Berkåk 21.08.19

ref. 25/19-agu

PLANINITIATIV MED ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE FOR ENDRING AV
OMRÅDEREGULERING FOR SKILØYPENETTET STØLEN – FJELLSKOLEN – VORA
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 ber vi om et møte for igangsettelse av endring av
Områderegulering av skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora, plan ID 1634 2012010. Plankartet er
vedlagt planinitiativet (ikke i målestokk). Forslagsstiller er Oppdal kommune, som har engasjert
Plankontoret for revidering av reguleringsplanen.

Forenklet fremstilling av gjeldende områderegulering Stølen – Fjellskolen – Vora. Løypetraseen er vist i grønt. Ikke alle
traseene på kartet er omfattet av endringen. Løypenettet vil bli utvidet i Vora-området.

Planinitiativ
I tråd med §1 i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og
bygningsloven, fremmes det et planinitiativ med de foreløpige premissene for planarbeidet, i
henhold til de tolv punktene (a-l) i denne bestemmelsen:
a) Formålet med planen
Det er ønskelig å regulere inn de delene av løypenettet i Vora-området som ikke er med i gjeldende
plan. Dette gjelder i hovedsak en rundløype rundt Vora og Baklia, en trase ned til parkeringen ved
Øvre Stuggulivegen, og en trase forbi Holda mot Pøta hytteområde og Veslsetra hytteområde. Totalt
er det snakk om ca. 10 km med eksisterende skiløyper som er uregulerte. Videre må bestemmelsene
til planen endres, slik at det blir mulig å foreta nødvendige terrenginngrep slik at løypenettet også
kan prepareres med relativt små snømengder. Endringen av bestemmelsene omfatter også det
allerede regulerte løypenettet, med unntak av traseen opp til Stavsjøen fra Storsteinen og
tverrforbindelsen mellom nordre og søndre del av rundløypa Vora-Fjellskolen som fortsetter ned til
Nyhaugen.

Uregulerte løypetraseer i Vora-området markert i rødt. Deler av eksisterende regulering vist i grått. Tverrforbindelsen
mellom nordre og søndre del av rundløypa Vora-Fjellskolen er ikke vist her. Fra www.skisporet.no.
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b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
Planområdet
Planområdet har lang utstrekning. Bredde på skiløyper og nøyaktig avgrensning av planområdet
avklares i oppstartsmøtet.
Regulert løypenett (vist på kart på forsiden):
Regulert bredde er 8 m, med unntak av kortere strekninger som ligger tett på bebyggelse eller
tomter. På det smaleste er traseen 3 m (i Rønningslia). Det er regulert ca. 25 km med løypetraseer i
området mellom Stølen Skisenter og Vora som er omfattet av planendringen. De ulike traseene har
følgende lengder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stølen, Gorsetgjerdet – Øverlia, øvre trase (Oppdalstoppen)
Stølen, Gorsetgjerdet – Øverlia, nedre trase
Øverlia – Storstein, Storstavåa
Storstein – Stavåløkkja (ny løypestrekning)
Storstein – Fjellskolen
Stavåløkkja – Fjellskolen
Fjellskolen – Vora
Vora – Gamle Kongeveg, Fagerhaug

