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Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gregosen 
hyttefelt – endring, del av gnr/bnr. 328/1. 
Oppdal Kommune. 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshavere Frode 
Andersen og Ole Johan Svorkdal oversendes varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt – endring, del av gnr/bnr. 328/1. 

 
Formålet med planendringen er å etablere en ny kjøreveg fra eksisterende veg 
(Sørlivegen) fram til tomter der hjemmelshaverne ønsker dette. Stikkveger til hver 
enkelt tomt kan legges under arealformål annen veggrunn.  

 
Endring av plan vil innbefatte nytt digitalt plankart som viser eksisterende kjøreveger, 
innmålte tomtegrensene og felles parkeringsplasser, samt forslag til ny vegatkomst 
(kjøreveg) til de tomtene som er vist på fig. 4. 

 
En forhåndsundersøkelse utført av tiltakshavere viser at flertallet av hytteierene i 
området ønsker helårs kjøreveg. Storparten av hyttene i planområdet vil kunne 
tilknyttes den nye vegen, og selv om vegen blir innregulert og bygget vil det ikke bli 
krevd opparbeidet stikkveger fram til tomter der det ikke er interesse for det.  

 

Tiltakshavere har etter signal fra hytteiere i planområdet valgt å beholde gangevegen og 
felles parkering for noen av hyttene. 

 

Selv om klimaplanen for Oppdal legger opp til felles parkeringsplasser og gangveg fram 
til den enkelte tomt har mange hytteiere et ønske om helårs atkomst til sine hytter 
Helårsveg også en fordel for den kommunale beredskapen (for utrykkingskjøretøyer, 
brann og sykebil). Varselet (fig. 4) viser vendehake ved Grøna m. muligheter for 
etterfylling av tank i brannbil. 
 
Vegen opparbeides på en enkel måte i et tilnærmet i flatt landskap og vil dermed i liten 
grad påvirke omgivelser og landskap. Vurderingen er at opparbeiding av kjøreatkomst 
til de aktuelle tomtene ikke vil føre til større terrenginngrep og dermed ikke påvirker 
landskapsbildet negativt. 
Det er ikke planlagt ny fritidsbebyggelse og endringen legger ikke opp til å samle mer 
folk i planområdet. 
Vurderingen er at planlagte atkomster vil erstatte gangveier fra vinterbrøytet parkering. 
Parkeringsplassene grenser til samleplass for rein og vurderingen er at bilveg fram til 
den enkelte tomt vil avlaste trafikken ved samleplassen. 
 
Området hvor veiene skal bygges er i bonitetskart klassifisert som annet markslag. 
Beiteområde vil ikke bli vesentlig berørt. Selve arealet veien legger beslag på er ca. 2,5 
da. 
 
Etter søk i artskart og naturbase kan man ikke finne forhold i, eller like i nærheten av 
planområdet som gjør at det kommer i konflikt med naturmangfoldloven. Det er ikke 
krav om naturtypekartlegging i området jfr. bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
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Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er derfor ikke behov for 
planprogram (pbl §4-1) eller konsekvensutredning (pbl §4-2).  
 

 
Fig. 1: Oversiktskart 
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Spørsmål eller innspill kan rettes til: 
E-post: post@olafjosne.no 
Tlf. mob - 93639487  
Frist for innspill settes 25. august 
Mvh 
Ola Fjøsne 

Fig. 2: Viser planavgrensning i arealdel kommuneplan (2019 – 2030). 
 
 

mailto:post@olafjosne.no
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Fig. 3: Viser forslag til plassering av kjøreatkomst i forhold til eksisterende bebyggelse og naturlandskap. 

 
Fig. 4: Viser forslag til nye vegatkomster. 
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Adresseliste - varsel om oppstart av arbeid med forslag til 
detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt - endring, del av gnr/bnr. 
328/1. 
 
TrønderEnergi Nett AS, 
Postboks 9480 Torgarden, 
7496 Trondheim 
 
 
Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 Steinkjer 
 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, 
Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 
 

Norges vassdrags-  
og energidirektorat                               
Vestre Rosten 81,                                                
7075 Tiller. 
 

Statens Vegvesen                                  
Region Midt, Fylkeshuset                                  
6404 Molde. 
 

Oppdal Kommune, 
7340 Oppdal. 
 

Sámediggi Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 
N-9730 KÁRÁŠJOHKA KARASJOK. 
 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, 
Sluppenvegen 18, 
7037 TRONDHEIM. 
 
Mattilsynet Region midt, 
Hamnegata 22, 7714 Steinkjer. 
 
Gregosen veg- og hyttelag v/ Anders Homb, 
Harald Bothners veg 30, 7052 Trondheim.  
 
Gregosen veg- og hyttelag v/Kari Rognes, 
Prinsens gate 1 A, Statens Hus, 7013 Trondheim. 
 
Trollheimen Sijte v/ Gustav Kant, Nerskogvegen,  
1915, 7393 Rennebu. 

https://www.startsiden.no/sok/person/details/637127S1/anders-homb?q=anders%20Homb
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Skardalen/Skuggelia beite/sankelag 
v/ Lars Helge Sesaker, Hindsetv. 17, 7340 Oppdal 
 
 

Varslet oppstart av arbeid med reguleringsplanen er sendt til alle berørte naboer, 
annonsert i Opp-avisa, og i tillegg lagt ut på Oppdal kommunes hjemmeside. 

 
 
 
 
 


	Gregosen veg- og hyttelag v/ Anders Homb,
	Harald Bothners veg 30, 7052 Trondheim.

