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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 07.01.20. mottatt komplett forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja 
hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser fra Ola Fjøsne. Planen omfatter gnr/bnr 271/308, 271/19, 
271/123 og del av 271/8. Forslagsstillere er Agnar Dørum og Oppdal Skiheiser AS. Oppstartsmøte ble 
holdt 27.08.19. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene 
til kommuneplanens arealdel. Planområdet er ca. 43 da., og ligger ca. 3,3 km nordvest for Oppdal 
sentrum.  
 
Vedtatt plan vil erstatte deler av følende planer: Vangslia, ikrafttredelsesdato 30.05.07. med plan-ID 
2006011, Vangslia – Gardåa – delområde Vangslia, ikrafttredelsesdato 05.02.85. med plan-ID 
1985005, Vangslia – Gardåa – endring, ikrafttredelsesdato 25.02.88. med plan-ID 1985004.  
    
Adkomst til området er Kjerkvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformålene parkering og fritidsbebyggelse. 
Planforslaget er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av utvalget for 
bygg- og arealplansaker.   
 
Planforslaget ligger i all hovedsak på dyrkajord. Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke kunne 
påvirke naturmangfold slik det er definert i § 3, bokstav i, i naturmangfoldloven der det heter:  
 
i) naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i 
det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning; 
 
Dyrkajorda er menneskeskapt, og §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven kommer dermed ikke til anvendelse.  



 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til utvalget for bygg- og 
arealplansaker, jfr. Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, 
pkt. 1.3.1.  
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
I og med at planområdet i all hovedsak ligger på dyrkamark, vil utbygging i tråd med planforslaget ikke 
påvirke viktige miljøinteresser. Med unntak av en enkelt observasjon av stær er det ikke observert nær 
truede eller truede arter i planområdet. En art som ikke hekker på bakken vil ikke bli påvirket av 
utbygging i tråd med planforslaget.  
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Planen legger opp til nedbygging av fulldyrka jord, og dette er avklart gjennom kommuneplanens 
arealdel i 2015 og 2019 under forutsetning av to forhold: tett utbygging i heisnært område og at 
tilsvarende arealer skal nydyrkes. 
  
Som en kompensasjon har utbygger forpliktet seg til å fulldyrke et like stort areal på eiendom gnr/bnr. 
271/132 som planen legger beslag på av fulldyrka mark til fritidsformål og parkering, totalt ca 43 da. 
Eiendommen Prestgarden 271/132 består i dag totalt av 1275 da, herav 105 da fulldyrka jord og 728 
da produktiv skog. Utbygging og nydyrking vil opprettholde fulldyrka jorda og redusere produktiv skog 
tilsvarende oppdyrket areal. Matjordlaget i utbyggingsområdet må tas forsiktig vare på og brukes som 
dekke på det nydyrkede arealet. Dette ligger også som første punkt i rekkefølgebestemmelsene i 
utviklingen av området, og det er riktig. 
 
Aktuelt areal for nydyrking er sett på, og det er kommet søknad om nydyrking. Denne er sendt på 
høring til sektormyndighetene pr desember 2019. Det er ikke tatt stilling til om nydyrking kan 
godkjennes i det aktuelle området. Det ligger i kartene som dyrkbart areal og det foreslåtte området 
kan trolig oppnå samme jordkvalitet som i Vangsløkkja på sikt. Det uforutsette er at det må gjøres en 
utsjekk i biologiske verdier i nydyrkingsområdet, dette kan forsinke tiltaket noe. Dersom foreslått 
nydyrket område pga biologiske verdier ikke kan arealendres fra skog til fulldyrka jord, må 
kommunestyret ta stilling til andre løsninger for kompensasjon – som f.eks. makebytte med areal i 
kommunens eie som kan nydyrkes. 
 
Det er i kommuneplanens arealdel stilt krav om tett utnytting i heisnære områder dersom dyrka jord 
skulle nedbygges. Dette er i varetatt i planen ved at det er flateregulert og kan dermed oppnå høy 
utnyttelse. Mønehøyde er satt til maks 9 m, likevel vil det være svært avgjørende å stille strenge krav til 
hvordan dette utformes arkitektonisk for å ikke ta ‘glansen’ fra kirka vår Marit på Vang.  
 
