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Forord 
Tiltakshaver og utbygger Osli Eiendom AS søker om endring av gjeldende reguleringsplan for Brende Myrane 
litt øst for Tjørhom. Dette er et veletablert hyttefelt med rundt 80 tomter, som har vært i utvikling siden 2005. 
Planen nå er å legge til rette for en fortetting med 12 nye tomter - 10 langs vei nord i feltet og 2 i sørvest (under 
Kroknuten). I den forbindelse blir det innregulert en ny avkjørsel på 60-70 meter, i tillegg til at anlegg for 
fellesparkering langs eksisterende vei blir noe utvidet. 
 
Omsøkte tiltak ligger innenfor opprinnelig reguleringsplan, som ble vedtatt i 2005 og følger gammel plan- og 
bygningslov. Siden det ikke introduseres nye reguleringsformål nå – ut over de som inngår i opprinnelig plan – 
er det valgt å ajourføre planen innenfor samme formålskategorier og symbolsett som før (tilh. PBL 1985). 
Fordelen med dette er at over 90% av plankartet vil forbli identisk med originalen, kun med unntak av det som 
faktisk er nytt (12 tomter, én veiparsell, utvidet parkering). Samordning/integrering av nye og gamle 
planbestemmelser blir også enklere i en slik kontekst. 
 
Prosess og medvirkning: 
Til endring av reguleringsplanen har tiltakshaver engasjert Karttjenester AS. Det ble avholdt oppstartmøte med 
kommunen 11. april 2018. Reguleringen utføres som en revisjon og regnes derfor ikke som en ny planprosess. 
Planforslaget sendes til naboer og berørte myndigheter for innsyn/medvirkning før det behandles av 
kommunen. Utenom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, inngår følgende dokumenter i saken: 
 
Vedlegg til planbeskrivelse: 

1. Referat fra oppstartmøte 
2. Veiprosjektering 
3. Innspill fra berørte parter (suppleres etter at endringsforslaget har vært ute til gjennomsyn) 

 
 
Tonstad, februar 2019 
 
Karttjenester AS 

 
Jan Audun Bjørkestøl 
 
 
 
 
 

Dokument Utarbeidet av Kontrollert av 
Planbeskrivelse Jan Audun Bjørkestøl Jøren-Ola Ousdal 
Planbestemmelser Jan Audun Bjørkestøl Jøren-Ola Ousdal 

Ansvar for utarbeidelse og kontroll av plankart og veiprosjektering fremgår på respektive tegninger. 

 
Revisjoner Dato Saksnr. Sign. 
1) Tomt 6 får bygge loft og sikringsgjerde mot skrent 24.04.2010 2009/1182  
2) Endring av gesimshøyde for tomt 5 10.10.2011 2011/797  
3) For tomt 52 settes maks T-BRA til 186 m² 27.11.2011 2011/914  
4) Endring av mønehøyde for tomt 3 til 4,62 m. 23.01.2012 2011/735  
5) Endring av atkomststier og tomtegrenser 22.07.2013 13/477 JAB 
6) Endring av bestemmelsene for tomt 2 06.05.2014 2014/28  
7) Bestemmelser 30.05.2016 2016/232  
8) Fortetting med 12 nye tomter, akebakke flyttet   JAB 
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1 Planavgrensning 
Brende Myrane dekkes i dag av fire sammenhengende delplaner (kommenteres nærmere i kap 2.2), hvor 
endringen nå skjer innenfor arealet som er igjen av den første reguleringsplanen for området. 
 

 
Fig 1.1. Planområdet (rødt omriss) har samme avgrensing som gjeldende hovedplan (vises over slik den fremstår i dag), 
med unntak av tre små utvidelser merket 1-3 i skissen over. «1» innlemmer selve avkjørselen til Kroknuten i sin helhet, 
«2» omfatter liten fylling i tilknytning til prosjektert parkering mens «3» innlemmer ny avkjørsel fra eksisterende 
veikant. Disse overlappingene erstatter dermed tilsvarende areal i planene 2014011 og 2011004. 
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Som skissen over viser, består planområdet av to separate «øyer» atskilt av planid 2011004. Sørøstlig del 
endres ikke, så denne delen av planen vil her følge med som et vedheng i stedet for at den blir fraskilt som en 
egen regulering. 
 
