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Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for  Øvre 
Vangslia Fjellandsby, gnr/bnr. 271/235, del av gnr/bnr. 271/5 og 
gnr/bnr. 271/91. 
Oppdal Kommune. 
 
I medhold av Plan -og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Oppdal 
Skiheiser AS og Vangslia Utvikling AS varsles det om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Øvre Vangslia Fjellandsby. Planen vil være en utvidelse av 
Vangslia Fjellandsby mot nord. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for en flate-regulering med formål – 
frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, annet uteopphold turdrag, vei 
vann og avløp. Vannforsyning, slokkevann og utslipp av avløpsvann kobles til allerede 
opparbeidet/oppdimensjonert ledningsnett/infrastruktur (kommunalt) i Vangslia 
Fjellandsby. Vannforsyning, slokkevann, avløpsvann og overvann vil bli beskrevet i egen 
vann- og avløpsplan. 
 
I forbindelse med pålagt rassikring av byggeområdet er det utarbeidet en  
geotekniske rapport av Norconsult, samt utarbeidet et teknisk notat (en 
mulighetsstudie) av NGI. 
Gjeldende reguleringsplan for Vangslia Fjellandsby åpner for en fysisk rassikring (med 
dyp drenering – bortleding av overflatevann) av anlagt i LNF- område på oversiden av 
byggeområdet. 
 
Atkomst til de nye byggeområdene vil være ved forlengelse av hovedatkomsten i 
Vangslia Fjellandsby, denne vurderes som god, med tilstrekkelig vegbredde og 
akseptable stigningsforhold.  
 
Atkomst til byggeområdet i anleggsperioden vil i hovedsak være skiheisens tilkomst veg 
som går like øst for planområdet. 
 
Det vil bli utført en naturtypekartlegging av det aktuelle området, i henhold til referatet i 
oppstartsmøtet med Oppdal kommune. 
 
Området er vurdert i rapport utført av NGI -20150490-01-R_Vurdering av fare for 
snøskred mot planlagt hyttefelt.  Alle typer ras- og skred er vurdert i denne rapporten. 
 
I LNFR - område på nedsiden av rassikringen anlegges atkomst til grunneiendommen 
gnr/bnr. 271/5. 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er derfor ikke behov for 
planprogram (pbl §4-1) eller konsekvensutredning (pbl §4-2).  
Det nye byggeområdet er ca. 10 da. 
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Fig. 1: Oversiktskart – planavgrensning. 
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Fig. 2: Viser prinsippskisse – flate regulering H1 – H4. 
 

 
 
Spørsmål eller innspill kan rettes til: 
E-post: post@olafjosne.no 
Tlf. mob - 93639487  
Frist for innspill settes 1. oktober 
Mvh 
Ola Fjøsne 
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Adresseliste - varsel om oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplan 
for Øvre Vangslia Fjellandsby, gnr/bnr. 271/235, samt del av gnr/bnr. 271/5 og 
gnr/bnr. 271/91. 
 
Tensio Oppdal E-verk, Kåsenvegen 16,                                                                                                                    
7340 Oppdal 
 
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. 
 
Trollheimen Sijte v/ Gustav Kant, Nerskogvegen,  
1915, 7393 Rennebu. 
 
Vekveselva /Lia beitelag v/ Leif Conradi Skorem, 
Gml Kongeveg 321, 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.


