
 

 

Mottakere jf. adresseliste       Berkåk 05.10.20 
 
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKILØYPENETTET 
STØLEN – FJELLSKOLEN – VORA, OPPDAL 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med områderegulering 
av skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på 
oppdrag fra Oppdal kommune som er forslagsstiller.  
 
Formålet med planen er regulere inn de delene av løypenettet i Vora-området (Ca. 10 km) som ikke 
er med i gjeldende plan, samt oppdatere bestemmelsene slik at det blir mulig å foreta nødvendige 
terrenginngrep slik at skiløypenettet kan prepareres med relativt små snømengder. Planområdet 
omfatter en trase hovedsakelig ca. 3-8 m bred nordøstover fra Stølen til Pøta, og i Vora-området. 
Endelig planforslag vil trolig inneholde en smalere trase enn det som varsles ved oppstart.    
 
For mer informasjon om planområdet, planstatus m.m., se planinitiativet på Oppdal kommunes 
hjemmeside; www.oppdal.kommune.no. Der finner man også planavgrensning i zoombar PDF og 
referat fra oppstartsmøtet avholdt 26.06.2020.  
 
Innspill sendes til post@plankontoret.net innen 09.11.20.  
 

Offentlige sektormyndigheter e-post 
Fylkesmannen i Trøndelag fmtlpost@fylkesmannen.no  
Trøndelag fylkeskommune postmottak@trondelagfylke.no  
NVE Region Midt rm@nve.no  
Sametinget  samediggi@samediggi.no  
Mattilsynet  postmottak@mattilsynet.no  
Statens vegvesen v/ Marit Johannson marit.johansson@vegvesen.no  
Andre høringsparter 
Vekveselva-Lia Beitelag v/ Bror Erlend Blichfeldt brorerlend@gmail.com  
Nordskogen beitelag v/ Svein Mæhlum nordskogenbeitlag@gmail.com  

Trollheimen sijte v/ Gustav Kant trollheimenkjott@hotmail.com  
Snøhetta IL  post@il-snohetta.no  
Skisporets Venner v/ Bjørn O. Ansnes bjornove@aktimed.no  
Vinstradalen og Loe utmarsklag vinstradalen@oppdal.com  

 
 
Grunneiere, naboer og festere tilskrives etter adresseliste fra Oppdal kommune. 
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Illustrasjon over hele planområdet. Se også www.oppdal.kommune.no for PDF.  
 
 
 

http://www.oppdal.kommune.no/


 3 

Illustrasjon over nordre del av planområdet.  
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Illustrasjon over søndre del av planområdet.  


	Mottakere jf. adresseliste       Berkåk 05.10.20
	VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKILØYPENETTET STØLEN – FJELLSKOLEN – VORA, OPPDAL
	I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med områderegulering av skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune som er forslagsstiller.
	Formålet med planen er regulere inn de delene av løypenettet i Vora-området (Ca. 10 km) som ikke er med i gjeldende plan, samt oppdatere bestemmelsene slik at det blir mulig å foreta nødvendige terrenginngrep slik at skiløypenettet kan prepareres med ...
	For mer informasjon om planområdet, planstatus m.m., se planinitiativet på Oppdal kommunes hjemmeside; www.oppdal.kommune.no. Der finner man også planavgrensning i zoombar PDF og referat fra oppstartsmøtet avholdt 26.06.2020.
	e-post
	Offentlige sektormyndigheter
	fmtlpost@fylkesmannen.no 
	Fylkesmannen i Trøndelag
	postmottak@trondelagfylke.no 
	Trøndelag fylkeskommune
	rm@nve.no 
	NVE Region Midt
	samediggi@samediggi.no 
	Sametinget 
	postmottak@mattilsynet.no 
	Mattilsynet 
	marit.johansson@vegvesen.no 
	Statens vegvesen v/ Marit Johannson

