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Orienteringer
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Lukket

U.off i hht

REFERATSAKER
RS 22/573

293/46 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdalslaft AS

RS 22/574

280/215 Endret midlertidig brukstillatelse 2, Oppdal
videregående skole, Trøndelag fylkeskommune

RS 22/575

280/281 - Tillatelse til oppføring av enebolig og garasje,
samt dispensasjon fra regulert byggegrense, Jan Reidar
Kippernes

RS 22/576

298/51 - tillatelse til endring av gitt vedtak i byggesak

RS 22/577

284/58 - Dispensasjon for plassering av nettstasjon over
byggegrense - Tensio AS

RS 22/578

173/1 - Tillatelse til oppføring av lager/redskapshus, Anita
Nerhoel og Fredrik Johansen Oshaug

RS 22/579

159/7 - Tillatelse til deling av eiendom, Stein Kleppestø,
Trude Kleppestø, Kirsti Kleppestø

RS 22/580

29/35 – Tillatelse til bruksendring av lagerbygning, Skreen
AS

RS 22/581

328/28 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og
utslippstillatelse for avløpsvann, Bjarte Engen Vik

RS 22/582

238/1 – Tillatelse til oppføring av to anneks og gapahuk,
Eva Marie Spilleth og Rune Gundersen Spilleth

RS 22/583

321/6 - Dispensasjon fra felles friområde og tillatelse til
oppføring av anneks, Vigdis Irene Nyhus og Jan Kjetil
Eggan

RS 22/584

46/1 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse
for avløpsvann, Ann Magritt Loe.

RS 22/585

246/56 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og
utslippstillatelse for avløpsvann, Rita Morken.

RS 22/586

271/3 m.fl. - Ferdigattest for infrastruktur i Klettgjelan trinn
II, Tradisjonsutvikling AS

RS 22/587

316/92 - Ferdigattest for fritidsbolig og anneks, Arve Olav
Hov

RS 22/588

271/258 - ferdigattest

RS 22/589

156/3 - Tillatelse til deling av eiendom, Olaf Liabø

RS 22/590

205/98 - Tillatelse til oppføring av garasje og anneks, Jan
Egil Hagerup-Lyngvær

RS 22/591

50/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal kommune

RS 22/592

244 /1/F3 - Tillatelse til riving av inngangsparti og
oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Sidsel Andersen Eide

RS 22/593

198/56 - endring av gitt tillatelse

RS 22/594

232/35 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig,Turid Garshol
Teigaas og Stig Teigaas

RS 22/595

191/79 - ferdigattest

RS 22/596

286/64 - Dispensasjon fra byggegrense og vindusutforming
og tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus, Anne Grete
Klokset

RS 22/597

289/74 - Ferdigattest

RS 22/598

269/7 - Ferdigattest

RS 22/599

270/11 - Ferdigattest for avløpsanlegg

RS 22/600

241/84 –Endring av gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolig
og anneks, Signe Myers Hovem og Knut Arne Hovem

RS 22/601

244/1/F4 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og
utslippstillatelse for avløpsvann, Wenche Karete Andersen.

RS 22/602

280/25 - Tillatelse til oppføring av skilt, Circle K Norge AS

RS 22/603

231/3 - Tillatelse til oppføring av gapahuk, Midtbygda
oppvekstsenter

RS 22/604

207/1 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse
for avløpsvann, Harald Bøe.

RS 22/605

299/89 - Ferdigattest avløpsanlegg.

RS 22/606

20/296 og 20/293 - Tillatelse til mindre endring av
reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum

RS 22/607

322/15 - ferdigattest avløpsanlegg

RS 22/608

52/48 - ferdigattest

RS 22/609

356/1 - ny tillatelse til utbedring av sti langs Gravbekken

RS 22/610

205/58 – Ferdigattest for garasje til fritidsbolig, Vegard
Selbekk

RS 22/611

296/54 – Ferdigattest for fritidsbolig, Opp Eiendom og
Hyttetjenester AS

RS 22/612

299/89 – Ferdigattest for fritidsbolig, Anna Olga og Ole
Jacob Storsve

RS 22/613

283/33 – Ferdigattest for tilbygg til bolig og ny garasje, Rita
Angelica Nerlien og Ruben Morken

RS 22/614

307/2- Vedtak til søknad om tilskudd - smil innkjøp av
rundballeplastpresse, Jon Anders Krokann

RS 22/615

50/1 -Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket,
restaurering av stabbur - Mali Anette Hoel

RS 22/616

316/1 - Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket, restaurering av stabbur og eldhus, Øyvind
Melhus

RS 22/617

70/4 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, tilleggsbevilgning
Gammelstuggu, Odd Einar Norheim

RS 22/618

29/2 – Tillatelse til utskifting av vann- og avløpsledninger i
Morkelvegen, Oppdal Kommune

RS 22/619

227/11 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/620

271/333 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/621

244/1/F3 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og
utslippstillatelse for avløpsvann, Sidsel Andersen Eide.

RS 22/622

244/1/F5 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og
utslippstillatelse for avløpsvann, Laila Winum.

RS 22/623

107/4 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/624

239/6 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse
for avløpsvann, Turid Aunøien Rein.

RS 22/625

268/4 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse
for avløpsvann, Frode Rasmussen og Sigrid Finne.

RS 22/626

296/38 - Tillatelse til opparbeidelse av infrastruktur - veg,
vann og avløp, Juro Fritid AS

RS 22/627

231/4 - Ferdigattest avløpsanlegg.

RS 22/628

283/139 - Ferdigattest

RS 22/629

356/1/F160 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Morten
og Stine Mari Elverhøi

RS 22/630

216/1 - Tillatelse til riving av deler av eksisterende
landbruksbygg samt oppføring av nytt tilbygg, Per Hindseth

RS 22/631

208/1 - Fritak for tømming av slamavskiller

RS 22/632

232/29 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig

RS 22/633

258/10 - ferdigattest

RS 22/634

52/24 – Ferdigattest for utarbeidelse av infrastruktur i Driva
boligfelt, Oppdal kommune

RS 22/635

302/129 – Ferdigattest for garasje til fritidsbolig, Eirik Moe

RS 22/636

271/354 – Ferdigattest for fritidsbolig på tomt T6, Vangslia
Utvikling AS

RS 22/637

316/13 - Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 987515600 avslag møkkseparator

RS 22/638

156/61 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for
Sandbekken hyttegrend

