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Reguleringsplan for Vangslia fjellandsby II - Planforespørsel

Saksopplysninger
I brev av 29.06.2022 sendte Ola Fjøsne på vegne av tiltakshaverne Frank Bjarne Brækken, Arne
Martin Brækken og Reidar Inge Brækken en planforespørsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Vangslia fjellandsby II, del av gnr/bnr. 271/17. Arealformålet på området ble
endret fra LNFR-formål til næringsformål i kommuneplanen i 2011. I 2015 ble formålet endret til
fritidsbebyggelse. Dette ble opprettholdt i KPA 2019.
Bakgrunnen for at det er sendt inn en planforespørsel er at planområdet nesten i sin helhet ligger på
dyrka mark. Etter mottatt planinitiativ anbefalte kommunedirektøren å sende inn en planforespørsel for
politisk behandling, for å tidlig i prosessen få avklart om det er hensiktsmessig å ta planinitiativet
videre. Hele planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse, men etter at
kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019 har jordvernet blitt strengere. Regjeringen kom 23. mars i
år med brev om at jordvern skal bli strengere hensyntatt. I tillegg har fylkestinget vedtatt regional plan
for arealbruk, hvor det fremgår at det nærmest er null-toleranse for nedbygging av dyrka jord.
Det vil gå med omtrent 14,6 dekar fulldyrka jord dersom planen blir gjennomført. Tiltakshaver har
planer om å ta vare på all matjord og dyrke opp et areal med tilsvarende størrelse som det som blir
nedbygd, på gnr/bnr 35/1 på Mjøen. Her ønsker hjemmelshaver å utvide grovforgrunnlaget ved
nydyrking. Forslagsstiller skriver at området som ønskes oppdyrket er flatt, har gode grunnforhold, er
lett dyrkbart og ligger i nærheten av driftsbygningen. Området sees i sammenheng med et større areal
på ca. 80 dekar og forslagsstiller mener at man ved dette får et godt arrondert og flatt område på ca.
95 dekar.

Figur 1: Planavgrensning og kommuneplanens arealdel. Figur 2: Område hvor det er tenkt nydyrking.

Dersom utvalg for bygg- og arealplansaker beslutter å stoppe planinitiativet, kan forslagsstiller kreve at
det forelegges kommunestyret.
Vurdering
I innsynsløsningen Kilden ligger det et kartlag som viser verdiklasser for jordbruksareal. Her er
jordbruksarealer delt inn i fire klasser etter jordsmonnets agronomiske egenskaper, og er justert for
helling og forekomst av fjell i dagen. Kartet viser at alt jordbruksarealet innenfor planområdet er av de
to verdiklassene med høyest verdi. Mesteparten er av høy verdi, mens den nederste delen er av svært
høy verdi.
Kommunedirektøren legger stor vekt på kommuneplanens arealdel i sine vurderinger. Det er bare 3 år
siden nåværende kommuneplan ble vedtatt, og kommunedirektøren forholder seg til at området
fremdeles er avsatt til bebyggelsesformål.
I forbindelse med kommuneplanen fra 2015 ble det gjennomgått arealer som potensielt burde
tilbakeføres fra byggeformål til LNFR. Det ble også gjort endringer i de heisnære områdene, slik at
eiendommer som tidligere var avsatt til næringsformål/turisme, ble endret til fritidsformål. Kommunen
vektla hensynet til utvikling av de heisnære områdene, og vektet dette hensynet tyngre enn hensynet til
dyrka mark. Administrasjonen viste til disse vurderingene fra 2015 i forbindelse med rulleringen av
arealdelen i 2019.
Utvikling i heisnære strøk står derfor fremdeles sterkt i Oppdal kommune, og det er i kommuneplanens
arealdel av 2019 satt vilkår for høy utnyttelsesgrad dersom området skal bygges ut på bekostning av
dyrkamarka. I tillegg er det satt vilkår om at ved nedbygging av dyrka mark, skal et tilsvarende areal
nydyrkes. Denne bestemmelsen ble tatt inn nettopp for å ivareta jordvernet samtidig som det ble
videreført muligheter for bygging i heis-nære områder.

Kommunedirektørens tilråding
Utvalg for bygg- og arealplansaker stiller seg positive til at forslagsstiller og administrasjonen fortsetter
med planforslaget, og legger dette frem for utvalgsbehandling jf. pbl. § 12-11.

