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2 Bakgrunn 
Mantinia AS har ervervet eiendommen 49/934 i Fagerlia med formål tilrettelegging for 

fritidsbebyggelse. 

Det er nå utarbeidet et forslag til reguleringsplan på eiendommen. 

 

3 Planstatus 
Regulert til fritidsbebyggelse i områderegulering for øvre del av Fagerlia. 

Området er i arealplanen benevnt F4.6. 

Utsnitt fra områdeplankartet: 
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4 Planprosess 
Oppstartsmøtet ble avholdt hos Meråker kommune 25.11.2016 

Planarbeidet ble varslet med annonsering i lokalpressen, kunngjøring på kommunens 

hjemmesider samt brev til høringsinstanser og berørte parter i desember 2016. 

 

Planområdet slik det ble vist på varsel om oppstart av planarbeid: 

 

 

Mottatte innspill til oppstart av planarbeid med kommentarer: 

Aktør Innspill 

Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag 

• I tråd med overordnet plan. 

• Landbruksavdelingen: Ingen merknader. 

• Miljøvernavdelingen:  

Planleggingen må ta hensyn til områdets miljøkvaliteter, og 

vurderinger mot Naturmangfoldloven bestemmelser skal 

synliggjøres. 

• Kommunalavdelingen: Ros-analyse må gjennomføres.  

• Reindriftsavdelingen: Ingen merknader. 

De enkelte momentene er nærmere behandlet i 

planbeskrivelsen. 
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Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune 

• Planarbeidet synes ikke å komme i konflikt med  

registrerte kulturminner i området. 

• Henviser til den generelle aktsomhetsplikten i forhold til 

kulturminner. 

• Ingen innvendinger til planarbeidet. 

De enkelte momentene er nærmere behandlet i planbeskrivelsen. 

Sametinget • Henviser til den generelle aktsomhetsplikten i forhold til 

kulturminner. 

• Det er ikke kjent at det forekommer automatisk fredede 

samiske kulturminner innenfor planområdet. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

• Ingen konflikt med registrerte mineralressurser. 

Knut Ulseth • Spørsmål til utbyggingsplaner – besvart pr mail. 
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5 Planområdet  
 

5.1 Generell beskrivelse 
Planområdet ligger like i øvre del av Fagerlia i Meråker, og inngår i et større område 

tilrettelagt for fritidsbebyggelse. 

Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen 49/934, og er i dag ubebygd. 

Offentlig vann- og avløpssystem er utbygd helt inntil eiendommen, og hovedvegen gjennom 

området grenser mot eiendommen i sør. 

Planområdet har et areal på 7,6 da. 

Generelt preges området av skrånende og tørr fastmark, med partier med grunn myr 

beliggende ned mot hovedvegen. 

Adkomst skjer via ny avkjøring fra Fagerlivegen. 
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5.2 Skog og landskap, landbruk: 
Kart fra NIBIO viser at området ikke har skogressurser av betydning. 
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5.4 Naturverdier 
Miljøstatus.no angir ingen registreringer av truede eller arter av særlig forvaltningsmessig 

interesse: 

 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
I følge Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget er det ikke registrert automatisk 

fredede kulturminner innenfor planområdet.  

 

5.6 Rekreasjonsverdi 
Området ikke registrert som friluftsområde eller angitt som rekreasjonsområde av særskilt 

betydning. 

 

5.7 Klimatiske forhold, solforhold og støy 
Så langt man har oversikt er det ikke registrert spesielt utfordrende klimatiske forhold i 

området. 

Tomtene ligger sørvendt med utsikt mot Meråkerdalen og fjellområdene på sørsida av dalen. 

Solforholdene vil være gode for alle tomtene. 

Området er i liten grad utsatt for trafikkstøy. Fagerlivegen har noe gjennomgangstrafikk, men 

både trafikkmengde og hastighet tilsier at trafikkstøyen vil bli lite sjenerende. 

For øvrig eksisterer det ikke annen type virksomhet som generer støy i nærområdet. 
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5.8 Vassdrag, flom, skred, energianlegg 
Innenfor planområdet finnes det ikke vassdrag eller andre vannforekomster som kan være 

utfordrende i forhold til flomproblematikk. 

Ut fra tilgjengelige databaser er det ikke angitt flom- eller skredsoner i området. 

Det er angitt en smal potensiell sone med skredfare langs bekken vest for planområdet, men 

topografien mellom bekken og planområdet er slik at dette ikke utgjør en risiko for 

bebyggelsen på 49/934. 