RS 22/639

291/48 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig

RS 22/640

198/58 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig og
anneks/garasje

RS 22/641

198/40, 198/48 og 198/49 - Tillatelse til deling av eiendom

RS 22/642

156/61 og 156/3 - Tillatelse til deling av eiendom, Arne
Folkestad

RS 22/643

205/97 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/644

205/98 - Midlertidig brukstillatelse

RS 22/645

205/110 - Ferdigattest

RS 22/646

294/150 - Tillatelse til deling av eiendom, Ola Røstvold
Ottesen

RS 22/647

239/30 - Tillatelse til deling av eiendom, Gyldenskog AS

RS 22/648

271/154 - Tillatelse til deling av eiendom, Heidi og Ola
Tobias Brun

RS 22/649

232/15 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig

RS 22/650

202/45 - midlertidig brukstillatelse

RS 22/651

296/62 - midlertidig brukstillatelse, tomt 31

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Marte Kleveland Dørum

MADO/2022/1207-5/225/1

Behandles av
Utvalg for bygg- og arealplansaker

Utvalgssaksnr
22/49

Møtedato
20.09.2022

225/1 - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
arealdel for oppføring av gapahuk - Gjevilvassdalen Skiløypeforening
Vedlegg
1 Dispensasjonssøknad fra LNFR
2 Gapahuk-resset-21.08.2022
3 Gapahuk
5 Nabovarsel
6 Tilleggsopplysninger
7 Kartvedlegg
8 225/1 - kommentar til innspill og redegjørelse
9 225/1 – alternativ plassering

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Gjevilvassdalen skiløypeforening søker i brev av 09.08.2022 om dispensasjon fra LNFR-formålet i
kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk på gnr/bnr 225/1. Det søkes også om fritak for
saksbehandlingsgebyr, jf. tidligere sak om gapahuk ved Ormberget.
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at plasseringen er svært god med tanke på utøvelsen av
friluftsliv i området, enten med gapahuken som et turmål i seg selv, eller et delmål. Plasseringen utgjør
et lavterskeltilbud for fin rasteplass under tak, med benker. Plasseringen gir kort vei fra Grøtsetra
skistadion. Gapahuken kan benyttes av allmennheten, både turgåere, hytteeiere, skoler/barnehager og
i forbindelse med sanking.
Søknaden var opprinnelig ikke nabovarslet, men kommunen anså at naboeiendommen gnr/bnr 226/1
(Detlie) kunne være berørt i form av nærhet til innmarksbeite, og det ble derfor krevd nabovarsling til
denne eiendommen. Detlie har kommet med merknader innen fristen. Merknadene går i all hovedsak
ut på at han ikke ønsker plasseringen av gapahuken der den er tiltenkt på grunn av nærhet til
innmarksbeite, men stiller seg positivt til tiltaket for øvrig.
Søker har kommentert innspillet med at det ikke er ønskelig å finne andre alternativ for plassering, og
viser til at området ved Stangmyra (der de foreslåtte løypene krysser) og Raudhovden er værutsatt om
vinteren, og at det er mye innsekter om sommeren.
Det er også kommet innspill fra Gjevilvassdalen grunneierforening og Oppdal hytteforening. Disse
foreningene anses ikke som part i byggesaken, men innspillene gjengis kort i det følgende.

Gjevilvassdalen grunneierforening stiller spørsmålstegn ved plasseringen av gapahuken. De
understreker at tiltak om gapahuk i seg selv er et positivt tiltak for å fremme friluftsliv i dalen, og ber om
at tiltakshaverne i samråd med grunneierforeningen og kommunen finner alternativ plassering. I lys av
den pågående planprosessen for skiløype i dalen, mener de kommunen vil fremstå som «for ivrig
overfor kun en part» ved å tillate plasseringen. De peker også på at plasseringen er uheldig med tanke
på nærhet til verdifullt innmarksbeite. Foreningen mener alternative plasseringer må vurderes, og viser
til Stangmyra, Rauhovden eller Grøtsætra.
Oppdal hytteforening har i all hovedsak tilsvarende kommentarer til gapahuken. De reagerer på
plasseringen ved Stangmyra, og peker på at dette området er svært sårbart med hensyn til fauna og
beitemark. De foreslår å sette opp gapahuk ved eksisterende skiløypenettet, eksempelvis ved
trimposten på Dørreshovden.
Se innspillene i sin helhet vedlagt saken.
Innspillene fra foreningene er kommentert kort fra søkers side. De stiller spørsmålstegn ved at en liten
gruppe (20% av grunneierne) ønsker å styre utviklingen i dalen, og videre er forundret over at innspillet
fra hytteforeningen er underskrevet av et medlem og ikke styret. Ut over dette har de ingen
kommentarer til selve innholdet. Se kommentaren i sin helhet vedlagt saken.
Kommunedirektøren ser ikke grunnlag for å svare ut merknadene direkte, men flere av temaene som
påpekes i innspillene vil bli vurdert senere i fremlegget.
Kommunedirektøren ba om en redegjørelse for ferdselen som gapahuken vil generere, da særlig på
sommers tid i forhold til myr og innmarksbeite. Hensikten er også å få belyst i hvilket grad området kan
anses som et etablert turmål. Søker har ettersendt en redegjørelse, hvor det fremgår at ferdselen i all
hovedsak vil knytte seg til eksisterende sti-nett mot Raudhovden og allerede skiltet avstikker ned mot
Bakksetra. Det presiseres fra søkers side at det ikke er nødvendig å lage nye stier som følge av
tiltaket, men at noe rydding av skog ville kunne øke beiteverdien i området. Når det gjelder nærheten til
innmarksbeitet på 226/1 viser søker til at området er inngjerdet med godt vedlikeholdt gjerde, og at det
heller vil være naturlig for turgåere å følge gjerdet i sørvestlig retning langs et kjørespor fremfor å klatre
over gjerdet. De viser til at det er flere kjørespor og dyretråkk i området som er tilknyttet stinett mot
Raudhovden, og at det i så måte ikke skal være nødvendig å trenge seg på et innmarksbeite.
I forbindelse med korrespondansen, ble det også oversendt en alternativ plassering på gnr/bnr 236/1,
på nedsiden av Osvegen, like før krysset Osvegen/Gjevillvassvegen. Denne er ikke nabovarslet, og
samtykke fra grunneier er heller ikke fremlagt, men er påregnelig at vil gis. Kommunedirektøren foretok
en vurdering av den alternative plasseringen, og fant at utfallet i saken ikke ble endret som følge av
den alternative plasseringen. Saken som nå legges frem, gjelder derfor den opprinnelige plasseringen.
Dersom Utvalg for bygg- og arealplansaker ser grunnlag for å foreta en videre saksbehandling av den
alternative plasseringen, kan utvalget be om at saken returneres tilbake til administrasjonen. Utvalget
kan også gi administrasjonen myndighet til å fatte vedtak i en eventuell alternativ plassering.
Saken er ikke sendt på høring til sektormyndigheter, da det anses at tiltaket ikke berører
sektormyndigheters interesser. Plassering og omfang er av beskjeden karakter. Kommunedirektøren
understreker at dette kan endre seg dersom det kommer ytterligere søknader om gapahuk enn de to
som til nå har vært. Særlig dersom det kommer søknader på gapahuker lenger inn i dalen.
Miljøfaglig vurdering
I all offentlig beslutningstaking skal naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved
alle saker som berører natur.
Omsøkt gapahuk er tenkt plassert på et område litt nord-vest for Stangmyra. Det er også kartlagt myr
rett nord for plasseringen. Selve plasseringen berører ikke myr-arealer, men ferdselen er delvis vist i
randsonen.