3,1 km
3,4 km
3,0 km
2,5 km
4,1 km
2,6 km
4,8 km
1,9 km

Det meste av traseene går gjennom områder med blandingsskog dominert av furu og bjørk, eller
fjellbjørkeskog. Barskogen er registret som uproduktiv eller av lav bonitet. Deler av traseen rundt
Vora ligger over skoggrensen. Forbi Øverlia går løyetraseene over fulldyrka jord over en strekning på
drøyt 600 meter. Ellers går det meste av traseene gjenom utmarksbeiter for sau og storfe. Bekkene
og elvene som løypetraseen passerer er alle sideelver/-bekker til elva Byna.
Høydeforskjellen på løypetraseen er ca. 215 meter. I nedre trase ved Stølen og på endepunktet ved
Gamle Kongevei ligger traseen på ca 650 moh og rundt Vora går traseen opptil ca 865 moh.
Løypetraseene følger i hovedsak terrasser og flater med moderate stigninger. På noen korte
strekninger mellom Oppdalstoppen og Øverlia, og ved Vora ligger traseen i mer kupert terreng
Det regulerte løypenettet berører ca. 220 eiendommer, enten ved at traseene går over eller grenser
inntill dem.
Uregulert løypenett:
Avstanden fra parkeringsplassen ved Stuggulia til regulert løypenett ved Vora til er ca. 0,9 km.
Avstanden Vora rundt, altså fra eksisterende regulert løypenett, rundt Vora, og tilbake til regulert
trase, er ca. 6,1 km. Løypa fra den uregulerte rundløypa ned til Holda/Pøyta er ca. 3 km.
Det uregulerte løypenettet går i hovedsak gjennom skog (i hovedsak lauvskog), åpen fastmark (fjell),
fulldyrka jord og innmarksbeite. Løypa krysser flere større og mindre bekker, samt vegene
Stubblivegen, Voravegen og Pøtvegen. Høyeste punkt vil være i den delen som kalles Voraløypa, der
løypa går opp til ca. 925 moh.
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Virkninger
Planforslaget vil belyse virkninger av tiltaket, slik det er tenkt gjennomført.
Tilrettelegging av skiløyper er positivt i et folkehelseperspektiv, og betyr mye for Oppdals
attraktivitet for både fastboende og fritidsinnbyggere. Regulering og utbygging av fritidsbebyggelse
kan komme i konflikt med framføring av skiløyper. Regulering av det løypenettet som er i bruk bidrar
til å avklare denne arealbruken slik at disse kvalitetene sikres for framtida.
Negative virkninger av tiltaket vil kunne knytte seg til områder der det må gjøres terrenginngrep for å
bedre forholdene for skiløypene. Slike behov vil kartlegges nærmere i en tidlig fase av planarbeidet,
og en vil forsøke å tilpasse løsningene best mulig for å unngå sårbare områder.
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Planlagt tiltak er regulering av ca. 10 km med eksisterende skiløypenett. I tillegg vil endring av
bestemmelser i gjeldende plan åpne for at man kan utføre nødvendige terrenginngrep i både de 10
km med løype som skal reguleres nå, og i de 25 km med allerede regulert løypenett.
c) Utbyggingsvolum og byggehøyder
Planendringen medfører ikke oppføring av bygninger. Broer eller klopper ved kryssing av bekker og
elver kan være aktuelt.
d) Funksjonell og miljømessig kvalitet
Det vil trolig være behov for skogrydding og mindre terrenginngrep.
e) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Det er ønskelig å få minst mulig terrenginngrep og påvirkning på landskapet, spesielt ved kryssing av
vassdrag.
f)

Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og
pågående planarbeid
Kommuneplan

Ny arealdel ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2019 (PS Sak 63/2019).
Regulert løypenett:
Det regulerte løypenettet er vist med sort stiplet strek i plankartet til arealdelen (KPA).
Store deler av løypenettet er innenfor hensynssone for reindrift (H520_1-48). Følgende bestemmelse
gjelder for denne hensynssonen:
Det skal utvises særskilt varsomhet i forhold til reindrifta ved vurdering av søknader om
dispensasjoner fra kommuneplanen innenfor hensynssonene for reindrift.
Tilrettelegging av ferdsel skal i størst mulig grad kanaliseres utenom hensynssonene.
Ved opprettelse av nye løypetraseer skal reindriftsnæringa konsulteres.
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Det regulerte løypenettet går også innom hensynssoner for nedslagsfelt drikkevann (H110_22 og
H110_23), og ras- og skredfare (H310_2 og H310_3), samt gjennomføringssone med krav om felles
planlegging (H810_6).
Følgende bestemmelse gjelder for hensynssone nedslagsfelt drikkevann:
Det er ikke tillatt med tiltak som kan forurense drikkevannskilder.
Ved søknad om tiltak etter pbl § 1-6 må tiltakshaver kunne dokumentere at de omsøkte
tiltaket ikke kan medføre forurensing av drikkevannskilder.
De til enhver tid gjeldende klausuleringer for drikkevannskilden gjelder.
I det øyeblikket nedslagsfeltet utgår som drikkevannskilde og/eller reservevannkilde, inngår
nedslagsfeltet ikke i hensynssonen og bestemmelsen frafaller.
Drikkevannsinteressen skal være overordnet andre interesser innenfor hensynssonen.
Både faresonekartlegging og aktsomhetskartlegginger er lagt inn som faresoner i plankartet i KPA.
Følgende bestemmelse gjelder for hensynssone ras- og skredfare:
For områder vist som faresone ras eller skred kreves det ved søknad om tiltak og før forslag til
reguleringsplan kan sendes på høring, dokumentasjon på at plan- og bygningsloven § 28-1 er
oppfylt.
Følgende bestemmelse gjelder for gjennomføringssone med krav om felles planlegging:
Områdene skal planlegges samlet, og det skal foreligge godkjent reguleringsplan for den
enkelte sone før det kan gis tillatelse til tiltak eller deling av eiendom.