 

2 Overordnet planstatus og eventuelt andre berørte planer 

2.1 Kommunedelplan Sirdal Nord 
I kommunedelplan Sirdal Nord, vedtatt 13.12.2018 (planid 2016008), er planområdet for Brende Myrane vist 
med detaljeringssone 910 (reguleringsplan skal fortsatt gjelde) og planid 2005004. Selv om planen endres 
innenfor tegneregler/formålskategorier knyttet til gammel plan- og bygningslov, legges det til grunn at dagens 
kommuneplan og retningslinjer følges så langt det er praktisk mulig: 
 

§ Krav, retningslinje 
3 Nye bygg nord for Dorgefoss skal kobles til kommunalt hovedledningsnett for avløp. 
4 Det er som hovedregel byggeforbudsbelte 50m fra vann- og vassdrag. 
5 Krav om rekkefølgekrav knyttet til etablering av nødvendig infrastruktur. 
7 Generelle krav som skal ivaretas i reguleringsplan: 

− Bebyggelse skal ha god tilpasning til landskap og terreng. Silhuettvirkning skal unngås. Ved bygging i 
utfordrende terreng skal det sammen med reguleringsplan leveres landskapsanalyse som visualiserer 
konsekvensen av utbyggingen. 

− Utnyttelsesgrad skal oppgis i BYA, antall tilleggsbygg og fordeling av bebygd areal (BYA). Takform og 
maks mønehøyde til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

− Tomte- og byggegrenser. 
− Atkomstveger skal prosjekteres i henhold til Sirdal kommunes retningslinjer for planlegging av private 

veier. Prosjekteringen skal følge reguleringsplanen til behandling. 
− Overordnet vann- og avløpsplan skal følge med reguleringsplan til behandling. Planen skal avklare 

hovedtrekk for VA-løsninger med vekt på forhold av reguleringsmessig betydning, herunder 
plassering av pumpestasjoner / trykkøkningsstasjoner/evt høydebasseng, hovedtraseer for ny 
infrastruktur, løsning for overvannshåndtering, samt punkter for tilkobling til kommunalt anlegg. 

− Tilkoblingspunkt for privat va-anlegg på kommunalt hovedledningsnett skal vises og omtales i 
planbeskrivelsen. 

− For planlagt privat avløpsanlegg skal va-plan med resipientundersøkelse og dokumentasjon følge 
med reguleringsplan til behandling. 

− Anbefalte støygrenser i Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442» skal legges til grunn ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk 
(boliger, fritidsboliger, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) og ved etablering av støyende 
virksomheter. Avvik fra anbefalingene i retningslinjene kan bare gjøres gjennom plan der nødvendige 
vurderinger er gjort og avbøtende tiltak er iverksatt. 

− Turstier, leke- og uteoppholdsareal. 
− Uteområder og turløyper skal utformes i henhold til Sirdal kommunes retningslinjer for ski-, 

sykkelløyper og turstier og tilfredsstille krav om universell utforming der det er mulig uten for store 
terrenginngrep. 

− Nettstasjoner for energiforsyning innenfor planområdet. For både nye og eksisterende nettstasjoner 
gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. 

− Risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med veileder for reguleringsplan og «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

− I områder med naturfare skal det som del av ROS-analyse foreligge fagkyndig vurdering med 
avklaring av eventuelle behov for sikringstiltak. Ved vurdering av flomsikkerhet skal det tas høyde for 
forventede klimaendringer samt erosjonsfare. Nødvendige sikringstiltak må være forankret som 
rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. 

