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1 INNLEDNING 

1.1  Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet å få samlet aktuelle bestemmelser for planområdet i en plan og skape 

forutsigbarhet i videre byggeprosesser. I eksisterende reguleringsplan for området er det foretatt sju 

mindre endringer. Det var derfor et ønske fra byggesak ved Stine Mari M. Elverhøi at det utarbeides 

en ny reguleringsplan for omsøkt planområde. 

Planområdet ligger nordøst for Oppdal sentrum ovenfor gårdsbebyggelsen i Gorsetgrenda. Området 

er vist til byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, delplan Oppdal sentrum. 

Det er også regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Gorsetgrenda hytteområde vedtatt i 

Oppdal kommunestyre den 9.9.2009 

Hjemmelshaver for eiendommene er Gorsethusa AS. 

1.2 Forslagstiller, samråd og medvirkning 
Forslagstiller er Gorsethusa AS, ved Hans Petter Rogstad. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i 

Oppdalingen den 23.2.2017. Planforslaget er utarbeidet av Mari Wognild og Monica Anshus Fossum i 

Oppdal Maskinkompani. Kontaktpersoner i Oppdal kommune har vært Stine Mari Måren Elverhøi, 

Arild Hoel og Vegard Kilde. Det ble avholdt et informasjonsmøte med Stine Mari Måren Elverhøi og 

Vegard Kilde den 25.1.2017, Mari Wognild og Hans Petter Rogstad deltok på dette møtet. Det er ikke 

avholdt oppstartsmøte eller befaring, dette på grunn av at denne planen erstatter eksisterende plan 

uten at bruken eller utnyttelsen av området endres i vesentlig grad.  

1.3 Innspill 
Det er kommet følgende innspill til planarbeidet før planen har vært ute til offentlig høring: 

Avsender Sammendrag av innspill Kommentar 

Statens Vegvesen, 16.3.2017 Ingen merknader til planarbeidet  
Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune, 9.3.2017 

Ingen merknader til planarbeidet  

Sametinget, 28.2.2017 Kan ikke se at det er fare for at 
tiltaket kommer i konflikt med 
automatisk fredete samiske 
kulturminner. Ingen spesielle 
merknader.  
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2 Planområdet 
Planområdet er regulert til fritidsbebyggelse i eksisterende reguleringsplan.  

2.1 Beliggenhet og avgrensing 
Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 294/1 Gammelstuggu Gorset, i Oppdal 

kommune. Gorsetgrenda nord blir en del av Gorsetgrenda hytteområde, og ligger nordøst for Oppdal 

sentrum på nordsida for FV 515 Gamle Kongeveg og E6. Området grenser mot Stølen skisenter i øst, 

og mot eiendommen gnr/bnr 295/1 Gorsethusa i vest. Planområdet er ca 6,8 da i størrelse. 

 

Figur 1 Beliggenhet planområde. 

 

  

Tiltaksområde 

Gorsetgrenda 

nord

Oppdal Sentrum
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2.2 Landskap og bebyggelse 
Lia består av slake terrasser som sammen med bjørkeskogen kan gi muligheter for innpassing av 

bebyggelse. Lia er et kulturlandskap med varierende bonitet og grad av gjengroing. Lia er bevokst 

med lauvskog, hovedsakelig bjørk. Ortofoto viser fordeling av vegetasjon i området.  

Det er ikke noe bebyggelse i planområdet. Det er opparbeidet infrastruktur med en avkjøring fra 

privat veg i Gorsetgrenda hytteområde for felles adkomst til alle tomter. Omkringliggende 

bebyggelse er fritidsboliger. 

 
Figur 2 Kartutsnittet over viser ortofoto av planområdet der bebyggelse, veger, eiendomsstruktur og vegetasjon i området 
går fram. 

2.3 Landbruk og kulturlandskap 
Gårdskartene til eiendommen 294/1 som området er løst fra viser at mesteparten av området rundt 

planområdet er klassifisert bebyggelse, samferdsel. I tillegg er det 1 teig med innmarksbeite mark like 

utenfor planområdet.   
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Kartet over viser de omkringliggende arealenes status som landbruksarealer. Lys rosa er Bebygd, 

samferdsel, vann, isbre og snø. Lys gul er innmarksbeite (Skog og landskap: Gårdskart for gnr/bnr 

294,1). 