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget.
Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra Artskart, Artsobservasjoner, Viltkart, Sensitive artsopplysninger og
Naturbase. Det er de siste par årene registrert småspove (NT), storspove (EN), vipe (CR), trane (LC),
lirype (LC), rødstilk (NT), gjøk (NT), hønsehauk (VU), gråtrost, blåstrupe, trepiplerke,
svarthvitfluesnappar, løvsangar, sivspurv, haukugle og dvergfalk – alle LC. Forkortelser i Rødlista:
CR:kritisk trua art, EN: sterkt trua art, VU: sårbar art, NT:nær trua art og LC:livskraftig art.
Det er også registrert leveområde for en sensitiv art der det ikke er ønskelig å offentliggjøre artens
lokaliteter på grunn av forstyrrelser. Arten, som er Nær trua på Rødlista, er i hekketida sterkt knyttet til
kalkrike bakkemyrer og åpne næringsrike vierområder langs skoggrensa. Kunnskapsgrunnlaget anses
som tilstrekkelig for å gi en faglig innstilling. Den omsøkte gapahuken vil i seg selv som byggverk ikke
ha noen særskilt negativ virkning på naturmangfoldet i området, men Stangmyra er en svært viktig
lokalitet for fugleliv, særlig våtmarksfugler og økt ferdsel i nærheten av og på Stangmyra er derfor
uønsket. Økt ferdsel som medfører økt forstyrrelse vår og sommer fram til midt i juli kan få en betydelig
negativ påvirkning for mange arter på og ved Stangmyra.
§9 - Føre-var-prinsippet
Dette skal vurderes i forhold til om kunnskapen om natur er god nok. I denne saken er kunnskapen om
fuglelivet i dette området god nok for å gi et faglig råd om å si nei til tiltaket, selv om kunnskapen trolig
kunne vært enda bedre for dette våtmarksområdet.
§ 10-12 kommer ikke til anvendelse i denne saken.
Det er registrert kulturminner i området i nærheten av gapahukplasseringen, herunder kullmile og
reismile.
Hensynet til naturmangfoldloven anses ivaretatt.
Landbruksfaglig vurdering
Området er kartlagt å være svært godt beite (Nibio, 2015). Selve gapahuken opptar ikke store arealer,
men åpner for en ny arealbruk og et turmål i et utmarksbeite som i dag ikke har vesentlig forstyrrende
ferdsel. Det ville vært bedre for både beitebruken og friluftslivet å plassere gapahuken ved allerede
godt etablerte turstier og turområder – f.eks. nærmere Rauhovden/Dørreshovden. De høyereliggende
områdene her er kartlagt med mindre godt beite.
Gapahuken er imidlertid plassert kun 50 meter fra innmarksbeite på naboeiendommen. Naboen har i
sin merknad til dispensasjonssøknaden, uttrykt bekymring for at gapahuken vil medføre ytterligere
kanalisering av ferdsel og trykk inn mot sin eiendom. Han peker på at beitedyra er spesielt sårbare på
våren, og at gapahuken med den ferdselen den medfører således vil kunne være et
forstyrrelseselement. Kommunedirektøren ser også at en gapahuk vil medføre større ferdsel i området,
og dersom plasseringen skulle godkjennes, bør det eventuelt settes opp informasjonsskilt om beitedyr.
Landbruksfaglig vil ikke gapahuken i seg selv ha særskilt negativ virkning for beitearealene, men det er
ferdselen gapahuken generer som vil kunne ha negativ innvirkning på beitende sau/storfe på beite i
dette området.
Vurdering
Dispensasjon LNFR-formål
Det søkes dispensasjon fra LNFR-formålet for oppføring av gapahuk. Det foreligger tillatelse fra eier av
225/1, Peder Haugset. Formålet bak LNFR-område er å sikre landbruk, natur, frilufts- og
reindriftsinteresser.

Nasjonale og regionale interesser vurderes som ikke berørt av dispensasjonen.
Det følger av pbl. § 19-2 (3) at det ved dispensasjoner skal legges særlig vekt på dens konsekvenser
for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjon kan gis dersom fordelene er klart større enn ulempene. Videre må hensikten bak
bestemmelsen/formålet det dispenseres fra, ikke vesentlig tilsidesettes. Det samme gjelder for lovens
formålsbestemmelse.
I foreliggende sak, berører dispensasjonen helse, miljø og jordvern. Fra et friluftsperspektiv er det
positivt med gapahuker, som kan bidra til økt folkehelse og et sosialt møtepunkt. Gapahuker er turmål
som senker terskelen for å utøve friluftsliv og dermed være fysisk aktiv. Fra et miljøfaglig ståsted er
plasseringen uheldig med tanke på nærheten til Stangmyra jf. miljøfaglig vurdering. Når det gjelder
jordvern, er gapahuken plassert mellom to områder som er kartlagt som “dyrkbar mark”, men selve
plasseringen har ikke denne klassifiseringen. Plasseringen vil således i seg selv, ikke påvirke
jordvernet i så måte.
Kommunedirektøren la frem tilsvarende sak i sak 21/40, hvor det ble søkt om dispensasjon fra LNFRformålet fra skiløypeforeningen for oppføring av gapahuk ved Ormberget i Gjevilvassdalen.
Kommunedirektøren var den gang skeptisk til etablering av gapahuker utenom stamløypenettet og stiog løypeplanen. Dette for å unngå kanalisering av ferdsel til nye områder som kan ha negativ
innvirkning på dyreliv i området. Videre er det også ønskelig å styre plasseringen av gapahuker til
områder hvor det allerede ferdes en del folk, og det kan sies å være et etablert behov. Utvalg for byggog arealplansaker vedtok å innvilge søknaden, og begrunnet vedtaket med at Ormberget var å anse
som et etablert turmål uavhengig av skiløype-arbeidet som pågår i Gjevillvassdalen, og derfor anså
behovet for gapahuk å være til stede.
I foreliggende sak, er det ønskelig å plassere en gapahuk ved et område som har vært kjørt med
tråkkemaskin i privat regi frem til gnr/bnr 226/1, hvor grunneier ikke har gitt tillatelse til å krysse sin
eiendom med tråkkemaskin. Området er del av det pågående arbeidet med regulering av skiløyper i
Gjevillvassdalen, hvor det på nåværende tidspunkt er uklart hvorvidt løypa vil følge Gjevilvassvegen,
nedre trasé eller øvre trasé. Kommunedirektøren kan ikke se at området for ønsket plassering er i
nærheten av “et etablert turmål”. Kommunedirektøren anser gapahuker som positivt for friluftsliv, og en
måte å kanalisere ferdsel på, og som i et helhetsbilde kan være positivt for både beitedyr og
naturmangfold. På den måten kan fordelene være klart større enn ulempene ved å dispensere fra
arealformålet. Kommunedirektøren mener imidlertid at dette ikke er gjeldende i foreliggende sak.
Plasseringen av gapahuken er ikke lokalisert i et område med stor utøvelse av friluftsliv, snarere tvert
imot hva gjelder sommers tid. Gapahuken vil medføre økt ferdsel i et område med sårbar natur, særlig
på vår/sommer. Kommunedirektøren mener at gapahuker i Gjevillvassdalen kan være positivt, men at
plasseringen må avklares etter at skiløypetrasèen er valgt. På den måten kan man foreta en helhetlig
vurdering av hensiktsmessig plassering, både for vinterbruk og sommerbruk.
Kommunedirektøren mener på bakgrunn av ovenstående vurdering, at fordelene ved å dispensere ikke
anses klart større enn ulempene. Vilkårene for å kunne innvilge dispensasjonssøknaden er dermed
ikke til stede og dispensasjon kan ikke gis.
Når det gjelder den alternative plasseringen, er det miljøfaglig sett mindre belastning ved denne
plasseringen. Kommunedirektøren anser imidlertid heller ikke denne plasseringen å være ved “etablert
turmål”, og anser derfor at innstillingen ville vært den samme. Dersom utvalget ønsker at
administrasjonen skal se nærmere på om vilkårene for dispensasjon er oppfylt for denne plasseringen,
kan det gi administrasjonen delegert myndighet til å fatte vedtak dersom vilkårene er oppfylt.
Gebyr - fritak for gebyr
Når det gjelder søknaden om fritak for saksbehandlingsgebyr, har Oppdal kommune tidligere innvilget
søknad om fritak for gebyr for frivillige lag og organisasjoner som gjør tiltak som kommer fellesskapet