Det søkes om dispensasjon fra 10-meters byggegrense mot dyrka mark, til 5 meter. Dette er uheldig 
da det lett kan føre til konflikter fram i tid mellom jordbruksdrift (f.eks. møkkspreding) og fritidsbeboere. 
Det er imidlertid tidligere fastsatt slik byggegrense i andre reguleringsplaner i Vangslia. Det vil være 
naturlig å videreføre denne praksisen da det ellers vil være vanskelig å bebygge de nederste tomtene 
på en hensiktsmessig måte.  
 
Vedr inngjerding ligger arealet i sin helhet nedenfor utmarksbeitene, og det er derfor ikke behov for 
gjerde for å beskytte hyttene mot beitedyr. For framkommelighet og ferdsel på ski til og fra heisen 
støttes forslaget om at inngjerding ikke blir tillatt mellom tomtene i et så tett utnyttet område.  
 
 
Folkehelsevurdering 
 



Trafikksituasjonen langs Kjerkvegen fra kirka og opp til  parkeringsområdene har i de siste årene vært 
en utfordring. Med ny stolheis og derved større kapasitet for kunder, samt nytt hyttefelt vil trafikken i 
området øke. Det planlagte tiltaket med rundkjøring ved parkeringsområdet i starten på stolheisen vil 
regulere trafikken og være et viktig trafikksikkerhetstiltak.  
 
Det er planlagt to gangfelt ved parkeringsplassen, samt gang – og sykkelveg fra hyttefelt til Onkel 
Pudder. Dette vil lede myke trafikanter og gi området bedre oversikt og bedre trafikksikkerheten, samt 
forebygge at myke trafikanter går i og over vegen mange steder, noe som kan føre til kork og 
trafikkfarlige forhold. Planforslaget viser også en breddeutvidelse fra nedenfor svingen av Kirkevegen 
og forbi innkjøring til hytteområdet. Området før og etter svingen er et kritisk punkt når veiforholdene er 
glatte. Det er ofte i eller rett før svingen  at biler blir stående på grunn av glatt veibane, noe som fører til 
kork og trafikkfarlige situasjoner. Innkjøringa til hyttefeltet vil ha samme utfordringene som svingen 
pga. stigningsforholdene og et forbikjøringsfelt er avgjørende. Ut ifra et trafikksikkerhetsperspektiv 
anbefales det derfor å trekke forbikjøringsfeltet fra før svingen og forbi innkjøring til hyttefeltet slik det 
ligger i planforslaget. 
 
 
Klimavurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og energiplanen 
forpliktet seg til å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk. Alt areal kan klassifiseres som enten skog, 
dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for 
utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra disse kategoriene.1)  
 
Planforslaget for Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal skiheiser vil ved evt. vedtak erstatte 
deler av gjeldende reguleringsplaner.  
 
Det er regulert inn et område til fritidsbebyggelse og areal til parkering er endret sammenlignet med 
gjeldende plan, og dette vil føre til at omtrent 17 da endrer arealbruk. Ifølge data hentet fra NIBIOs 
kartløsning, Kilden, består dette arealet av fulldyrka jord. Det antas at karboninnholdet i jorda har 
stabilisert seg etter 20 år etter endring av arealbruk.  
 
Disse arealbruksendringene, vil basert på verktøyet, gi følgende tall i løpet av en 20 års periode:  
 
- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 6,7 tonn CO2-ekvivalenter 2). 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 103,5 tonn CO2-ekvivalenter. 
 
Denne arealbruksendringen gir samlet en negativ klimaeffekt, med et utslipp på 110,2 tonn CO2-
ekvivalenter (6,7 tonn karbonbinding som vi går glipp av + 103,5 tonn klimagassutslipp over 20 år). 
Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 10 nordmenn 3). 
 