− Rekkefølgekrav, jmf kommunedelplanens bestemmelser, §5. 
− Byggeforbudsbelte, jmf kommunedelplanens bestemmelser §4. Ved bygging innenfor områder med 

hensynssone naturfare skal det foreligge fagkyndig vurdering med avklaring av eventuelle behov for 
sikringstiltak før igangsettingstillatelse kan gis. 
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7.2 Tillegg for regulering av byggeområder for fritidsbebyggelse: 
− Det skal være 2 parkeringsplasser pr fritidsboligenhet. Ved felles parkeringsområde for mer enn 10 

hytter er det krav om 1,5 pr. enhet. For leilighetsbygg med mer enn 10 fritidsboliger er kravet 1,5 
parkeringsplasser pr enhet. 

− Tomter bør ikke legges i terreng brattere enn 1:4. Dersom dette fravikes skal det i bestemmelsene 
sikres god terrengtilpasning. 

− Service- og fellestiltak. 
− Hovedløypenettet (turveg / turdrag) for tur- og sykkelløyper. 
− Tilkomstløyper til hovedløypenett. 
− Formingsveileder for området. 
− Spesielle bestemmelser for LNFR-områder – Landbruk, natur- og friluftsområder er gitt i §13, 

herunder tillates nettstasjoner og ledningsnett for vannforsyning og avløp. 
 
 

2.2 Forholdet til andre planer 
Her vises det til fig 1.1. Som tidligere nevnt består Brende Myrane hyttefelt i dag av fire separate 
reguleringsplaner. Under gis et kort resymé av disse, i den rekkefølgen de ble vedtatt: 

1) Omlid – Brende Myrane (planid 2005004), vedtatt 16.6.2005: Omfattet opprinnelig alle dagens 
delplaner, med delvis unntak for planid 2011010 (se nærmere beskrivelse under). Det er «restarealet» i 
denne hovedplanen som nå tas opp til revisjon. 

2) Omlid – Brende Myrane (planid 2011010), vedtatt 23.10.2012: Ble fremmet som en endring/utvidelse av 
et mindre areal øst i hovedplanen (ca 41 mål). Hensikten med endringen var å flytte tomt 54 i 
opprinnelig plan til eiendommen 19/46, samt legge til rette for etablering av kjørbar atkomst frem til 
tomta via eksisterende hovedatkomst. 

3) Omlid - Brende Myrane – 19/51 (planid 2011004), vedtatt 15.11.2012: Intensjonen her var innregulering 
av en ekstra hyttetomt, utvidelse av to parkeringsplasser samt mulighet for parkering på egen tomt for 
fire av hyttene. 

4) Brende Myrane – fortetting (planid 2014011), vedtatt 23.6.2016: Planen ble fremmet som et forslag om 
fortetting i den sentrale delen av opprinnelig plan, med 19 nye tomter samt lekeareal, skiløype og 
parkering. 

 
Hovedplan og delplaner har blitt fremmet av ulike aktører opp gjennom årene, deriblant hytteforening, 
grunneier, privatpersoner og byggefirma. I dag er det Osli Eiendom AS som utvikler feltet på vegne av 
grunneierne. 
 
Som nevnt i billedteksten til figur 1.1 er det tre små overlappinger mellom hovedplanen og to av delplanene. 
Det anses ikke å være konfliktpotensial knyttet til dette ettersom arealene er små og berører LNF-områder eller 
ivaretar eksisterende forhold. 
 
 

3 Planområdet 

3.1 Landskap og eksponering 
Planområdet har en litt avskjermet beliggenhet mellom Kroknuten (vest), Brende åsen (øst) og det større 
fjellpartiet Svåene i sør. Dette er gunstig på flere måter; utbyggingen er lite eksponert (fordelaktig med tanke 
på at den stedvis har et kraftig avtrykk i terrenget), kraftige vindsystem dempes og hyttene blir naturlig 
integrert i eget felt. Landskapet er kupert og preges av biotopene myr og skog. 
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Fig 3.1: Brende Myrane hyttefelt sett fra nord. De nye tomtene vil ligge bakenfor hyttene til høyre for midten av bildet. I 
forgrunnen ses Sageneset camping. 
 

 
Fig 3.2: Utsikt mot avkjørsel FV2 og Kroknuten oppe til høyre. 
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Fig 3.3: Utsikt ned langs FV2 mot avkjørsel fra hovedatkomst. Tomtene 100-101 vil ligge foran og delvis bak det 
eksponerte draget midt i bildet. Her er terrenget bratt og det kreves særlige tiltak ift terrengtilpasning. 
 