til gode. Den samme praksisen har vært ved tiltak fra hytteforeninger som gjennomfører tiltak som
også har en klar allmennyttig hensikt. Eksempelvis ble Klettstølen hytteforening fritatt for gebyr for
søknadsbehandling av tiltak for å bedre deler av stamløypenettet ved Raudhovden. Munkvollhovden
hytteforening fikk også fritak fra gebyr for oppføring av gapahuk langs sti vist i kommunens sti- og
løypeplan.
Gjevilvassdalen skiløypeforening er registrert i brønnøysundregistrene som forening/innretning med
sektorkode «Ideelle organisasjoner». Kommunedirektøren anser at foreningen ønsker å bidra med et
positivt tiltak for allmennheten, som er tilgjengelig for alle gjennom hele året. Kommunedirektøren
anser frivilligheten positivt for samfunnet hvor tiltaket kommer fellesskapet til gode, og tilrår å
imøtekomme søknad om gebyrfritak, uavhengig av sakens utfall.

Kommunedirektørens tilråding
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Utvalg for bygg- og arealplansaker søknad om
dispensasjon fra LNFR-formålet for oppføring av gapahuk på gnr/bnr 225/1. Avslaget begrunnes med
at fordelene ikke anses klart større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon er ikke oppfylt, og
dispensasjon kan følgelig ikke gis.
Utvalg for bygg- og arealplansaker innvilger søknad om fritak fra gebyr, jf. forskrift om gebyrregulativ
for Plan og forvaltning pkt. 1.5.
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Dispensasjonssøknad fra LNFR-formålet om tillatelse om å
etablere gapahuk på Resset i Gjevilvassdalen.
Gjevilvassdalen Skiløypeforening søker herved om å sette opp en gapahuk oppå Resset nedenfor
Stangmyra mot Gjevilvassdalen, i utmarka til Peder Haugset gr.nr og br.nr: 225.1. Dette er avklart
med grunneier som er meget positiv til tiltaket (se vedlegg 1). Gapahuken er delvis ferdig og klar for
oppsetting, mangler kun tak og gulv.
Gapahukens tiltenkte plassering er markert med en rød X på bildet.

09.08.2022
Argumentasjon og begrunnelse for ønske om etablering en gapahuk på Resset:
-

-

Dette er en flott plass på et høydedrag der man ser nedover mot Gjevilvassdalen, både i
retning Osen og utover dalen mot Gjevilvasshytta.
Gapahuken blir i seg selv er et turmål eller et delmål for en lengre tur både på sommer og
vinter.
Det er kort vei fra parkeringsplassen på Grøtsetra skistadion, i lett og forholdsvis flatt terreng
(et lavterskel turmål).
Dette er en naturlig rasteplass, der man kan nyte en matpakke og en appelsin i flotte
omgivelser og nydelig utsikt.
Løype og turtraseen ligger i umiddelbar nærhet.
Allmennheten vil kunne fritt benytte denne gapahuken hele året.
Det er også mye hytter i området som vil benytte seg av gapahuken og vil dermed bli et
naturlig samlingspunkt.
Dette kan også være et flott turmål for barnehager og skoleklasser.
Gapahuken kan benyttes under kalv og sauesanking.
Gapahuken vil ikke sjenere andre eiendommer i naboområdet siden den ligger for seg selv og
vil i tillegg bli lite synlig i terrenget.
Man trenger ikke å gjøre terrenginngrep, siden det er på ett forholdsvis flatt område.
Det er minimalt med vegetasjon som evt. må fjernes.
Området er tørt og lite egnet som beit og dermed velegnet som rasteplass.
Grunneier er positiv til etableringen av gapahuken.
Oppdal kommune har tidligere uttalt at de er positive til etablering av gapahuker, og har
uttalt til Olav Kvam tidligere i sommer at det bare var å søke nå. Det ble også uttalt samtidig
at Skiløypeforeningen skulle slippe å betale gebyr for saksomkostninger på lik måte med
gapahuken som ble satt opp på Ormberget Viewpoint i vår regi i 2021.
Dette er et positivt tiltak i når det gjelder friluftsliv generelt og positivt for Oppdal som
destinasjon.

Grunneier og Gjevilvassdalen skiløypeforeningen kan ikke se at tiltaket medfører noen ulemper
verken for beitedyr, naboer eller befolkningen generelt.

Beskrivelse av selve gapahuken:
Størrelse: Ca. 220 cm dyp x 350 cm bred = 7,7 m2.
Innvendig høyde i front, ca. 230 cm og innvendig i bakkant ca. 170 cm. Innvendig blir det benker på
alle tre veggene, med oppbevaring for ved, sitteunderlag etc.
På gulvet vil det bli lagt terrassebord slik at gapahuken blir lett å holde ren.
Rammen vil bli satt på lave skiferblokker og boltet fast til disse, for å sikre den mot vær og vind.
Gapahuken vil bli tilnærmet slik av utseende, og vil beises brun eller grå. Det vil bli lagt torvtak for at
den skal gå mer i ett med terrenget. Takutstikket vil gå litt ned i fremkant.
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Skiløypeforeninga håper med dette at dispensasjonssøknaden vil bli behandlet raskt og at den
innvilges.