Reindrift

Ras- og skredfare

Krav om felles planlegging

Nedslagsfelt drikkevann

Kommuneplanen ved Stølen og mot Stavåa. De ulike hensyns-/gjennomføringssonene som det regulerte løypenettet er
innenfor er vist med sort og rød skravur.
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Kommuneplanen ved Stølen og Rønningen. Løypenettet går i hovedsak forbi/gjennom områder avsatt til LNFR eller
fritidsbebyggelse, i tillegg til å krysse tre traseer avsatt til idrettsanlegg (skiheis/-løype).

Kommuneplanen i området Stavåa/Sætersetra/Baklia/Vora. Løypenettet er markert med sort strek, og vises tydelig på
dette utsnittet. Området er i hovedsak avsatt til LNFR-formål eller fritidsbebyggelse. Store deler av området er innenfor
hensynssone reindrift. Løypa er også innenfor hensynssone for nedslagsfelt drikkevann.
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Uregulert løypenett:
Området rundt Vora er i hovedsak avsatt til LNFR-formål. Deler av løypenettet vil også gå innom
områder avsatt til fritidsbebyggelse. Store deler av løypenettet er også her innenfor hensynssone for
reindrift.

Kommuneplanen i området rundt Vora.

Reguleringsplan
Regulert løypenett:
Arealformålet i eksisterende plan er i hovedsak skiløypetrase, med unntak av der traseene krysser
veger. Krysningspunktene er vist som kjøreveg i plankartet.
Det regulerte løypenettet berører flere reguleringsplaner, i hovedsak for fritidsboliger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vangslia Gardåa, planID 1986007
Rønningen, PlanID 2001004
Rønningslia, planID 2001015
Rønningslia II, planID 2004017
Detaljreguleringsplan Oppdalstoppen hyttegrend, planID 2012023
Vangslia – Gardåa – Hellaugstøl, planID 1986005
Stølen fjelltun, planID 2001011
Hellaugstøl (del av eiendommen), planID 1992011
Bjørklia hytteområde, planID 2011006
Oppdalslia hytteområde, planID 2007004
Fagerhaug flyplass, planID 1988007
Stavåløkken, planID 1987002
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•
•
•
•
•
•

Sætersetra, planID 1987003
Oppdal Fjellgrend, planID 2000001
Stavåa, planID 1991007
Endring Stavåløkken Østre hytteområde, planID 2012005
Fagerhauglia hytteområde, Trinn I, planID 2007006
Nyhaugen hyttegrend , planID 2007012

Traseen er regulert inn i følgende reguleringsplaner:
•
•

Detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde, planID 2017011
Stavåløkken Østre hytteområde, planID 2009003

Uregulert løypenett:
Det nye løypenettet går gjennom flere eksisterende reguleringsplaner for fritidsboliger, i tillegg til å
knytte seg på det regulerte skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora;
-