 
Fig 3.4: Kroknuten sett fra p-plass FP1. Tomtene 107-109 er lokalisert i terrenget like over veien. Også her kreves særlige 
tiltak ift terrengtilpasning 
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Fig 3.5: Parti for ny avkjørsel (FV3) mellom de eksisterende tomtene 15 og 19/2/4. 
 
 

3.2 Klima, vegetasjon og grunnforhold 
I følge vær- og klimatjenesten seNorge1 er årsmiddelnedbøren i området på 2000-3000 mm, og normalt vil 
snøen ligge fra slutten av november til midten av april. Terrengformer og beliggenhet gjør området lite 
vindutsatt. 
 
Skogen i området preges av furu, med innslag av småvokst gran og bjørk. I feltsjiktet er det hovedsakelig tuer 
med røsslyng mens de åpne myrteigene har gress. Vegetasjon/flora kan karakteriseres som ordinær og typisk 
for området. I henhold til Artsdatabanken2 er det kun registrert én art fra norsk rødliste, og det er myrkråkefot 
(status LC – livskraftig) lokalisert helt sørøst i planområdet. 
 
Berggrunnen i området består av øyegneis mens løsmassene er sammenhengende dekke av morenemateriale. 
Kilde: NGU’s databaser over berggrunn3 og løsmasser4. 
 
 

3.3 Dyreliv, biologisk mangfold og fremmede arter 
Fjellpartiet sør for planområdet inngår i trekkområde for villrein (Naturbase5). I henhold til Artsdatabanken er 
det ikke kjente registreringer av rødlista dyre- eller fuglearter i planområdet, og området anses ikke å inneha 
spesielle lokaliteter med særlig sannsynlighet for å finne sjeldne/trua arter. 
 
I henhold til Miljøstatus6 er det ikke avdekket funn av fremmede arter i området. 
 
 

3.4 Kulturminner og eksisterende bebyggelse 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet (Kulturminner7). 
 

http://www.senorge.no/index.html?p=klima
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/NiB
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
https://kart.naturbase.no/
https://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=94443|6970605|126178|6992861&layers=326:90;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100&mappin=188578|6983500
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5
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Planområdet omfatter i overkant av 50 eksisterende bygninger, hovedsakelig hytter og enkelte anneks/boder. 
Mesteparten av disse er resultat av opprinnelig regulering. I tillegg inngår noen eldre hytter, registrert med 
festenummer 2-5. 
 
 

4 Planforslaget 

4.1 Generelt 
I denne delen rettes fokus på de deler av planen som endres. Dette omfatter nye formålsteiger samt tidligere 
areal som blir flyttet/justert. Formålsområder som videreføres uten endringer – for eksempel i søsørst – blir 
referert, men uten nærmere beskrivelse. 
 

 
Fig 4.1: Nye elementer i nord vist med rødt omriss. Dette omfatter tomtene 100-109 samt p-arealene FP3 og FP4. 
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Fig 4.2: Nye elementer i sør vist med rødt omriss. Dette omfatter tomtene 110-111, vei FV3 og p-areal FP5. Det gjøres 
oppmerksom på at området i dag omfatter flere hytter og mer vei enn det som fremkommer av bildet. 
 
 
Fritidsbebyggelse 
Planen omfatter 62 tomter for fritidsbebyggelse, hvorav 50 følger med fra opprinnelig regulering. Av 
eksisterende tomter er de aller fleste bygd ut i dag. Når det gjelder nye tomter, ligger flere av disse i bratt 
terreng, som gjør det mer krevende å finne optimal terrengutnyttelse og byggløsning. Her er det fire tomter 
som stikker seg ut, med følgende krav referert fra bestemmelsenes punkt 3.10: 

− For tomtene 100, 101, 108 og 109 må terrengtilpasning og sikring av bygge-/tomtegrunn 
(forstøtningsmur, nivådeling av byggegrunn o.l.) dokumenteres i snittegninger levert sammen med 
byggesøknad. 