Vennlig hilsen

Lars Inge Graabak
På vegne av: Gjevilvassdalen Skiløypeforening
Org.nr: 824 571 082
E-post: lig@telia.no
Mob: 926 95 830

09.08.2022
Vedlegg: 1

Samtykke om bygging av gapahuk på min eiendom:
Jeg gir herved mitt samtykke om at det etableres en gapahuk på nedsiden av Stangmyra mot
Gjevilvassdalen på min eiendom, gnr. og bnr. 225-1, i regi av Gjevilvassdalen Skiløypeforening.
For meg er det viktig at gapahuken skal gå mest mulig i ett med terrenget. Kan ikke se at dette
tiltaket må nabovarsles siden det ligger godt inne på min eiendom og langt fra naboer som ikke vil
berøres.
Jeg har vært i kontakt med Gjevilvassdalen skiløypeforening om plasseringen og vi er i fellesskap
enige om at dette er en fin og god plassering av gapahuken.
Området er forøvrig tørt siden det ligger på en rygg og egner seg dårlig til beite. Det er også veldig
lite øvrig vegetasjon på stedet.

Dette er et positivt tiltak for Gjevilvassdalen, skiløpere, turgåere og Oppdal som turistdestinasjon, og
håper at kommunen ser verdien av tiltaket.
Vennlig hilsen

Peder Haugset
Stensesvegen 150
7340 Oppdal
Mob: 970 01 884
E-post: pedhaugs@online.no

Gjevilvassdalen grunneierforening
v
/Arne Mjøen
Sunndalsvegen 1195
7340 Oppdal

21.08.2022

Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

VEDRØRENDE SAKSNR. 2022/1207 – SØKNAD OM OPPFØRING AV GAPAHUK
Vi registrerer at Gjevilvassdalen Skiløypeforening søker om tillatelse til oppføring av en gapahuk ved
Resset i Gjevilvassdalen. En gapahuk lignende den samme gruppering har bygd ved Ormberget lengre
ut i Gjevilvassdalen, og som den gang skapte diskusjoner og problemstillinger i kommunen knyttet til
lovlighet rundt både plassering og oppføring.
Gjevilvassdalen grunneierforening ser svært positivt på tilrettelegging for friluftsliv i Gjevilvassdalen,
men mener at plasseringen av omsøkte gapahuk kan være noe uheldig. Som kjent er det en
pågående utredning om skiløyper i dalen, og ingen kan vel med sikkerhet peke på hvor
skiløypetraséene vil gå om noen få år. Slik sett mener vi at det vil være særdeles uheldig om
kommunen tillater oppføring av en ny gapahuk tett ved en veldig omstridt trasé. Kommunen kan lett
bli oppfattet som for ivrig ovenfor kun en part i saken om en slik tillatelse blir gitt.
Videre mener vi at det er betenkelig at en slik gapahuk søkes oppført like ved verdifulle
innmarksbeiter for husdyr om våren og sommeren. Man kan nesten mistenke skiløypeforeningen for
å være noe historieløse mht. beiteverdiene i dalen, og viktigheten av at en sårbar matproduksjon bør
prioriteres fremfor å tilrettelegge for utfart i disse områdene i enkelte tider av året.
Gjevilvassdalen har andre, minst like gode alternativer for plassering av en gapahuk. Og vi mener den
i det minste bør plasseres på en lokasjon hvor vi har grunn til å anta at det vil gå skiløyper uansett
utfall av overnevnte utredning av traséer (eksempelvis Stangmyra, Rauhovden eller Grøtsætra).
Gjevilvassdalen grunneierforening favner bredt blant grunneierne i Gjevilvassdalen, og ønsker å være
en høringspart for Oppdal kommune i saker som gjelder tilrettelegging for friluftsliv i området. Dette
for at slike saker skal kunne belyses på en best mulig måte.
Vi har flere forslag til plasseringer for nevnte gapahuk som vi mener er både mer praktiske og mindre
belastende for naturen enn omsøkte plassering. Vi har også vært i kontakt med grunneiere på de
aktuelle lokasjonene, og fått positive signaler fra de aktuelle.
Vi imøteser en felles samling med de aktuelle foreningene og kommunen for utarbeidelse av et godt
opplegg rundt plassering og oppføring av en ny gapahuk i Gjevilvassdalen. Det er viktig at slike tiltak
forankres bredest mulig, og vi kan også muligens stille med økonomisk støtte til prosjektet.

Med vennlig hilsen
Gjevilvassdalen grunneierforening

Oppdal Hytteforening
v/Marianne Rolvsjord

05.09.2022

Oppdal kommune
Inge Krokansveg 2
7340 Oppdal

Vedr søknad om oppføring av gapahuk på Resset

Vi har registrert at Gjevilvassdalen skiløypeforening søker om tillatelse til å sette opp en gapahuk ved
Resset i Gjevilvassdalen.
Oppdal Hytteforening ser positivt på all tilrettelegging for skifolket i Oppdal, både fastboende og
hytteinnbyggere. Utplassering av Gapahuk er et flott tiltak.
Vi reagerer derimot på plasseringen av gapahuken. Stangmyra og området rundt er et svært sårbart
område mht til fauna og ikke minst beitemark.
Dessuten vil vi gjerne påpeke at der hvor gapahuken er tenkt plassert er det i dag ikke avklart om det
vil gå skiløype. Skiløpestriden i Gjevilvassdalen er en betent sak som tidligst kan bli avklart sesongen
23/24.
Vi mener det vil være en bedre løsning å sette opp en gapahuk ved det eksisterende skiløypenettet,
og foreslår at gapahuken settes opp ved trimposten på Dørreshovden i tilknytning til løypa
«Rauhovden rundt». Denne løypa er blitt svært populær, både blant fastboende og
hytteoppdalinger. Det er lett å komme dit fra Grøtsetra , Hindset eller fra egen hytte i Gjevilvassosen
og Skaret. Løypa er dessuten en del av stamløypenettet og blir derfor preparert jevnlig.