 

Anlegg for energiproduksjon eller høyspentlinjer i jord eller luft finnes ikke innenfor 

planområdet.  

Utbygging av strømforsyning vil skje med jordkabelanlegg. 

 

5.9 Reindrift  
Planområdet omfattes ikke av kommuneplanens hensynssoner for reindrift, og benyttes ikke 

aktivt i forbindelse med reindrift. 
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6 Beskrivelse og virkninger av planforslaget  
 

6.1 Utnyttelse/arealbruk/planavgrensing 
Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

 

 

Planforslaget åpner for 11 nye tomter for fritidsbebyggelse. 

Planavgrensingen tilsvarer eiendomsgrensen for 49/934. 

 

6.2 Tomterarrondering og utnyttelsesgrad 
Feltet er tett regulert med høy utnyttelse. 

Tomtene skal fradeles, og har en regulert størrelse på 370 – 610 m2. 

Planforslaget legger opp til en utnyttelsesgrad på 200m2 BYA pr tomt.  

Feltet skal bebygges med fritidsboliger som er prosjektert av Mantinia AS, og som er spesielt 

tilpasset små tomter og skrånende terreng.  

Hele planområdet vil bli prosjektert samlet og hyttemodeller samt plassering på tomt og i 

terrenget gjøres slik at man oppnår et tiltalende og funksjonelt hyttefelt. Det legges opp til 

byggegrense 1 meter mot friareal og 2 meter mot nabogrense, for øvrig med 8 meter avstand 

mellom bygninger på nabotomter. 

Felt 4.6. vil bli prosjektert som en feltutbygging  og selges som et prosjekt hvor utbygger i 

prosjekteringsfasen sørger for at fritids- boligene får en helhetlig arkitektonisk utforming.  

Planområdets skrånende terrengprofil og en målsetting om å unngå skjemmende skjæringer 

og fyllinger medfører at det velges fritidsboliger med sokkelløsning.  

Utbygger ønsker utover reguleringsplanens krav og bestemmelser også å ivareta mål, 

hensikter og intensjoner ut over det som er nedfelt som krav. 
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6.3 Bebyggelsen og utomhusområder 
Områdereguleringen for øvre del av Fagerlia har følgende krav til bebyggelsen – utsnitt fra 

bestemmelsene i overordnet plan: 

 

Videre er det i overordnet plan satt krav i forhold til inngjerding av tomter: 

 

Planforslaget åpner for delvis inngjerding av tomter. 

Reguleringsbestemmelsene er utarbeidet med basis i retningslinjene.  

Feltet er planlagt for bebyggelse i 1 etasje med sokkel og hems.  

Som beskrevet i punkt 6.2 skal feltet prosjekteres samlet med hyttetyper utviklet av Mantinia 

AS. 

Det legges vekt på at felt 4.6 skal fremstå som et helhetlig felt med fritidsboliger som innehar 

kvaliteter over gjennomsnittet. Dette gjelder både bygg- og landskapsarkitektur. 

I forbindelse med tomte- og utomhusarbeider skal eksisterende vegetasjon forsøkes beholdt i 

størst mulig utstrekning.  

Tomteområdet er til dels sterkt skrånende og en god del sprengningsarbeider må påregnes. 

Skjæringer og fyllinger skal forsøkes minimalisert i størst mulig utstrekning og skjæringer skal 

maks være 2,0 m og fyllinger maks 2,0 m over eksisterende bakkenivå.  

Fyllinger av stein skal tildekkes med løsmasser, isås og beplantes med trær/ busker fra 

eksisterende fauna. Dette gjelder også skjæringer og fyllinger for veg, P-plass, leke- og 

aktivitetsområder. 
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Perspektivskisse av typisk bygningstype: 
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Eksempel på plan og fasader på 2 alternative utførelser:
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6.4 Adkomst og trafikksikkerhet 
Adkomst inn til planområdet skjer ved etablering av ny avkjørsel fra kommunal veg. 

Topografien ved avkjørselen er gunstig med tanke på å gi avkjørselen gode sikt- og 

stigningsforhold. 

Veinettet innenfor planområdet er privat, og det etableres adkomst til alle enheter. 

I reguleringsbestemmelsene settes det krav om opparbeidelse av minimum 2 

biloppstillingsplasser pr hytteenhet. 

 

6.5 Teknisk infrastruktur 
Områdets beliggenhet i forhold til eksisterende anlegg for VA og strømforsyning, tilsier at 

utbygging av infrastruktur til ny hyttebebyggelse kan gjennomføres uten omfattende inngrep. 

