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Nytt varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for 
Nedre Stølslia hytteområde, del av gnr/bnr. 298/5. 
Oppdal Kommune. 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Arild Hagen 
varsles det på nytt (erstatter tidligere varsel datert 08.04. 2021) om oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde, del av gnr/bnr. 
298/5. Beliggenhenhet er på nord og sørside av Gamle Kongeveg, like øst for Stølen 
skisenter.  
 
Hensikten med planen er å legge til rette for ca. 20 tomter – frittliggende 
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, annet uteopphold, vei vann og avløp.  
 
• Nye tomter vil grense til Gamle Kongeveg, til eksisterende fritidsbebyggelse i øst og 

til dyrkamark i vest (byggegrense 10 meter). Området er i dag bevokst med skog og 
rydding av skogen i forbindelse med etablering av ny fritidsbebyggelse vil generelt 
bedre utsikten mot vest og sør for den eksisterende. Planomriss noe justert i forhold 
til arealdel kommuneplan, dette gjelder tomt H18 – se fig. 3. 
 

• Området har kort veg til viktige friluftsområder (alpinanlegg) og til del av det 
preparerte skiløypenettet (Fjellskolen – Grøtsetra) i Oppdal som går like ovenfor 
planområdet. 
 

• Tilgang til slokkevann vil bli fra medbrakt vann i brannbil ved utrykning og i tillegg 
er det mulighet for å anlegge brannkum/kum for ettfylling av slokkevann fra 
kommunalt ledningsnett. Vannforsyning fra kommunalt nett, avløp kobles 
direkte/indirekte til det kommunale nettet. 
 

•  Området har atkomst fra Gamle Kongeveg (Fylkesveg).  
Etter innspill fra Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med tidligere varsel (datert         
23.04.2020, referanse: 202013011) er avkjøringene til det nye området lagt til 
eksisterende avkjørsel. Se fig. 3. 
Ny bebyggelse vil bli plassert utenfor gul støysone vist på fig. 2 - arealdel   
kommuneplan. 

 
• Etter søk i NVE skredatlas finner man at planområdet ligger i aktsomhetsområde for 

jord- og flomskred. I forbindelse med planarbeidet vil det bli gjort en faglig utredning 
i forhold til flomskred og overvann (vurdering av naturlige løsninger i forhold til 
bortleding av overvann og størrelse av bekkeløp mht. klimapåslag). 
 

• 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 krav 
om naturtypekartlegging (Rapport vedlegges planen ved innlevering til 1. gangs 
behandling i kommunen) i området jfr. bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er derfor ikke behov for 
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planprogram (pbl §4-1) eller konsekvensutredning (pbl §4-2).  
Fig. 1: Oversiktskart 
 

 
 
Spørsmål eller innspill kan rettes til: 
E-post: post@olafjosne.no 
Tlf. mob - 93639487  
Frist for innspill settes 21 desember.  
Mvh 
Ola Fjøsne 
 
 
 
 

mailto:post@olafjosne.no
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Fig. 2: Viser planavgrensning i forhold til arealdel kommuneplan (2019 – 2030). 
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Fig. 3: Viser forslag til plassering av tomter og atkomst i forhold til naturlandskapet. 
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Adresseliste - varsel om oppstart av arbeid med forslag til 
detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia, gnr/bnr. 298/5. 
 

         Tensio - Oppdal E-verk                                                                                                                    
7340 Oppdal 
 
Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 Steinkjer 
 
 
Statsforvalteren 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. 
 

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. 
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