-

Detaljreguleringsplan Stuggulia Øvre hyttegrend, planID 2011020. Det skal reguleres
løype/adkomst til eksisterende parkeringsplass innenfor planens avgrensing.
Letom hyttegrend, planID 2016011. Løypa går over arealformål LNFR.
Pøyta, planID 2006002. Løypa går over arealformål jord- og skogbruk.
Pøyta, planID 2006002. Løypa går over arealformål jord- og skogbruk, like inntil
bevaringsområde bevaring av bygninger, og er akkurat innom en ubebygd tomt regulert til
fritidsbebyggelse.
Vetlsetra hytteområde, planID: 1998002. Traseen slutter ved plangrensa, men det kan være
aktuelt å fortsette inn i hytteområdet. Dette avklares i oppstartsmøtet.

g) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
I hovedsak landbruksinteresser (beiteinteresser og marginalt skogbruk) og reindrift.
Deler av løypetraseene ligger innenfor ekspropriasjonsområde for reindrifta og innenfor område for
«tidlig høstvinterbeite, intensivt bruk» (https://kart.gislink.no/kart tema Landbruk, undertema
Reindrift).
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Tidlig høstvinterbeite vist med gul skravur i området Stavåløkken og Sæterssætra.

Tidlig høstvinterbeite vist med gul skravur i området Rønningen/Oppdalstoppen. Løypetraseen er vist i olivengrønn farge.
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Tidlig høstvinterbeite vist med gul skravur i området rundt Vora.

h) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og
sårbarhet
Regulert løypenett:
Det regulerte løypenettet ligger innenfor aktsomhetsområder for potensielt jord-flomskredfare,
snøskred (hovedsakelig utløpsområder) og flom. Se også aktuelle hensynssoner fra kommuneplanen
under punkt f. Det vil bli utarbeidet ROS-analyse for planforslaget. Denne vil gå nærmere inn på
temaet risiko og sårbarhet, og på aktuelle avbøtende tiltak.
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Aktsomhetsområder i søndre del av den regulerte løypa. Flom er vist i blå skravur, snøskred i rød skravur, og jord- og
flomskred i brun skravur. Steinsprang er vist med sort skravur, men løypenettet er ikke innenfor disse
aktsomhetsområdene.

Uregulert løypenett:
En foreløpig analyse tilsier at det er potensielt fare for flom i vann og nedre deler av bekkeløp i dette
området, noe som kan ha betydning for utforming av planen. Det er to mindre aktsomhetsområde
for utløsnings- og utløpsområde for snøskred, men disse ligger nedenfor og utenfor løypetraseen.
i)

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og
energidirektorat, Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning, Sametinget, Trollheimen Sijte,
Oppdal E-verk, Trønderenergi, Statnett, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap, Trøndelag
brann- og redningstjeneste, ev. vannverk, grunneiere (basert på matrikkelutdrag fra kommunen),
samt lag og foreninger som kan bli berørt av planendringer.
Endelig varslingsliste avklares i oppstartsmøte eller i kommunens notat etter oppstartsmøte.
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j)

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere,
naboer og andre berørte

Løsninger i planforslaget bør avklares i dialog mellom grunneiere, Oppdal kommune, Plankontoret,
og berørte myndigheter og naboer/rettighetshavere. Prosessen for dette vil følge kravene i
lovverket.
k) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt
«Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging» er listet i Vedlegg II - Planer
etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere i Forskrift om
konsekvensutredninger.
Annet

Natur (https://kart.gislink.no/kart/, tema Alle arter av særlig stor forvaltningsinteresse og
Artsdatabanken):

Regulert løypenett:
Løypetraseene går gjennom flere områder som er registrerte med viktige eller lokalt viktige
naturtyper:
•
•
•
•
•
•
•

Sørøst for Kinnpiken – Beiteskog. Vurdert som viktig.
Nedafor Stenløkkja – Hagemark. Vurdert som viktig.
Vest for Haugsætrin – Rikmyr. Vurdert som lokalt viktig.
Nord for Haugsætrin – Rikmyr. Vurdert som lokalt viktig.
Midtskogen: Langsætra – Naturbeitemark. Vurdert som viktig.
Stormyra ved Dånnålibekken – Rikmyr. Vurdert som lokalt viktig.
Grytdalen: Sætersætra – Naturbeitemark. Vurdert som viktig.