Vennlig hilsen Oppdal Hytteforening v/Marianne Rolvsjord

Fra: Inge Detlie (inge@oppdal.com)
Sendt: 07.09.2022 17:19:16
Til: 'Graabak, Lars Inge'
Kopi: Postmottak Oppdal Kommune
Emne: SV: Nabovarsel gapahuk Resset
Vedlegg:
Hei!
Bekrefter mottatt nabovarsel.
Jeg godkjenner ikke oppføring av omsøkte gapahuk på Resset.
Jeg ønsker ikke økt kanalisering av ferdsel, og mer trykk inn mot min eiendom med beitedyr. Disse dyra er spesielt
sårbare om våren, og dere oppgir at gapahuken blir et turmål både sommer og vinter.
Utover det har jeg følgende kommentarer:
Dere oppgir at tiltaket vil plasseres i umiddelbar nærhet til løype og turtrasé. Løypen dere tenker på er den
jeg ikke har gitt tillatelse til å krysse min eiendom noen få meter lengre ut, så dette er en sannhet med
modifikasjoner.
Argumentet med at gapahuken kan brukes til bl.a. kalve‐ og sauesanking faller på sin egen urimelighet. For
det første er det ikke lenger kalvesanking i Gjevilvassdalen, og meg bekjent er det heller ingen planer om
det i nær fremtid. Videre driver jeg selv med sauesanking, og vi har eget opplegg for pauser og bespisning.
Sankelaget tar seg nok ikke ned til gapahuken for å spise en brødskive. Men takk for omtanken!
Jeg stiller meg sterkt kritisk til at dere ønsker å plassere gapahuken tett inntil min eiendom, når vi alle
kjenner historien rundt at jeg nekter dere å kjøre med tråkkemaskin der. Jeg vet at flere i laget deres har
forsøkt å undergrave min integritet i media, og at sauegjerdet mitt (som ble montert for 14 år siden) er
trukket fram som «dødsfelle» på bl.a. Facebook. Jeg anerkjenner ikke en slik måte å arbeide for sine
interesser på. Jeg mistenker at dere forsøker å kanalisere mest mulig trafikk inn mot min eiendom med
denne plasseringen, slik at deres ønskede løypetrasé skal bli bredest mulig anerkjent.
Forslag til løsning:
Selv om jeg mener vi nærmer oss bristepunktet for hvor mye (turist‐)trafikk vi skal ha i Gjevilvassdalen, ser jeg
positivt på tilrettelegging for friluftsliv. Følgelig er jeg positiv til oppføring av en gapahuk til alles benyttelse.
Jeg kan ikke flytte beitedyra mine, men dere kan nok finne en annen god plassering for å montere denne
gapahuken. Jeg foreslår at den plasseres et sted hvor vi vet at det vil gå en skiløype i fremtiden, uansett utfall av
Oppdal kommunes pågående utredning av skiløypetraséer. Oppå Stangmyra, ved krysset mellom skiløypene, er
f.eks. en slik lokasjon. Jeg har forstått at dere er veldig interesserte i skiløyper i Gjevilvassdalen og tilrettelegging
for skiløpere. Med denne plasseringen favner dere enda flere slike.
Lykke til videre med å finne en godt egnet plassering for gapahuken.
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe.

Med hilsen Inge Detlie.
Mobil: 901 84 765

Fra: Graabak, Lars Inge <lars‐inge.graabak@telia.no>
Sendt: fredag 26. august 2022 15.31
Til: Inge@oppdal.com
Kopi: Arnstein Dørum <arnstein@oppdalsten.no>; roald.nilsen@hhengros.no; peder.haugset@admento.no; Olav
Kvam <olav.kvam@oppdal.com>
Emne: Nabovarsel

Lars Inge Graabak
+47 92695830
lig&telia.no

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the
intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.

Lars Inge Graabak
+47 92695830
lig&telia.no

Vedlegg: nabovarsel-for-privatpersoner_versjon- Detlie.pdf

Nabovarsel for privatpersoner
Dette er en rask forklaring på stegene du må igjennom
når du nabovarsler for å bygge eller rive.

1. Bestill naboliste fra
kommunen
Alle på denne listen må varsles. Står
kommunen oppført på listen? Da må de
også varsles. Skal du rive noe? Da må du i
tillegg varsle alle kreditorer og andre som
har pant i eiendommen.

A. Personlig overlevering
Leverer du nabovarselet på
døra, kan naboen signere
med en gang på at de har
mottatt varselet. Har ikke
naboen innvendinger, kan
de samtidig signere på at de
samtykker til byggeplanene.

2. Fyll ut nabovarselet og
samle alle vedleggene
Samle tegningene og annen dokumentasjon
som naboene skal få. Lag kopier av dette
settet, så du har ett til hver nabo, og ett
ekstra som legges ved byggesøknaden.

B. Sende på e-post eller sms
Varselet er kun gyldig hvis
mottaker bekrefter at varselet er
mottatt. Automatisk svar holder
ikke.

4. Vent 14 dager
Du må vente i 14 dager før du sender
byggesøknaden til kommunen. Dette
er fordi naboene skal ha tid til å sette
seg inn i byggeplanene dine, og kunne
komme med merknader. Du slipper å
vente hvis alle naboene bekrefter at de
samtykker til byggeplanene.

C. Sende rekommandert
Husk å få Posten til å kvittere for
hvem du har varslet. Svarfristen
begynner å løpe fra datoen på
kvitteringen. Naboen trenger
ikke svare.

5 A. Ingen merknader fra naboer?
Da kan du sende inn søknaden! Legg ved
kvitteringene som viser at alle naboene har
blitt varslet og en kopi av nabovarselet med
alle vedlegg.
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3. Del ut nabovarsel
Del ut nabovarsel til hver nabo på
nabolisten. Er det flere eiere/festere av
en eiendom? Da må alle få eget varsel.
Du kan kombinere leveringsmåtene A, B,
C og D:

D. Sende digitalt via
Altinn Svarfristen begynner
å løpe fra datoen du sender
varselet. Naboen trenger
ikke svare. Se hvilke
søknadsløsninger som tilbyr
digitalt nabovarsel her.

5 B. Har noen gitt merknader?
Vurder ut fra merknadene
om du bør:
- Endre byggeprosjektet og varsle alle
naboene på nytt
- Sende inn byggesøknaden som
den er, med alle merknader og dine
kommentarer til hver enkelt merknad.
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Nabovarsel

Naboer som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.
Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Jeg har planer om å:
Bygge tilbygg

Rive tilbygg

Bruksendring

Bygge frittliggende bygning

Rive frittliggende bygning

Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre:

Bygge en liten gapahuk (7,7 m2) langs det gamle kjøresporet for skogsdrift. Gapahuken vil
ligge lett tilgjengelig sommer som vinter.