Dersom en skulle gjort beregninger ut ifra dagens situasjon/arealbruk, er det omtrent 27 da som endrer 
arealbruk. Da vil tallene bli som følger:  
 
- Opptak fra arealet uten arealbruksendring tilsvarer 10,7 tonn CO2-ekvivalenter. 
- Utslipp ved arealendring tilsvarer 164,3 tonn CO2-ekvivalenter. 
Arealbruksendringen vil da innebære et utslipp på 175,1 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer det 
årlige gjennomsnittlige klimafotavtrykket til ca. 17 nordmenn.  
 
Det er negativt med tanke på kommunens klima- og energiplan at planforslaget fører til utslipp av 
klimagasser som følge av at dyrka mark bygges. Samtidig er det slik at området er vist til parkering og 



fritidsformål l i kommuneplanens arealdel, noe som åpner for utbygging i disse områdene. Dette har 
som hensikt å skape forutsigbarhet i hvor og hvordan områder kan utvikles eller ikke. Det er også 
positivt at det legges opp til fritidsboliger nær heisen, slik at det vil være mulig å komme inn i 
heisanleggene uten bruk av bil. Det vurderes slik at klimautslippene som følge av planforslaget kan 
godtas.  
 
 

1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:   
Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. 
/hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år). 
  

2) CO2-ekvivalenter: 
Enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser (f.eks. metan, lystgass osv.) til den globale oppvarmingseffekten 
som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år (ssb.no) 
 

3) Klimaavtrykket til en gjennomsnittsnordmann er 10,5 tonn CO2-ekv per år (Cicero og Transportøkonomisk institutt). 
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknad til plankart og VA-plankart datert 06.01.20: 
 
Kommunedirektøren ser at det mellom tomt H4 og Kjerkvegen ligger en liten trekant som omfattes av 
reguleringsplanen for Vangslia, plan-ID 2006011. Arealet er vist til parkering og felles grøntanlegg, jfr. 
vedlagte kartutsnitt datert 08.01.20. der arealet er markert med rød omramming. Kommunedirektøren 
finner det hensiktsmessig at dette arealet tas inn i reguleringsplanen for Vangsløkkja hytteområde og 
P-plass for Oppdal Skiheiser, og vises med formål LNF. Den nye planen vil da erstatte også denne 
delen av reguleringsplanen for Vangslia med et arealformål som er i tråd med dagens bruk.  
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til reguleringsbestemmelser datert 06.01.20:  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at § 2.6. i forslaget til reguleringsbestemmelser er i tråd med pkt. 2.1. i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, der det heter: 
 
Ved utbygging av dyrkamarka i Vangslia skal tilsvarende arealer nydyrkes. Nydyrkingsparsellen skal 
være klargjort for mottak av matjord før opparbeiding av arealene kan starte, og være ferdig oppdyrket 
senest tre år etter at opparbeiding av arealene er påbegynt.  
 
Kommunedirektøren vil tilrå at § 2.6. i bestemmelsene får følgende ordlyd:  
 
Ved utbygging av dyrkamarka i Vangslia skal tilsvarende arealer nydyrkes. 
 
Sammen med § 5.1. vil en slik bestemmelse ivareta pkt. 2.1. i bestemmelsene til kommuneplanen.  
 
I den den omsøkte nydyrkingsparsellen ligger det imidlertid flere hekkelokaliteter for en rovfuglart som i 
2015 hadde status som Nær truet i Norsk rødliste. Norsk rødliste er en oversikt over arter som har 
risiko for å dø ut i Norge. Ved oppdyrking vil disse hekkelokalitetene forsvinne for all framtid. I 
forbindelse med behandling av søknad om nydyrking av den aktuelle parsellen, har det vært drøftet om 
det er mulig å makebytte denne parsellen med en annen parsell eid av kommunen. Forslagsstiller har 
sagt seg villig til dette, men det er ennå ikke avklart hva som kan være et egnet areal. Dersom 
nydyrkingssøknaden ikke blir innvilget, og man i tiden fram til sluttbehandling av reguleringsplanen ikke 
har funnet et egnet areal for makebytte, vil man stå ovenfor ulike valgmuligheter. En mulighet vil være 
å utsette sluttbehandling av planforslaget inntil et egnet areal for makebytte er funnet. En annen 
mulighet vil være å vedta planen uten krav om nydyrking av et tilsvarende areal som går tapt i 
Vangslia. Dette vil i så fall være i strid med pkt. 2.1. i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.  
 