Fordelen med disse tomtene er at de ligger inntil eksisterende vei, noe som forenkler atkomst og gir en naturlig 
referanse for terrenginngrep. Utbygger har flere tanker om hvordan disse tomtene kan utnyttes; (1) styrking av 
sokkel med forstøtningsmur, (2) bygg som er smale på tvers av helningsretningen, (3) nivådeling av byggegrunn 
der for eksempel garasje kan være sokkeletasje og (4) bygge hyttene inn i terrenget. For å sikre fleksibilitet 
rundt ulike alternativ er det foreslått en mønehøyde på 7,5 meter for nye tomter. Dette anses akseptabelt 
siden tomtene kun har lokal eksponering og ikke bryter utsikten for andre hytter. 
 
For tilpasning av planen mot retningslinjer i gjeldende Kdp Sirdal Nord (se kap. 2.1) er generelle byggkrav for 
feltet endret som følger i bestemmelsenes punkt 3.10 (første avsnitt): 

− T-BRA for hver tomt er 150 m2 inklusiv frittliggende tilleggsbygg. For gnr./bnr. 19/81 er maks tillatt T-
BRA 186 m2. Mønehøyde og gesimshøyde skal maks være henholdsvis 6,5 m og 4,5 m regnet fra 
gjennomsnittlig terrenghøyde. Jfr TEK §4.2: gjelder i hele planområdet. Maks BYA for hver tomt er 220 
m², hvorav tilleggsbygg (bod, anneks, garasje e.l.) kan dekke inntil 35 m² BYA. Det tillates maks to 
tilleggsbygg per tomt. Mønehøyde skal ikke overstige 6,5 meter og takvinkel skal ligge mellom 18 og 34 
grader. 

Utnyttingsgrad er endret fra T-BRA til m² BYA (+70 m²) og møne-/gesimshøyde er erstattet med mønehøyde og 
takvinkel. Unntak fra hovedreglene er spesifisert i underavsnitt, noe som følger av tidligere dispensasjonssaker 
og der det er behov for spesifikke begrensninger, evt tillatelser. 
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Friluftsområde (på land) 
Planforslaget reduserer samlet areal avsatt til LNF-formål som følge av nye tomter og vei som innlemmes. 
Arealene kan betraktes som «randsoner» i naturlandskapet pga nærheten til eksisterende bebyggelse, så her 
vil naturverdiene være noe redusert i utgangspunktet. Samlet utgjør LNF-areal ca 60% av planområdet. 
Nærområder regulert til friluftsformål vil for de fleste oppleves som en kvalitetsfaktor, i tillegg til egenverdien 
dette har for vilt og naturmangfold. Som følge av behov for snørydding er følgende tilleggspunkt (3.27) inntatt i 
bestemmelsene: 

− Innenfor areal regulert til friluftsområder kan snø deponeres langs vei og p-områder der terrenget er 
flatt eller heller bort fra kjørbart areal. 

 
Felles avkjørsel 
Veiene i kartet er merket FV1-3. FV1 er et kort parti av hovedatkomsten som krysser planområdet. FV2 er 
eksisterende avkjørsel til hyttene nord for Kroknuten. Det gjøres oppmerksom på at denne er prosjektert 
sammen med nye og utvidede p-områder, og plassering/dimensjonering av veien blir dermed mer korrekt enn i 
opprinnelig plankart. FV3 omfatter ny veitrasé til tomtene 110 og 111. 
 
Felles parkeringsplass 
Opprinnelig plan omfattet to p-plasser i nord – FP1 og FP2 – hvorav sistnevnte var avsatt til garasjeanlegg. 
Garasjer er aldri blitt bygget her, og det er heller ikke noe ønske om å videreføre dette elementet i dag. Ut over 
arealene FP1-2, som er noe utvidet, innlemmer planen tre nye p-areal (FP3-5) som er tiltenkt nye hytter. 
Gjeldende krav om 1,5 p-plass per hytte knyttet til fellesareal overoppfylles her. 
 
