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Beliggenhet:

Planområdet ligger ved Stølen Skisenter - 2,7 km nordøst for Oppdal sentrum
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Formålet med
planen:

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 10-12 tomter for
fritidsbebyggelse på eiendommen GID 295/1 i Gorsetgrenda på Oppdal.

Planens
avgrensning:

Planområdet er en omregulering av en mindre del av gjeldende reguleringsplan –
Gorsetgrenda Hytteområde. Planområdet utgjør ca 20 daa. Området nyttes i dag
til vår- og høstbeite for tiltakshavers egne sauer. Adkomst til planområdet vil skje
gjennom eksisterende hyttefelt som i sin helhet ligger på forslagsstillers egen
eiendom. Tiltaket vil derfor ikke få virkning på andre eiendommer utenfor
planområdet.

Planlagt bebyggelse: Grunneier har inngått et samarbeide med Norrønlaft AS om utvikling av området.
Norrønlaft produserer tømmerhytter med tradisjonell lafteteknikk. Samtlige tomter vil
bli bebygd med hytter fra Norrønlaft. Dette muliggjør en helhetlig utforming av
området. Byggehøyder vil bli vurdert nøye i og med at området ligger eksponert til.
Området vil bli utbygd med en miljøprofil der en velger kortreist arbeidskraft og
materialleveranse. Samtlige hytter vil få torvtak. Dette vil bidra til fordrøying av
overflatevann ved store nedbørsmengder.
Planen vil ivareta dagens beitebruk ved at det vil bli tilrettelagt for at beiting kan
fortsatt foregå mellom hyttene.
Planområdet vil bli koblet til eksisterende infrastruktur som er utbygd inntil
planområdet i forbindelse med eksisterende felt. Eventuell oppdimensjonering av
deler av eksisterende ledningsnett og behov for trykkforsterkning av vanntilførsel vil
bli vurdert.
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Planstatus
Overordnet plan
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Oppdal avsatt til fritidsformål. Området
ligger innenfor faresonen for skred i henhold til skredrapport fra 2018.

Reguleringsplan
Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for «Gorsetgrenda Hytteområde» avsatt til jordog skogbruksformål. Planen ble opprinnelig fremmet med utbyggingsformål - fritidsboliger
også i planområdet som nå fremmes. Etter innsigelse med påfølgende mekling med
fylkesmannen ble dette området tatt ut av planen som byggeområde da fylkesmannen mente
at områdets verdi som kulturområde ikke var hensyntatt tilstrekkelig. Området fikk
arealformål jord- og skogbruksformål.
Omreguleringen som nå ønskes fremmet skal være i tråd med Miljøfaglig utredning’s
anbefalinger, hvor revidert plan med justerte tomteplasseringer hensyntar naturtype og
rødlistearter.
Rikspolitiske retningslinjer
Planforslaget berører følgende rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser: (ikke
uttømmende)




Nasjonale miljø- og kulturlandskapsinteresser
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 2014
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning fra 2018
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Videre redegjørelse for:


Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
o Planområdet ligger eksponert til for innsyn fra dalbunnen. Imidlertid er hele lia
nord for Oppdal sentrum preget av skiheiser og hytteutbygging og synes godt fra
resten av bygda. Med en god terrengtilpassing og varsomhet med byggehøyde
vil dette planområdet ikke stikke seg ut i forhold til den øvrige bebyggelsen.



Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
o Det er det siste tiåret utført flere naturtypekartlegginger i området nord for
Oppdal sentrum.
- 2008. Naturtyperegistrering. John Bjarne Jordal
- 2011. Vegetasjon og beite i området Bjørndalen – Liabekken.
Yngve Rekdal
- 2014. Naturtypekartlegging i området Gorset – Hovden –
Vangslia. Miljøfaglig utredning.
Alle rapportene konkluderer med at området har en stor verdi som
kulturlandskapsområde og naturtype. Dette er i vesentlig grad påvirket av
aktiv beiting i området. Det er i hele området registrert en rekke rødlistearter.
Det er totalt funnet 10 rødlistearter i Gorsetområdet hvorav noen av disse
ligger innenfor foreslått planområde.
Forslagsstiller har i 2019, på eget initiativ, engasjert Miljøfaglig Utredning
ved Geir Gaarder for en ytterligere registrering av naturverdier innenfor
planområdet for å se på konsekvenser for en eventuell utbygging.
Målsettingen er å se på muligheten for en tilpasset utbygging som samtidig
ivaretar de naturverdier som er registrert i området.
Med bakgrunn i tidligere innsigelse i plansaken og med foreliggende
materiale og nyere kartlegginger, avholdt utbygger et møte med
Fylkesmannen i Trøndelag ved Maria Aastum i januar 2020, for å avklare om
det hadde neon hensikt å gå videre med plansaken. Det ble konkludert med
at det meldes oppstart av planarbeidet til Oppdal kommune for derigjennom
å få en formell avklaring av planoppstart og påfølgende innspill fra offentlige
organer.
o

Ras og skredfare.
Det bel i 2016 av Skred AS foretatt en kartlegging av skred og rasfare i området.
Rapporten konkluderte med at foreslått planområde ble liggende utenfor
fareområde for skred.
I 2018 ble det på oppdrag fra NVE foretatt en ny kartlegging av området av
Skred AS. Ved denne kartleggingen ble planområdet liggende innenfor faresone
for skred, (i hovedsak snøskred) med en årlig sannsynlighet på større enn
1/1000. Planområdets beliggenhet i forhold til skredområdet tilsier at
sikringstiltak er overkommelig. Sikringstiltak vil også bidra til at eksisterende
nyere bebyggelse i området vil komme utenfor faresonen.
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Forslagstiller har avholdt møte med Skred AS for å drøfte sikringstiltak.
Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og
sårbarhet
o Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse med fokus på tiltaket og
samfunnssikkerhet.
Viktige punkt i ROS-analysen vil være:
- Skred. Se kulepunkt over
- Fremkommelighet for utrykningskjøretøy med vektlegging av
stigningsforhold og vintervedlikehold
- Slukkevann. Det forutsettes at slukkevann dekkes fra
kommunalt ledningsnett.

Funn i ROS-analysen innarbeides i plandokumentene og ved behov settes det krav i
bestemmelsene for å ivareta nødvendig sikkerhet.



Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om
planoppstart:
o I stor grad følge kommunens varslingsliste, mulig den kan skaleres ned til
følgende:
 Fylkesmannen
 Fylkeskommunen
 Statens vegvesen
 NVE
 Grunneiere, naboer og berørte parter
 Eventuell hytteforening



Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere,
naboer og andre berørte
o Ved oppstart av planarbeidet varsles de berørte direkte. Det er ikke tatt
standpunkt til om det er behov for et nabomøte gjennom prosessen.
o Det vil bli vurdert om planen skal fremmes for Regionalt planforum.



Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.
Foreslått planområde er i dag regulert til LNF-formål. Ved en omregulering vil det være
naturlig å se på kommuneplanens arealformål for området. Siden området i
kommuneplan er avsatt til fritidsformål anses planinitiativet å være i samsvar med
overordnet plan og således ikke utløse krav om konsekvensutredning. Godkjenning av
kommuneplan forutsatte etter mekling at verdifullkulturmark skulle ivaretas i
detaljplanleggingen.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
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