Kommunedirektøren kan ikke se at planforslaget inneholder bestemmelse om inngjerding. I og med at 
det ikke beiter sau i dette området, kan kommunedirektøren ikke se at det er behov for inngjerding av 
tomtene. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at det tas inn en ny § 2.8. i fellesbestemmelsene. 
Paragrafen får følgende ordlyd: 
 
2.8. Inngjerding av tomtene er ikke tillatt.  
 
§ 3.1.5. Det framgår av første setning at bygninger skal ha taktekking av tre, skifer eller torv. 
Kommunedirektøren vil peke på at alle hyttene i Prestløkkja litt lenger opp har taktekking av torv. Det 
samme blir tilfelle i Vangslia Fjellandsby som ligger ovenfor Prestløkka. Kommunedirektøren mener 
dette også må gjelde for Vangsløkkja hytteområde, slik at det blir et helhetlig preg i området. Torv vil 
også bidra til at man unngår hurtig avrenning av overflatevann. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at 
første setning i § 3.1.5. får følgende ordlyd: 
 
Bygninger skal ha taktekking av torv.  
 
§ 3.2.2. Det framgår her av første setning at: Under arealformålet parkering (P1) kan tillates 
opparbeiding av parkering på inntil 3 plan med intern adkomst mellom parkeringsflatene. 
Kommunedirektøren vil tilrå at ordet kan strykes da dette vil gjøre bestemmelsen mer tydelig. Videre vil 
Kommunedirektøren tilrå at det i denne bestemmelsen tilføyes at:  Parkeringsplassen kan opparbeides 
trinnvis.   
 
I tredje avsnitt, andre setning, framgår at støttemurer kan oppføre i betong der grunnforholdene krever 
det. Kommunedirektøren mener det er viktig at alle murene får et helhetlig preg, og vil tilrå at det etter 
andre setning tilføyes en utdypende bestemmelse med følgende ordlyd:  
 
Støttemurer i betong skal forblendes med naturstein.  
 
§ 3.2.3.1. Kommunedirektøren mener denne paragrafen er noe uryddig oppbygd, og vil tilrå at den 
forenkles og får følgende ordlyd: 
 
Gang- og sykkelvegen (GS1) skal bygges i tråd med plankartet. Formålsgrense gang- og sykkelveg er 
byggegrense. Det skal etableres to opphøyde fotgjengeroverganger (OF1 og OF2). Endelig plassering 
av OF1 og OF2 skal gjøres i forbindelse med byggesøknaden på P-plassen.  
 
§ 3.2.6.1. Kommunedirektøren viser til vurderingene ovenfor, og vil tilrå at første avsnitt i denne 
paragrafen får følgende ordlyd: 
 
Under arealformål tekniske bygg/konstruksjoner (TBK1) skal det oppføres støttemur mot terreng 
nedenfor Prestløkkja hytteområde. Støttemuren skal oppføres av naturstein. I områder der 
grunnforholdene krever det, kan støttemuren oppføres i betong. Støttemurer i betong skal forblendes 
med naturstein.  
 
§ 5.2. Det framgår av § 2.5. at vann og avløp skal opparbeides i henhold til VA-plan/plankart. 
Kommunedirektøren vil derfor tilrå at andre setning i § 5.2. strykes.  
 
I planforslaget (plankartet) er det lagt opp til at Kjerkvegen skal breddeutvides fra nedenfor svingen sør 
i planområdet. Hensikten er å etablere et forbikjøringsfelt for å hindre stopp i trafikken i forbindelse 
med innkjøring til hytteområdet. Kommunedirektøren viser til folkehelsevurderingen ovenfor, og er enig 
i at breddeutvidelsen må gjøres i henhold til plankartet. Kommunedirektøren mener det er viktig at 
dette feltet etableres før opparbeidingen av hyttefeltet igangsettes, slik at trafikksikkerheten også blir 
ivaretatt i anleggsperioden. Kommunedirektøren vil derfor tilrå at det tas inn en ny § 5.5. i 
rekkefølgebestemmelsene. Paragrafen får følgende ordlyd: 
 
5.5. Før opparbeidingen av Vangsløkkja hytteområde igangsettes, skal Kjerkvegen breddeutvides i 
tråd med plankartet.  
 



Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen.   
 
