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Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan 
for Stavåløkken Østre hytteområde, del av gnr/bnr. 292/1. 
Oppdal Kommune. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshavere Ingrid Jørstad 
Braut/Kjell Jørstad Braut varsles det om oppstart av arbeid med endring av 
detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde, del av gnr/bnr. 292/1. 

Fig. 1: Oversiktskart. 
 
• Formålet med planen er å legge til rette for 8 nye tomter - frittliggende 

fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, annet uteopphold turdrag, skiløype, vei 
vann og avløp, samt atkomst til tomt gnr/bnr. 292/57 som ikke har innregulert egen 
atkomst. 

 
• Området har kort veg til viktige friluftsområder og til del av det preparerte 

skiløypenettet (Fjellskolen – Grøtsetra) i Oppdal går igjennom planområdet.  
 

• I forhold til tomt H5 må skiløypetraseen justeres slik at denne ikke kommer for nær 
framtidig bebyggelse. Vurderingen er at det blir viktig å tilpasse ny bebyggelse til 
den eksisterende, dette spesielt vedr. byggehøyde og takform. 

 
• Det forutsettes at man tar vare på mest mulig av eksisterende vegetasjonen.  
 
• Når det gjelder vann- og avløp skal tomtene H4 – H8 kobles til eksisterende 

infrastruktur, man får dermed en god utnytting av eksisterende anlegg. Tomtene H1, 
H2 og H3 og fradelte tomter gnr/bnr. 292/9, gnr/bnr. 292/57 og gnr/bnr. 293/28 
planlegges med avløp ført ned til felles avløpsanlegg AVL1(kart fig. 5), og med 
vannforsyning fra eksisterende vannforsyningsanlegg (borebrønner). 



Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde - endring,  del av gnr/bnr. 292/1. 
 

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
Dato: 02.11. 2020 
  

2 2 2 

• Tilgang til slokkevann vil bli med medbrakt vann i brannbil ved utrykning. 
Etterfylling av tank i brannbil kan skje fra tank ved borebrønn i øvre del av 
planområdet. 

 
• Etter søk i NVE – atlas og artskart/naturbase finner man ikke noen 

aktsomhetsområder/naturfarer eller artsobservasjoner som er i konflikt med 
naturmangfoldloven.  

 

 
 Fig. 2: Ortofoto viser nye tomter i forhold til grøfter (VA – anlegg), veier, skiløype og eksisterende 
bebyggelse i planområdet. 
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Fig. 3: Viser bilde av område ved tomt H6 

 
Fig. 4: Viser bilde av område ved tomt H7 
 
• Bakgrunnskart viser myrområde der tomt H4 – H8 er tenkt plassert. 

I byggeperioden ble det i dette området anlagt dreneringsgrøfter, vann og 
avløpsgrøfter. Sammen med veigrøfter har dette medført til opptørking av området. 
Tomtene (H4 – H8) fremstår i dag som delvis vegeterte med lauv/furuskog og med 
undervegetasjon bestående av gras/lyng.  

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde - endring,  del av gnr/bnr. 292/1. 
 

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
Dato: 02.11. 2020 
  

4 4 4 

 

 
5: Viser forslag til plassering av nye tomter og avløpsanlegg på gjeldende plankart. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er derfor ikke behov for 
planprogram (pbl §4-1) eller konsekvensutredning (pbl §4-2).  
Planområdet er ca. 150 da. 



Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde - endring,  del av gnr/bnr. 292/1. 
 

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
Dato: 02.11. 2020 
  

5 5 5 

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

Adresseliste - varsel om oppstart av arbeid med forslag til 
detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre hytteområde – endring, 
del av gnr/bnr. 292/1. 
 
Tensio – Oppdal E-verk AS, Kåsvegen 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,                                  
Transport og samfunn, 
PB 10, Nordre ÅL, 
2605 Lillehammer. 
 

Oppdal Kommune                                                                                                              
7340 Oppdal. 
Tekniske tjenester v/Eirik Kvål og Tore Samskott. 
 
 
Sámediggi Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 
N-9730 KÁRÁŠJOHKA KARASJOK. 
 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, 
Sluppenvegen 18, 
7037 TRONDHEIM. 
 
Mattilsynet Region midt, 
Hamnegata 22, 7714 Steinkjer. 
 
 

mailto:post@olafjosne.no
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Trollheimen Sijte v/ Gustav Kant, Nerskogvegen,  
1915, 7393 Rennebu. 
 
Nordskogen beitelag v/ Svein Mehlum, 
Gamle Kongeveg 5, 
7340 Oppdal. 
 
Midtskogmarka grunneierlag v/ Øyvind Veskje, 
Soleivegen 28, 
7340 Oppdal. 
 
Stavåløkken Østre hytteforening v/Geir Hagen, 
Tidemanns gate 28 C, 
7030 Trondheim 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


