslaget
Effekter på kulturlandskapet
Planforslaget vil med unntak av adkomstveger og bru ikke gi endrede forhold innenfor
planområdet. Interne veger er hovedsakelig lagt langs eksisterende stier og kjerreveger.
Omkring planområdet vil det tradisjonelle kulturlandskapet bestå på samme måte som
tidligere.
Effekter for grønnstruktur
Planforslaget innebærer ikke forhold som vil medføre negative konsekvenser for drifta av
landbruks- eller skogeiendommer i området.

8. ROS-analyse
Natur- og miljøforhold
Forhold/uønsket hendelse

Ja/nei

Løsmasseskred

Nei

Steinsprang/ras

Nei

Ustabile grunnforhold

Nei

Is- og/eller snøskred

Nei

Flomfare

Ja

Vurdering

Stabile løsmasser

Antar at en 100-årsflom i
Øvlingbekken kan komme
til å påvirke eksisterende
hytter med plassering
nærmest bekken (tomt 2 og
12).

Flomsonekart, historiske flomnivå

Nei

Sterkt vindutsatt

Nei

Ekstreme nedbørsmengder

Nei

Ekstreme snømengder (utover krav iht. pbl)

Nei

Radon

Nei

Evt. andre forhold

Nei

Drikkevann, andre biologiske ressurser
Forhold/uønsket hendelse

Ja/nei

Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse,
næring/industri, infrastruktur) i nærheten av:




Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann
Landbruksareal
Andre anlegg, behov for båndlegging

Ja
Nei
Nei

Vurdering
Drikkevannskilder/private
brønner kan bli forurenset på
grunn av manglende
sikring/forurensning fra
avløp.
Tar med bestemmelse om at
mattilsynet må høres før
private VA-anlegg kan
etableres.

Virksomhetsbasert sårbarhet
Forhold/uønsket hendelse

Ja/nei

Brann/eksplosjon ifm. industri

Nei

Kjemikalieutslipp, annen forurensning

Nei

Olje/gassanlegg

Nei

Lagringsplass for farlige stoffer (industri, havn,
bensinstasjoner, radioaktivitet)

Nei

Høyspentledninger, høyspentanlegg

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av farlig
avfall

Nei

Strålingsfare fra div. installasjoner

Nei

Gamle fyllplasser

Nei

Vurdering

Forurenset grunn og sjøsedimenter, evt. endret
bruk av gamle industritomter

Nei

Militære og sivile skytefelt

Nei

Dumpeområder i sjø

Nei

Infrastruktur
Forhold/uønsket hendelse

Ja/nei

Vurdering

Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
inntreffer på nærliggende infrastruktur utgjøre en
risiko for planområdet:





Hendelser på veg
Hendelser på jernbane
Hendelser på sjø/vann
Hendelser i luften

Nei
Nei
Nei
Nei

Veger med mye transport av farlig gods

Nei

Ulykkesbelastede veger

Nei

Støysoner ved infrastruktur

Nei

Strategiske/sårbare objekter (objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror,
og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør underlegges en grundig vurdering)
Forhold/uønsket hendelse

Ja/nei

Sykehus/helseinstitusjon

Nei

Skole/barnehage

Nei

Flyplass

Nei

Viktig veg/jernbane

Nei

Jernbanestasjon/bussterminal

Nei

Havn

Nei

Vannverk/kraftverk

Nei

Undervannsledning/kabler

Nei

Bru/demning

Nei

Vurdering

Konklusjon:
ROS-analysen avdekker ikke forhold som har betydelige konsekvenser for planforslaget.

9. Tilhørende plankart med tegnforklaring