Felles lekeareal for barn 
Planen viderefører arealene FL1-3 fra opprinnelig regulering. Her må det nevnes at FL3 (akebakke) er flyttet 
nordøst for tomtene 19/2/4-5 som følge av de nye tomtene 110-111. Relokaliseringen anses som et fornuftig 
kompromiss. Sammenlignet med øvrige lekeareal i og rundt planområdet, er ikke traséen her opparbeidet fra 
før. Lekeområdene er felles for alle hytter innenfor planen. 
 
 

4.2 Vurdering etter naturmangfoldloven 
Etter § 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Gjeldende offentlige databaser, som tidligere referert (Artskart, Naturbase, Miljøstatus), har ikke registreringer 
av sårbare plante- og dyrearter innenfor planområdet. 
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å 
forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier anvendelse av føre-var-
prinsippet. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Planlagt videreutvikling av feltet vil føre til at mer areal bebygges og aktiviteten vil øke noe i forhold til dagens 
bruk. Den lokale belastningen må sies å være høy i utgangspunktet. Som for hyttefelt flest er dette likevel en 
type belastning som har sesongmessige variasjoner og må vurderes i en slik kontekst. 
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver) 
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Man bør - så langt som mulig - etterstrebe byggtekniske løsninger og metoder som er miljøforsvarlige. Graving 
og håndtering av masser må skje på en gjennomtenkt måte slik at deponering ikke skjer i områder avsatt til 
LNF-formål. Etablering av vei, p-plasser og byggegrunn vil skje med maskiner/utstyr som er vanlig ved slik 
virksomhet i dag. Ved grunnarbeid/bygging i bratt terreng må terrenget sikres mot utrasing, både underveis og 
etter endt byggeperiode. 
 



Reguleringsplan for Omlid – Brende Myrane, Sirdal kommune 
 

 
13 

 

4.3 Virkninger og konsekvenser av planforslaget 
Ut over de generelle beskrivelsene av planområdet (avsnitt 3.1 - 3.4) er det gjort nærmere vurderinger av 
utbyggingens konsekvenser i forhold til landskap, miljø og samfunn. 
 

4.3.1 Konsekvenser for landskap 
Brende Myrane har lite eksponering mot omgivelsene. Siden de nye byggeplanene hovedsakelig er lokalisert 
langs eksisterende vei, i østvendte skråninger under annen bebyggelse, vurderes landskapsvirkningen som lav 
og akseptabel. Her kan det argumenteres for at nye tomter ikke bare vil representere en fortetting, men også 
knytte feltet bedre sammen enn før (eksisterende hytter i nord virker mindre «isolert»). Negativ 
landskapsvirkning ved bygging i bratt terreng skal likevel ikke underslås. Hyttenes form/størrelse vil kreve 
betydelig innhogg i terrenget, og her er det viktig med kreative løsninger som sikrer gode kompromiss mellom 
funksjon og estetikk. 
 

4.3.2 Konsekvenser for miljø 
Gjennomføring av nye tiltak i planen vil innebære behov for sprengning/grunnarbeider, massehåndtering og 
transport. I den sammenheng er det viktig å etablere tiltak/rutiner som minimerer faren for innføring/ 
spredning av svartelistede arter. 
 

4.3.3 Konsekvenser for samfunn 
Utbyggingen i seg selv legger grunnlag for fortsatt arbeid/næringsaktivitet i området. Etter endt utbygging vil 
bruken av lokalområde, skiløyper, eksisterende infrastruktur og butikker øke noe. Dette har positive 
ringvirkninger, både for kommune, næringsliv og lokalsamfunn. Gjennom utbyggingsavtale genereres også 
inntekter til ulike fellestiltak med bred interesse. 
 
 

4.4 ROS-analyse 
4.4.1 Sjekkliste for risiko og sårbarhet 

Det er gjort en samlet vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som er 
aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er 
følgende risikomatrise fra DSB benyttet: 
 
Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

3 Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig 

5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig/ periodevis, 
lengre varighet 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15 

2 Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5 

 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 
 
Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 
NATURGITTE FORHOLD:     
1) Snøskred 2 2 4 I henhold til NVE’s Aktsomhetskart for snøskred og 

steinsprang8 (målestokktall 50000) er området vurdert 
til å ha «liten eller ingen fare for skred». 