I ROS-analysen for Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser AS er 6 hendelser vurdert å 
havne i grønne felt, der risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette 
gjelder radon, der avbøtende tiltak er radonsperre i tråd med bestemmelsene i byggteknisk forskrift 
(TEK 17). Under klimatilpassing/flomfare er det redegjort for hvordan dette er tenkt håndtert på en slik 
måte at det ikke vil utgjøre noen fare. Under vannforsyning er det angitt at pumpestasjon, 
høydebasseng og kommunalt rørnett vil bli sikret i forbindelse med utbyggingen. Støv i driftsperioden 
gjelder støv fra parkeringsplassen, der avbøtende tiltak er salting og bruk av støvbindende midler. Støy 
og støv fra vegtrafikk er vurdert å ikke være et problem da farten i området er lite, og Kjerkvegen er 
asfaltert. Støttemuren mot Prestløkkja hytteområde skal sikres med sikringsgjerde, og vil ikke utgjøre 
noen fare.  
 
5 hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder trafikksikkerhet. 
Vurderingene er at siktforholdene er ivaretatt ved etablerte avkjørsler og ny avkjørsel fra Kjerkvegen til 
Vangsløkkja hytteområde. Ny gang- og sykkelveg, rundkjøring og to opphøyde gangfelt vil bedre 
sikkerheten for fotgjengere. Sikkerheten i Vangsløkkja hytteområde ivaretas ved lav fart og liten trafikk. 
Gang- og sykkelvegen langs RV 70 fra Kjerkvegen gir sikker adkomst til Oppdal sentrum. Ulykker ved 
anleggsgjennomføring skal ivaretas ved at byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø skal legges til grunn.  
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 28.01.2020  
 
Behandling 
 
Arnstein Granlund spurte om sin habilitet i saken. 
 
Tilleggsforslag fra Venstre v/H. Nordseth:  
 
Før oppstart skal det forsikres om at det ikke er hekkelokaliteter for bakkerugere. Disse forsøkes evt. 
flyttet. 
Dette taes inn som rekkefølgebestemmelse. 
 
Forslag fra MDG v/Tor O. Naalsund:  
 
Nydyrkingsdelen må være på plass før forslaget sendes ut på 1.gangs handsaming. 
 
 
Vedtak 
 
Arnstein Granlund ble enstemmig vedtatt inhabil og Olav Martin Mellemsæter tiltrådte (6 st.). 
 
Tilleggsforslag fra Venstre v/H. Nordseth ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt alternativt over kommunedirektørens tilråding og forslag fra MDG v/Tor O. Naalsund. 
Forslag fra  Tor O. Naalsund falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: MDG). 



 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og P-plass for Oppdal Skiheiser AS på 
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-
plankart datert 06.01.20. med følgende endring:  
 
Arealet mellom tomt H4 og Kjerkvegen, vist med rød omramming på kartutsnitt datert 08.01.20, tas inn 
i plankartene og vises med formål LNF.  
 
Vedtaket gjelder videre bestemmelser datert 06.01.20. med følgende endringer:  
 
§ 2.6. får følgende ordlyd: 
 
Ved utbygging av dyrkamarka i Vangslia skal tilsvarende arealer nydyrkes.  
 
Det tas inn en ny § 2.8. i fellesbestemmelsene. Paragrafen får følgende ordlyd: 
 
2.8. Inngjerding av tomtene er ikke tillatt.  
 
§ 3.1.5. Første setning får følgende ordlyd: 
 
Bygninger skal ha taktekking av torv.  
 
§ 3.2.2. I første setning strykes ordet kan. I denne bestemmelsen tilføyes at:  Parkeringsplassen kan 
opparbeides trinnvis.   
 
I tredje avsnitt, etter andre setning, tilføyes en utdypende bestemmelse med følgende ordlyd:  
 
Støttemurer i betong skal forblendes med naturstein.  
 