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:
Adresse: Gjevillvassvegen

295

Postnr/sted: 7340

Oppdal
Kommune: Oppdal

Gårdsnr: 225

Bruksnr: 1

Festenr:

Seksjonsnr:

Plan(er) som gjelder for eiendommen:
Kommuneplanen

Reguleringsplan

Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

Jeg trenger ikke dispensasjon eller andre tillatelser
Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

LNR området
Jeg har lagt ved:
Snittegning før og etter

Fasadetegninger før og etter

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon): Søknad

Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

om bygging i LNR området

Som nabo har du rett til å komme med merknader innen 14 dager
Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente 14 dager.
Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene
Navn: Lars

Inge Graabak
Adresse: Nidarøy gt 5

E-post: lig@telia.no

/92695830
Postnr/sted: 7030 Trondheim

Hilsen
Dato:

Underskrift:

Dette skjemaet kan brukes i stedet for blankett 5154 og 5155
Nabovarsel | © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet. Versjon 1.0.2.
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Dispensasjonssøknad fra LNFR-formålet om tillatelse om å
etablere gapahuk på Resset i Gjevilvassdalen.
Gjevilvassdalen Skiløypeforening søker herved om å sette opp en gapahuk oppå Resset nedenfor
Stangmyra mot Gjevilvassdalen, i utmarka til Peder Haugset gr.nr og br.nr: 225.1. Dette er avklart
med grunneier som er meget positiv til tiltaket (se vedlegg 1). Gapahuken er delvis ferdig og klar for
oppsetting, mangler kun tak og gulv.
Gapahukens tiltenkte plassering er markert med en rød X på bildet.
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Argumentasjon og begrunnelse for ønske om etablering en gapahuk på Resset:
-

-

Dette er en flott plass på et høydedrag der man ser nedover mot Gjevilvassdalen, både i
retning Osen og utover dalen mot Gjevilvasshytta.
Gapahuken blir i seg selv er et turmål eller et delmål for en lengre tur både på sommer og
vinter.
Det er kort vei fra parkeringsplassen på Grøtsetra skistadion, i lett og forholdsvis flatt terreng
(et lavterskel turmål).
Dette er en naturlig rasteplass, der man kan nyte en matpakke og en appelsin i flotte
omgivelser og nydelig utsikt.
Løype og turtraseen ligger i umiddelbar nærhet.
Allmennheten vil kunne fritt benytte denne gapahuken hele året.
Det er også mye hytter i området som vil benytte seg av gapahuken og vil dermed bli et
naturlig samlingspunkt.
Dette kan også være et flott turmål for barnehager og skoleklasser.
Gapahuken kan benyttes under kalv og sauesanking.
Gapahuken vil ikke sjenere andre eiendommer i naboområdet siden den ligger for seg selv og
vil i tillegg bli lite synlig i terrenget.
Man trenger ikke å gjøre terrenginngrep, siden det er på ett forholdsvis flatt område.
Det er minimalt med vegetasjon som evt. må fjernes.
Området er tørt og lite egnet som beit og dermed velegnet som rasteplass.
Grunneier er positiv til etableringen av gapahuken.
Oppdal kommune har tidligere uttalt at de er positive til etablering av gapahuker, og har
uttalt til Olav Kvam tidligere i sommer at det bare var å søke nå. Det ble også uttalt samtidig
at Skiløypeforeningen skulle slippe å betale gebyr for saksomkostninger på lik måte med
gapahuken som ble satt opp på Ormberget Viewpoint i vår regi i 2021.
Dette er et positivt tiltak i når det gjelder friluftsliv generelt og positivt for Oppdal som
destinasjon.

Grunneier og Gjevilvassdalen skiløypeforeningen kan ikke se at tiltaket medfører noen ulemper
verken for beitedyr, naboer eller befolkningen generelt.

Beskrivelse av selve gapahuken:
Størrelse: Ca. 220 cm dyp x 350 cm bred = 7,7 m2.
Innvendig høyde i front, ca. 230 cm og innvendig i bakkant ca. 170 cm. Innvendig blir det benker på
alle tre veggene, med oppbevaring for ved, sitteunderlag etc.
På gulvet vil det bli lagt terrassebord slik at gapahuken blir lett å holde ren.
Rammen vil bli satt på lave skiferblokker og boltet fast til disse, for å sikre den mot vær og vind.
Gapahuken vil bli tilnærmet slik av utseende, og vil beises brun eller grå. Det vil bli lagt torvtak for at
den skal gå mer i ett med terrenget. Takutstikket vil gå litt ned i fremkant.

Vedlegg: Dispensasjonssøknad fra LNFR.pdf

09.08.2022

Skiløypeforeninga håper med dette at dispensasjonssøknaden vil bli behandlet raskt og at den
innvilges.

Vennlig hilsen

Lars Inge Graabak
På vegne av: Gjevilvassdalen Skiløypeforening
Org.nr: 824 571 082
E-post: lig@telia.no
Mob: 926 95 830

Vedlegg: Dispensasjonssøknad fra LNFR.pdf

09.08.2022
Vedlegg: 1

Samtykke om bygging av gapahuk på min eiendom:
Jeg gir herved mitt samtykke om at det etableres en gapahuk på nedsiden av Stangmyra mot
Gjevilvassdalen på min eiendom, gnr. og bnr. 225-1, i regi av Gjevilvassdalen Skiløypeforening.
For meg er det viktig at gapahuken skal gå mest mulig i ett med terrenget. Kan ikke se at dette
tiltaket må nabovarsles siden det ligger godt inne på min eiendom og langt fra naboer som ikke vil
berøres.
Jeg har vært i kontakt med Gjevilvassdalen skiløypeforening om plasseringen og vi er i fellesskap
enige om at dette er en fin og god plassering av gapahuken.
Området er forøvrig tørt siden det ligger på en rygg og egner seg dårlig til beite. Det er også veldig
lite øvrig vegetasjon på stedet.

Dette er et positivt tiltak for Gjevilvassdalen, skiløpere, turgåere og Oppdal som turistdestinasjon, og
håper at kommunen ser verdien av tiltaket.
Vennlig hilsen

Peder Haugset
Stensesvegen 150
7340 Oppdal
Mob: 970 01 884
E-post: pedhaugs@online.no

Vedr. søknad om oppføring av gapahuk – tilleggsopplysninger
Risiko for uønsket ferdsel på innmark er liten. Det er et innmarksareal (inngjerdet beite) ca
50 meter fra omsøkt tiltak. Dette innmarksbeitet er inngjerdet med sauenetting og topptråd
som framstår som godt vedlikeholdt. Det burde derfor være liten risiko for at turgåere
forsøker å krysse dette gjerdet. Dessuten burde det være godt kjent i befolkningen at ferdsel
på innmark på barmark ikke er tillatt ihht friluftsloven.
Dersom turgåere kommer fram til dette gjerdet, kan turen fortsette i sørvestlig retning langs
et kjørespor som følger gjerdet i ca 50 meter, og så dreie i sørøstlig reting over vadet over
Stangmyrbekken.
Turgåere som benytter den tiltenkte gapahuken på barmark er uansett ikke på topptur.
Dette vil være tur i skog og mark i varierende terreng.
Kjørespor og dyretråkk i området er tilknyttet stinett mot Raudhovden og skiltet avstikker
ned mot Bakksetra. Turmulighetene i området er flere, uten å måtte trenge seg inn på et
innmarkbeite.