2) Steinsprang 2 2 4 
3) Utglidning (geoteknisk ustabilitet) 1 3 3 
4) Flom i sjø eller vann    Området har ingen vannspeil. 
5) Flom i elv/bekk/lukka bekk    Ingen bekker i planområdet. 
6) Overvann    Ingen spesiell risiko. 
7) Radon i grunnen 2 2 4 Iht NGU’s karttjeneste Radon aktsomhet9 ligger 

planområdet i overgangen mellom soner gradert som 

https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet
https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/
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«moderat til lav» og «høy». Radonsperre er obligatorisk 
for nye hytter. 

8) Takras (snø/is) mot fortau, sykkelvei, 
gate 

   Ikke aktuelt. 

9) Annet: Jord- og flomskred 2 2 4 Ikke risiko iht NVE’s aktomhetskart10. 
INFRASTRUKTUR:     
10) Vegtrafikk:     

a) Uønsket hendelse 1 2 2 Atkomst til området vil ha lav fart, god oversikt og liten 
trafikkbelastning. 

b) Gående, syklende og kjørende til/ 
fra skole, idr.anlegg, butikk m.m. 

1 2 2 Se over.  

11) Jernbane    Ikke aktuelt. 
12) Sjøtrafikk og transport på vann/elv    Ikke aktuelt. 
13) Lufttrafikk    Ikke aktuelt. 
14) Gang- og sykkelstier 1 2 3 Atkomst mellom hytter og fellesparkering skjer via 

opparbeidede gangveier. Det er ikke kjent om det har 
vært uhell ved bruk av disse før. 

15) Elektrisitet     
a) Bortfall 2 1 2 Ingen spesiell risiko. 
b) Stråling 1 1 1 Ingen spesiell risiko. 
c) Klatrefare i master 2 2 4 Ingen spesiell risiko. 

16) Teletjenester, bortfall 2 1 2 Kort avstand til naboer (Sageneset camping m.fl.) 
17) Vannforsyning, bortfall 2 1 2 Se over. 
18) Renovasjon, bortfall 1 1 1 Ingen spesiell risiko. 
19) Varsling og evakuering ved katastrofer 1 2 2 Ingen spesiell risiko. 
20) Spillvann 2 1 2 Ingen spesiell risiko. 
21) Annet    Ikke aktuelt. 
VIRKSOMHETER:     
22) Giftige gasser/væsker    Ingen slike anlegg. 
23) Eksplosjonsfare    Ingen slike anlegg. 
24) Brannfare:     

a) Farlige anlegg    Ingen slike anlegg. 
b) Tilstrekkelig forsyning av brannvann 

(mengde og trykk) 
1 1 1 I følge ansvarlig entreprenør skal eksisterende VA-

anlegg ha tilstrekkelig kapasitet. 
c) Atkomst for brannbil 1 1 1 God tilgjengelighet og kort avstand til brannstasjon 

(Svartevatn). 
25) Spredning av legionella    Ingen slike anlegg. 
26) Støy/rystelser/vibrasjoner    Ingen slike anlegg. 
27) Visuell forurensing    Ingen slike anlegg. 
28) Annet    Ikke aktuelt. 
TIDLIGERE BRUK:     
29) Forurensa grunn    Ikke aktuelt. 
30) Sjakter, steintipper, farlige strukturer    Ingen i nærheten. 
31) Militære anlegg    Ingen i nærheten. 
32) Annet    Ikke aktuelt. 
OMGIVELSER:     
33) Regulerte vannmagasiner    Ingen aktuelle. 
34) Farlige terrengformasjoner    Ingen aktuelle. 
35) Støy fra anleggsperiode    Ingen aktuelle. 
 