§ 3.2.3.1. Bestemmelsen får følgende ordlyd: 
 
Gang- og sykkelvegen (GS1) skal bygges i tråd med plankartet. Formålsgrense gang- og sykkelveg er 
byggegrense. Det skal etableres to opphøyde fotgjengeroverganger (OF1 og OF2). Endelig plassering 
av OF1 og OF2 skal gjøres i forbindelse med byggesøknaden på P-plassen.  
 
§ 3.2.6.1. Første avsnitt i denne paragrafen får følgende ordlyd: 
 
Under arealformål tekniske bygg/konstruksjoner (TBK1) skal det oppføres støttemur mot terreng 
nedenfor Prestløkkja hytteområde. Støttemuren skal oppføres av naturstein. I områder der 
grunnforholdene krever det, kan støttemuren oppføres i betong. Støttemurer i betong skal forblendes 
med naturstein.  
 
§ 5.2. Andre setning strykes.  
 
Det tas inn en ny § 5.5. i rekkefølgebestemmelsene. Paragrafen får følgende ordlyd: 
 
5.5. Før opparbeidingen av Vangsløkkja hytteområde igangsettes, skal Kjerkvegen breddeutvides i 
tråd med plankartet. 
 
Det tas inn en ny § 5.6. i rekkefølgebestemmelsene med følgende ordlyd:  
 
Før oppstart skal det forsikres at det ikke er hekkelokaliteter for bakkerugere i området. Disse forsøkes 
evt. flyttet.  



 
§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven kommer ikke til anvendelse i denne saken.  
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og P-plass for Oppdal Skiheiser AS på 
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-
plankart datert 06.01.20. med følgende endring:  
 
Arealet mellom tomt H4 og Kjerkvegen, vist med rød omramming på kartutsnitt datert 08.01.20, tas inn 
i plankartene og vises med formål LNF.  
 
Vedtaket gjelder videre bestemmelser datert 06.01.20. med følgende endringer:  
 
§ 2.6. får følgende ordlyd: 
 
Ved utbygging av dyrkamarka i Vangslia skal tilsvarende arealer nydyrkes.  
 
Det tas inn en ny § 2.8. i fellesbestemmelsene. Paragrafen får følgende ordlyd: 
 
2.8. Inngjerding av tomtene er ikke tillatt.  
 
§ 3.1.5. Første setning får følgende ordlyd: 
 
Bygninger skal ha taktekking av torv.  
 
§ 3.2.2. I første setning strykes ordet kan. I denne bestemmelsen tilføyes at: Parkeringsplassen kan 
opparbeides trinnvis.   
 
I tredje avsnitt, etter andre setning, tilføyes en utdypende bestemmelse med følgende ordlyd:  
 
Støttemurer i betong skal forblendes med naturstein.  
 
§ 3.2.3.1. Bestemmelsen får følgende ordlyd: 
 
Gang- og sykkelvegen (GS1) skal bygges i tråd med plankartet. Formålsgrense gang- og sykkelveg er 
byggegrense. Det skal etableres to opphøyde fotgjengeroverganger (OF1 og OF2). Endelig plassering 
av OF1 og OF2 skal gjøres i forbindelse med byggesøknaden på P-plassen.  
 
§ 3.2.6.1. Første avsnitt i denne paragrafen får følgende ordlyd: 
 
Under arealformål tekniske bygg/konstruksjoner (TBK1) skal det oppføres støttemur mot terreng 
nedenfor Prestløkkja hytteområde. Støttemuren skal oppføres av naturstein. I områder der 
grunnforholdene krever det, kan støttemuren oppføres i betong. Støttemurer i betong skal forblendes 
med naturstein.  
 
§ 5.2. Andre setning strykes.  
 
Det tas inn en ny § 5.5. i rekkefølgebestemmelsene. Paragrafen får følgende ordlyd: 
 
5.5. Før opparbeidingen av Vangsløkkja hytteområde igangsettes, skal Kjerkvegen breddeutvides i 
tråd med plankartet. 
 
§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven kommer ikke til anvendelse i denne saken.  