Lutvokssopp er observert innenfor områdereguleringen ved Langsætra. Soppen er registrert som nær
truet (NT) hos Artsdatabanken. Svarttopp, geitsvingel, fjelltistel og molte er observert innenfor løypa
vest for Haugsætrin. Dette er arter med særlig stor forvaltningsinteresse.
Uregulert løypenett:
Det er ikke registrert naturtyper i området. Det er registrert flere arter med særlig stor
forvaltningsinteresse i nærområdet rundt Vora, blant annet lirype og gråtrost ved Vora, molte,
svarttopp, fjelløyentrøst, og gullmyrklegg ved Sætersætra, gråsisik og bergirisk ved Holda, og
dvergfalk mellom Baklia og elva Gryta.
Kulturminner (https://kart.gislink.no/kart/, tema: Kulturminner, undertema Askeladden) vist
på kartutsnitt på neste side:
Regulert løypetrase er lagt et stykke bort fra registrerte kulturminner. De kulturminne som ligger
nærest på løypa er lokalitetID 132166 (forråd –depot) og lokalitetID 46717 (Marstenåkeren). Korteste
avstand er under 15 m. Det bør unngås terrenginngrep i nærhet til disse.
Det er registrert tre kulturminner i området Pøta-, Holda- og Letom-området. Disse er lokalitetID
222652 (kullfremstillingsanlegg ), lokalitetID 17121 (gravlignende steinlegninger) og lokalitetID
104347 (fangstlokalitet). Traseen bør plasseres i tilstrekkelig avstand til disse.
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Kulturminnene nærmest det regulerte løypenettet er markert med rød ring.

Kulturminner i området Pøta, Holda og Letom. Disse bør hensynstas i reguleringen av løypetraseen.
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Inngrepsfrie naturområder (https://kart.gislink.no/kart/, tema Natur, undertema Inngrepsfri natur
(INON 2013):

Inngrepsfrie naturområder.

Deler av planområdet rundt Vora inngår i et kartlagt INON-område fra 2013, med 1-3 km til
nærmeste inngrep.
Friluftsliv (https://kart.gislink.no/kart/, tema Friluftsliv, undertema Kartlagte
friluftslivsområder):
Traseen går innenfor tre kartlagte friluftsområder:
•
•
•

Fjellområdet Brattskarven – Finnpiggen er kartlagt som et viktig friluftslivsområde uten
merkede stier og skiløyper (https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004602).
Vangslia – Hovden – Stølen er kartlagt som et svært viktig friluftslivsområde og
utfartsområde (https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004633).
Vora – Grytdalen er kartlagt som et viktig friluftslivsområde med oppkjørte skiløyper som er
en del av stamløypenettet i Oppdal. Området er turterreng for både kommunens innbygger
og nærturterreng for hyttebebyggelsen i nærområdet
(https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004618).
Grunnforhold (www.geo.ngu.no):

Løypenettet går i hovedsak over torv og myr, og morenemateriale (både tynt og usammenhengende,
og mektig og sammenhengende). Ved Vora er det også stedvis bart fjell.

14

Grunnvannsborrehull (https://kart.gislink.no/kart/, tema Geologi, undertema
Grunnvannsborrehull):
Regulert løypenett:
I følge kartdata går løypetraseen over en grunnvannsbrønn ved Nyhaugen hyttegrend.

Grunnvannsborrehull ved Nyhaugen hyttegrend.

Uregulert løypenett:
Det er registrert flere grunnvannsborrehull i området rundt Vora. Spesielt fire hull ligger nær
løypetraseen, se figurer under.

Grunnvannsborrehull ved Stubblivegen, markert med blått punkt.
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Pøta og Veslesætra hytteområder. Grunnvannsborrehull markert med blå punkter.

Med vennlig hilsen
Andreas Gustafsson
www.plankontoret.net
Tlf. 72 42 81 68/ 974 34 019

Vedlegg:
Plankart for Områderegulering av skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora, planID 1634 2012010.
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