De nye tomtene vil alle bli tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem.  

Det legges opp til fellesføringer for el-anlegg og VA, med traseer som hovedsakelig følger 

vegtraseer. 

Tiltakshaver skal bygge ut interne va-ledninger med basis i utbyggingsavtale med Meråker 

kommune. 

Alle nye fritidsboliger vil få pliktig tilkobling til offentlig nett.  

Overvann ivaretas ved etablering av veggrøfter og stikkrenner, og ledes til veggrøfter langs 

hovedvegen gjennom området. 

 

 

6.6 Lek og rekreasjon  
Fagerlia og omkringliggende områder har svært gode muligheter for lek og rekreasjon. 

I nærhet til planområdet er det i vintersesongen tilrettelagt for skiaktiviteter både i 

alpinanlegg og langrennsløyper, samt helårlig tradisjonelt friluftsliv både i nærområdet og 

mer perifert. 

Utbygging av fritidsbebyggelse på eiendommen 49/934 vil ikke forringe disse mulighetene. 

Innenfor planområdet er det avsatt egne arealer for lekeplass og skotthyllbane. 

Innenfor grønnstruktur mot hovedvegen tillates det preparering av skitrase i vintersesongen, 

slik at det er mulig å ha en sammenhengende trase i forkant av planområdet.  
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6.7 Renovasjon 
Fritidsboligene skal tilknyttes Meråker kommunes renovasjonsordning. 

Avfallslevering skjer til utplasserte containere eller kommunens miljøstasjon plassert i 

Fagerliavegen, ved innkjøringen til Fagerlia hytteområde. 

 

6.8 Landbruk og skogbruk 
Utbyggingsområdet berører ikke dyrket mark, og utnyttes ikke til beite. 

Utbyggingsområdets bestående skogressurser består i prinsippet kun av vedskog. Området 

benyttes i svært liten grad til beite, og utbyggingen vil ikke medføre vesentlig ulempe for 

beiteinteresser i området. 

En samlet vurdering tilsier at planforslaget ikke gir betydelige negative konsekvenser for 

landbruks- eller skogbruksmessige forhold. 

 

6.9 Miljøforhold  
Støy: 

Reguleringsbestemmelsene har krav om at støy i anleggsfasen ikke skal overstige krav i 

henhold til veileder T-1442:2016. 

Radon: 

I følge Miljøstatus.no er forekomsten av radon i området vurdert som moderat til lav. 

Reguleringsbestemmelsene har tiltak i forhold til radon i grunnen. 
 

6.10 Reindriftsforhold  
Fylkesmannen omtaler i sin uttalelse til oppstartsvarselet at området ikke er betydningsfullt 

for reindrifta. 

Meråker kommune har utarbeidet gjeldende arealplan med reindrifta som en viktig 

bidragsyter og høringspart.  

Reindriftsnæringa har ikke kommet med nye innspill etter varsel om oppstart av planarbeid. 
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7 Vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens §§8-12 
 

§8 Kunnskapsgrunnnlaget 

Planområdet: 

Planområdet ligger i et eksisterende hytteområde som i overordnet plan er gitt formål 

fritidsbebyggelse. 

Grunnforholdene består hovedsak av stabile løsmasser over grunnlendt fjell, og området er 

ikke utsatt for risiko i forhold til noen form for skred. 

Hytteeiere som allerede er etablert i området benytter i noen grad terrenget til rekreasjon og 

friluftsliv.  Området er imidlertid ikke vurdert som spesielt betydningsfullt og har ikke 

kvaliteter utover det som kjennetegner nærliggende områder. 

Feltet vil ikke berøre dyrket mark som har betydning for landbrukseiendommene i området. 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner 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 vil ikke føre til annen type aktivitet enn tidligere når man ser fritidsbebyggelsen 

i Fagerlia i sammenheng. 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan og dermed også vurdert i prosessen med 

utarbeidelse av områderegulering for øvre del av Fagerlia. 

En samlet vurdering tilsier at utbyggingen ikke vil medføre konsekvenser utover det som er 

akseptabelt for denne type tiltak. 

§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltaket vil ikke påføre skade eller konsekvenser for naturmangfoldet av en slik karakter at 

tiltakshaver kan pålegges å dekke slike kostnader. 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Planområdet: 

Utbygging av tiltaket vil skje etter preaksepterte løsninger og driftsmåter og prinsipper for 

etablering av denne type tiltak. 

Avfall leveres i henhold til kommunens renovasjonsordning. 

