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HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – OPPDAL KOMMUNE 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12, 11-13, samt vedtak i formannskapet den 
18.10.2022 varsles oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til 
planprogram. Formål og omfang av planarbeidet er beskrevet i planprogrammet.  
 
Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede, langsiktige 
styringsdokumentet for en kommune. Oppdal kommune skal nå revidere samfunnsdelen til 
kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige mål og strategier for kommunens politikk og 
utvikling. Dette skal sikre en balansert og bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for 
samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov 
uten å ødelegge for framtidige generasjoner.  
 
Vedlagt forslag til planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget 
for medvirkning. Planprogrammet finnes dessuten i servicetorget på Kommunehuset og på 
nettsidene http://www.oppdal.kommune.no under «Aktuelt» og «Andre planhøringer». Det tas sikte 
på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter at høringsrunden er avsluttet, januar 2023.  
 
Nå legges forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsler vi oppstart av 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Oppstart av selve planprosessen med 
kommuneplanens arealdel annonseres senere. 
 
Kom gjerne med tilbakemeldinger på planprogrammet og innspill til arbeidet med samfunnsdelen til 
postmottak@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal.  
 
Frist 13.12.2022 
 
Lurer du på noe, kontakt gjerne Plankontoret eller Oppdal kommune ved:  
Jan Kåre Husa, epost Jan.Husa@oppdal.kommune.no 
eller  
Audhild Bjerke, epost audhild@plankontoret.net 
Nataliya Sikora, epost: nataliya@plankontoret.net 
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Adresseliste:  
 

Høringspart  E-post 
Trøndelag fylkeskommune postmottak@trondelagfylke.no  
Statsforvalteren i Trøndelag sftlpost@statsforvalteren.no  
Statens Vegvesen Region Midt  firmapost@vegvesen.no  

firmapost-midt@vegvesen.no  
Bane Nor SF postmottak@banenor.no  
Noregs vassdrags- og energidirektorat  nve@nve.no; rm@nve.no  
Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

mail@dirmin.no  

Samediggi, Sametinget  samediggi@samediggi.no  
Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no  
Rindal kommune   post@rindal.kommune.no 
Tynset kommune   postmottak@tynset.kommune.no  
Rennebu kommune postmottak@rennebu.kommune.no  
Surnadal kommune post@surnadal.kommune.no  
Sunndal kommune post@sunndal.kommune.no  
Folldal kommune  postmoittak@folldal.kommune.no 
Dovre kommune postmottak@dovre.kommune.no 
Lesja kommune postmottak@lesja.kommune.no 
Norsk Ornitologisk Forening nof@birdlife.no  
Statskog  post@statskog.no 
Trøndelag Bondelag trondelag@bondelaget.no  
Forum for natur og friluftsliv – Trøndelag trondelag@fnf-nett.no 
Trollheimen Sijte   trollheimen-sijte@hotmail.com 
Oppdal Næringsforening  onf@oppdal.com 
Oppdal hytteforening vibece.larsen@oppdalhytteforening.no 
Oppdal bondelag fagermyr@oppdal.com 
Oppdal bonde- og småbrukarlag ola.krokann@oppdal.com 
Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag torhild.svisdal.mjoen@nlr.no; 

anne.karin.botnan@nlr.no 
Rennebu-Oppdal skogeierlag nils-p-g@frisurf.no 
Oppdal Bygdeallmenning post@oppdalbygdealmenning.no 
Oppdal jeger- og fiskeforening omellems@gmail.com; 

guro_s_forbregd@hotmail.com  
Oppdal Idrettsråd idrettsradet.oppdal@gmail.com 
Oppdal idrettslag bb@aktiv.no; hanneto@gmail.com 
Oppdal kulturråd oppdal.kulturrad@gmail.com 
Oppdal historielag hans.boe@oppdal.com 
Oppdal kirkelige fellesråd post@oppdal.kirken.no 
Human-Etisk Forbund, Oppdal og Rennebu ivar.boe@oppdal.kommune.no  
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Oppdal Frivilligsentral oppdal.frivilligsentral@oppdal.com 
Norges Handikapforbund Oppdal eirik.lien@oppdal.com 
Oppdal eldreråd eli.dahle@oppdal.com 
Oppdal ungdomsråd ungdomsrad@oppdal.kommune.no 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse  ingrid.husdal.doerum@gmail.com 
Oppdal Arbeiderparti kristiantorve@gmail.com 
Oppdal Senterparti arntne@oppdal.com 
Oppdal Høyre  ingda@trondelagfylke.no 
Oppdal Venstre Iver.vammervold95@gmail.com 
Oppdal Sosialistisk Venstreparti  ellinor@oppdal.com 
Oppdal Kristelig Folkeparti   heipawcarlson@icloud.com 
Miljøpartiet de grønne  oppdalrennebu@mdg.no; mari-rn@online.no 
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