 

4.4.2 Klimaendring og -tilpasning 
Klimaendring og behov for tilpasning er vurdert ut fra Miljødirektoratets nettside www.klimatilpasning.no. Et 
sentralt poeng her handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer og dra nytte av 
eventuelle fordeler. Når det gjelder naturfare, er det særlig aktsomhet knyttet til skred, flom og overvann som 
trekkes frem. Her kan det også vises til kommuneplanens bestemmelser der det står at «ved vurdering av 
flomsikkerhet skal det tas høyde for forventede klimaendringer samt erosjonsfare». Videre handler 
klimatilpasning om å tilrettelegge bygg og infrastruktur for riktig mengde nedbør, uttrykt som IVF-verdier 
(Intensitet/Varighet/Frekvens). 
 
Naturfare knyttet til skred, flom og overvann er ikke identifisert som konkrete problemstillinger i dette 
planarbeidet. 
 

4.4.3 Konklusjon 

https://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet
http://www.klimatilpasning.no/
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Det er ingen konkret risiko her som gir grunnlag for særlig aktsomhet, verken med tanke på naturfare eller 
samfunnsgitte forhold. Utbyggingen anses derfor å ligge innenfor en akseptabel risiko- og sårbarhetsprofil, 
også i et perspektiv knyttet til klimaendring. 
 
 

4.5 Konsekvenser for barn og unge 
Planen omfatter tre lekeareal, hvorav to er opparbeidet fra før (FL2-3). I tillegg er lekeareal innenfor de andre 
delplanene disponible for hele feltet. I forhold til barn og unge vil nærheten til utmark/naturområder ha en vel 
så viktig verdi, både med tanke på utforsking, stimulering av sanser og som en egen arena for mer kreativ lek. 
Ellers er det kort avstand til skiløyper og andre aktivitetsområder/-anlegg. 
 
 
4.6 Konsekvenser for funksjonshemmede 
Den opprinnelige planen for Brende Myrane la opp til fellesparkering med atkomst til de enkelte hytter via 
gangveier. I senere revisjoner og dispensasjonssaker er det også tillatt parkering/garasje på egen tomt for flere 
av hyttene. Det nye planforslaget legger opp til at slike tillatelser kan gis i byggesak der det er hensiktsmessig. 
 
 

5 Innspill til planarbeidet 

5.1 Innspill etter nabovarsel / medvirkning fra myndigheter 
Innspill/merknader med vurdering og kommentarer suppleres her etter at planforslaget har vært utsendt til 
berørte naboer og myndigheter. 
 
 
 

6 Referanser 
                                                           
1 seNorge/Klima (NVE, met.no og Statens kartverk): http://www.senorge.no/index.html?p=klima 
Dato for søk: 24.02.2019 
 
2 Artskart (Artsdatabanken): 
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/NiB 
Dato for søk: 24.02.2019 
 
3 Berggrunn (NGU): http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/ 
Dato for søk: 24.02.2019 
 
4 Løsmasser (NGU): http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ 
Dato for søk: 24.02.2019 
 
5 Naturbase (Miljødirektoratet): https://kart.naturbase.no/ 
Dato for søk: 24.02.2019 
 
6 Miljøstatus, fremmede arter (Miljødirektoratet): 
https://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=94443|6970605|126178|6992861&layers=326:90;&basem
ap=KART&opacity=70&saturation=100&mappin=188578|6983500 
Dato for søk: 24.02.2019 
 
7 Kulturminner i Norge (Riksantikvaren): 
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111
d41b5 
Dato for søk: 24.02.2019 
 

http://www.senorge.no/index.html?p=klima
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/NiB
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
https://kart.naturbase.no/
https://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=94443|6970605|126178|6992861&layers=326:90;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100&mappin=188578|6983500
https://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=94443|6970605|126178|6992861&layers=326:90;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100&mappin=188578|6983500
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5
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8 Aktsomhetskart for snøskred og Steinsprang (NVE/NGI): 
https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet 
Dato for søk: 25.02.2019 
 
9 Radon aktsomhet (NGU): 
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/ 
Dato for søk: 25.02.2019 
 
10 Aktsomhetskart for jord- og flomskred (NVE): 
https://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet 
Dato for søk: 25.02.2019 

https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet
https://temakart.nve.no/link/?link=SnoSteinSkredAktsomhet
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/
https://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet
https://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet
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