Har lagt ved kartvedlegg som viser en del av turmulighetene.
Rosa: Det gamle Vinterveileet. Dette er adkomst til 5 hytter, og fortsetter som sti fram til
Stangmyra.
Mørk Grønt: Sti mot Raudhovden med skiltet avstikker ned til Bakksetra.
Lys Grønt: Tidligere sausanketrase. Fortsatt delvis synlig som sti, og denne krysser stien som
går ned mot Bakksetra
Blått: Kjørespor for skogsdrift. Omsøkt gapahuk er tenkte plassert ved denne.
Skiløypeforeninga har lagt skispor langs denne traseen fram til grensa mot Gnr 226 Bnr 1.

Vi ønsker først å kommentere innspillene fra Gjevilvassdalen Grunneierforening og fra Oppdal
hytteeierforening. Vi i Gjevilvassdalen Skiløypeforening synes vi det er litt merkelig at en liten gruppe
inne i dalen ønsker å styre all utviklingen.
Gjevilvassdalen grunneier forening har etter det vi har fått opplyst, bare et 20 talls medlemmer, noe som
tilsier at det er under 20% oppslutning blant grunneierne. Like merkelig er det at det kommer et innspill
fra Oppdal Hytteforening signert av et medlem (ikke styre). I den verden vi vanligvis operer er det
ansvarshavende som signerer. Medlemmet som signerte er forøvrig en aktiv motstander av løyper
utenfor vei
Argumentene og stilen i de to innspillene er for øvrig så like at en skulle tro at de var skrevet på samme
kjøkkenbenk. Dette var bare en digresjon. 😊

Vedr. søknad om oppføring av gapahuk – tilleggsopplysninger
Turgåere som benytter den tiltenkte gapahuken på barmark er uansett ikke på topptur. Dette vil
være tur i skog og mark i varierende terreng, og egner seg også godt når været ikke er egnet for
topptur.
De fleste vil mest sannsynlig bruke den rosa løypa fram til kjøresporet for skogsdrift.
Kjørespor og dyretråkk i området er tilknyttet stinett mot Raudhovden og skiltet avstikker ned
mot Bakksetra. Turmulighetene i området er flere, uten å måtte lage nye stier.
Om det hadde blitt ryddet litt enkelte steder ville det økt beiteverdien i området. Mange steder
er det gjengrodd bortsett fra stiene som til en viss grad er vedlikeholdt.
Jeg har hyttekontor denne uka og gikk i går kveld rosa sti opp til den mørkegrønne stien mot
Raudhovden, og hadde en fin tur til hytta etter å ha vært på besøk hos venner.
Risiko for uønsket ferdsel på innmark er liten. Det er et innmarksareal (inngjerdet beite) ca 50
meter fra omsøkt tiltak. Dette innmarksbeite er inngjerdet med sauenetting og topptråd som
framstår som godt vedlikeholdt. Det burde derfor være liten risiko for at turgåere forsøker å
krysse dette gjerdet. Dessuten burde det være godt kjent i befolkningen at ferdsel på innmark
på barmark ikke er tillatt ihht friluftsloven.
Dersom turgåere kommer fram til dette gjerdet, kan turen fortsette i sørvestlig retning langs et
kjørespor som følger gjerdet i ca 50 meter, og så dreie i sørøstlig retning over vadet over
Stangmyrbekken.

Har lagt ved kartvedlegg som viser en del av turmulighetene.
Rosa: Det gamle Vinterveileet. Dette er adkomst til 5 hytter, og fortsetter som sti fram til
Stangmyra.

Mørk Grønt: Sti mot Raudhovden med skiltet avstikker ned til Bakksetra.
Lys Grønt: Tidligere sausanketrase. Fortsatt delvis synlig som sti, og denne krysser stien som går
ned mot Bakksetra
Blått: Kjørespor for skogsdrift. Omsøkt gapahuk er tenkte plassert ved denne.

Fra: Marte Kleveland Dørum (marte.dorum@oppdal.kommune.no)
Sendt: 09.09.2022 14:48:36
Til: PAS
Kopi:
Emne: VS: 225/1 - Innkommet nabomerknad
Vedlegg:
Fra: Graabak, Lars Inge <lars‐inge.graabak@telia.no>
Sendt: fredag 9. september 2022 12.56
Til: Marte Kleveland Dørum <marte.dorum@oppdal.kommune.no>
Kopi: Arnstein Dørum <arnstein@oppdalsten.no>; audun.vognild@oppdal.com; Ivar Vognild <ivar@oppdal‐hytteutleie.no>; roald.nilsen@hhengros.no;
peder.haugset@admento.no
Emne: RE: 225/1 ‐ Innkommet nabomerknad
Hei
Da har vi hatt en kjapp runde og funnet et annet aktuelt sted for plassering.
Dette kan brukes uavhengig av fremtidig løypevalg, samt at det egner seg meget bra også sommers tid.
Plasseringen ble foreslått av grunnereir, og mellom plasseringen og veien er det en gammel skotthyll bane som hyttenaboene hvis nokk ønsket å pusse opp.
Sitter i møter resten av dagen, men hvis du kan ringe på hadde det vært fint.
Kan få en skriftlig bekreftelse fra grunneier og naboeiendom i løpet av helga.
Høsten kommer og vi må rydde litt skog for at det skal bli bra, mant få opp gapahuken før snøen.

From: Graabak, Lars Inge
Sent: fredag 9. september 2022 09:33
To: Marte Kleveland Dørum <marte.dorum@oppdal.kommune.no>
Subject: RE: 225/1 ‐ Innkommet nabomerknad
Hei
Stangmyra og Rauhovden er uaktuelle pga værutsatt om vinteren og insekter om sommeren. I tillegg er utsikten fra det omsøkte stedet enorm
Skal ta en runde med styre
/Lars Inge

From: Marte Kleveland Dørum <marte.dorum@oppdal.kommune.no>
Sent: fredag 9. september 2022 08:57
To: Graabak, Lars Inge <lars‐inge.graabak@telia.no>
Subject: 225/1 ‐ Innkommet nabomerknad
Hei igjen!
Jeg har nå fått merknaden fra Detlie i sakssystemet her, og har lest igjennom denne.
Har dere noen kommentarer til den? Eksempelvis forslaget med å flytte den til krysset mellom de alternative skiløypene som foreslått?

Med vennlig hilsen
Marte Kleveland Dørum
Fagleder
Plan- og byggesak
Plan og forvaltning
Oppdal kommune

48140278
E-post
Hjemmeside
Facebook

Nå kan privatpersoner og virksomheter sende sikker digital post til Oppdal kommune.
Se hvordan her: https://www.oppdal.kommune.no/om‐oss

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message and any
attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.
Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.

Med vennlig hilsen
Lillian Kleffelgård
Konsulent
Post/arkiv/sekretariat
Stab og støtte
Oppdal kommune

90804113
E-post
Hjemmeside
Facebook

Nå kan privatpersoner og virksomheter sende sikker digital post til Oppdal kommune.
Se hvordan her: https://www.oppdal.kommune.no/om‐oss
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