En kan ikke se at tiltaket utløser forhold som kan skade naturmangfoldet på en slik måte at 

dette krever særlige tiltak. 
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8 Virkninger av planforslaget 
 

Effekter på kulturlandskapet 

Planforslaget vil med unntak av adkomstveier og nye hyttetomter ikke gi endrede forhold 

innenfor planområdet. 

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. 
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9 ROS-analyse 

Natur- og miljøforhold  

Forhold/uønsket hendelse Aktuelt Risiko Vurdering/eventuelle avbøtende 

tiltak 

Løsmasseskred (jord/leire) Nei Nei 
 

 

Ingen dokumentert skredfare 

eller utfordrende klimatiske 

forhold. 

 

Forekomsten for radon i området 

er angitt som moderat til lav. 

Reguleringsbestemmelsene setter 

krav til radonsikring av bygg for 

beboelse. 

 

 

Steinras/steinsprang Nei Nei 

Kvikkleire/ustabile grunnforhold Nei Nei 

Is- og/eller snøskred Nei Nei 

Flomfare Nei Nei 

Flomsonekart, historiske 

flomnivå 

Nei Nei 

Sterk vindutsatt (storm, orkan 

etc) 

Nei Nei 

Ekstreme nedbørsmengder Nei Nei 

Ekstreme snømengder (utover 

krav iht pbl) 

Nei Nei 

Radon Nei Moderat til lav 

   

Evt andre forhold Nei Nei 

Sårbare arter fauna/flora Ja Nei 

Drikkevann, andre biologiske ressurser  

Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Risiko Vurdering 

Utbyggingsplaner 

(Boliger,fritidsbebyggelse, 

næring/industri, infrastruktur etc) 

i nærheten av: 

• Drikkevannskilder, 

nedbørsfelt, grunnvann 

• Landbruksareal 

• Andre anlegg, behov for 

båndlegging etc 

 

 

 

 

Nei 

Nei 

Nei 

 

 

 

 

Nei 

 

 

Ingen kjente forhold som er 

relevante for planforslaget. 

 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet  

Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Risiko Vurdering 

Brann/eksplosjon ifm industri Nei Nei  

 

 

Ingen kjente forhold som er 

relevante for planforslaget. 

Kjemikalieutslipp, annen 

forurensing 

Nei Nei 

Olje/gassanlegg Nei  

Lagringsplass for farlige stoffer Nei Nei 
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(industri, havn, bensinstasjoner, 

radioaktivitet) 

 

Høyspentledninger, 

høyspentanlegg 

Nei Nei - jordkabelanlegg 

Anlegg for deponering og 

destruksjon av farlig avfall 

Nei Nei 

Strålingsfare fra div. 

installasjoner 

Nei Nei 

Gamle fyllplasser Nei Nei 

Forurenset grunn og 

sjøsedimenter, evt endret bruk av 

gamle industritomter 

Nei Nei 

Militære og sivile skytefelt Nei Nei 

Dumpeområder i sjø Nei Nei 

    

Infrastruktur  

Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Risiko Vurdering 

Kan utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe 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 

 

 

 

Nei 

 

Utover ekstreme hendelser som 

det ikke kan planlegges for, 

foreligger det ikke farer/risiko 

som er relevante for innholdet i 

planforslaget. 

Veier med mye transport av 

farlig gods 

Nei Nei  

Ulykkesbelastede veier Nei Nei 

 

Ny avkjøring fra Fagerlivegen vil 

få gode siktforhold. 

Interne adkomstveger har lavt 

trafikkgrunnlag og lav hastighet. 

Støysoner ved infrastruktur Nei Nei Ikke behov. 

    

    

    

 

Strategiske/sårbare objekter 

(Objekter som kan være særlig utsatt for 
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sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv 

og derfor bør underlegges en grundig 

vurdering) 

Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Risiko Vurdering 

Sykehus/helseinstitusjon Nei Nei  

 

Ingen lokasjoner av denne 

kategori innenfor planområdet. 

Skole/barnehage Nei Nei 

Flyplass Nei Nei 

Viktig vei/jernbane Nei Nei 

Jernbanestasjon/bussterminal Nei Nei 

Havn Nei Nei 

Vannverk/kraftverk Nei Nei 

Undervannsledninger/kabler Nei Nei 

Bru/demning Nei Nei 

 Konklusjon: 

ROS-analysen avdekker ikke forhold som har 

betydelige konsekvenser for planforslaget. 
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10 Tilhørende plankart 

 