2.4 Risikosoner 
En liten del av planområdet ligger innenfor potensielt jord- og flomskredfare. Vedlagt rapport 

avkrefter faren for jord- og flomskred i hele området. 
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Figur 3 Kartutsnitt fra NGU (arealis) med potensielt jord- og flomskredfare.  

2.5 Kulturminner 
Kart fra NGU (arealis) viser at det ikke registrert fredede kulturminner i området. 

 

Figur 4 Kartutsnitt fra Arealis. 
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2.6 Friluftsliv 
Skiløypa fra Vangslia til Stølen krysser ikke berørt område for reguleringsplan. 

2.7 Biologisk mangfold 
Bjørn Harald Larsen utarbeidet i 2014 en områdebeskrivelse for Gorset i forbindelse med 

naturtypekartlegging på nordsiden på oppdrag fra Oppdal kommune. Planområdet er ikke berørt i 

dette området, men ligger i nærheten. Det er avgrenset en naturtypelokalitet, 

hagemark/naturbeitemark av verdi A. Det ble gjort funn av en sårbar og to nær truede arter; 

beitemarksopp samt bakkesøte. Artene som er funnet og naturtypen er skapt av jordbruksdrift, og er 

også avhengige av at beitingen opprettholdes på et nivå som hindrer gjengroing. 

 

 

Figur 5 Kartet over viser ingen funn av rødlistearter i planområdet, men det er gjort funn av arter som er spesielt 
hensynskrevnde i området. 
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3 Forholdet til andre planer 

3.1 Kommuneplan 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplan for Oppdal 2014-2025 arealdelen, ikrafttredelsesdato 

5.3.2015.  

 

Figur 6 utsnitt av kommuneplanens arealdel, delplan for Oppdal sentrum.  

Bebyggelsen kommer til å ligge i ei li, og bebyggelsen vil derfor ikke bryte horisonten av høydedrag 

eller topper slik at den får silhuettvirkning. 

3.2 Reguleringsplaner 
 

3.2.1.1 Reguleringsplan for Gorsethusa.  

Gjeldende reguleringsplan 1634_2009011 Reguleringsplan for Gorsetgrenda viser området regulert 

til fritidsbebyggelse.  
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Figur 7 Planområdet i eksisterende reguleringsplan. 

 

mailto:post@oppdal-maskinkompani.no


  3.10.2017   -     Side 10 av 14 

Smivegen 2, 7340 Oppdal | + 47 72 40 04 40 | post@oppdal-maskinkompani.no | org.nr. 915 019 463 

 

4 Planen 
Bekkefar, trevegetasjon og andre natur- og kulturelementer (eksempelvis steingjerder) er bevart og 

innarbeidet i planområdets grønnstruktur I utformingen av reguleringsplan som er gjeldende i dag. 

Veger og bebyggelse er lagt etter terrenget ved at tomtene er samlet i grupper der terrenget tillater 

det, og vegtraséene er lagt i terrenget slik at det blir minst mulig skjæringer og bratte fyllinger.  

Bestemmelsene til planen setter krav om at terrenginngrep skal tilsås og reetableres med stedegen 

vegetasjon, og utbygger har ansvar for å sette i stand og så til etter hvert som utbygginga blir ferdig. 

Bestemmelsene til planen krever også at skal det følge med situasjonsplan og profiler som blant 

annet viser plassering av eksisterende og planlagte bygninger, eksisterende og framtidig terreng med 

mer. 

4.1 Planforslag 

 

4.2 Arealbruk 
Tabellen under viser fordeling arealbruk i planen 

Formål Planforslag m² 

Byggeområde for fritidsbebyggelse 6 081,7 

Fellesområde veg 469,3 

  

SUM 6551 m² 
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4.3 Byggeområder 

4.3.1 Fritidsbebyggelse 
Områder for fritidsbebyggelse er i eksisterende reguleringsplan delt opp og nummerert etter 

grunneiere. For Gnr/bnr. 294/1 er det i eksisterende plam benyttet D1, D11-D15 for eiendommene 

denne nye planen skal gjelde. 

Tabellen under viser oversikt over størrelsen på hver enkelt tomt og foreslått utnytting: 

Formål-sosi Feltnavn Informasjon Areal m² 

150 D14 %BYA=25-45% 947,7 

150 D15 %BYA=25-45% 1022,4 

150 D16 %BYA=25-45% 1054,5 

150 D19 %BYA= maks 30% 655,4 

150 D20 %BYA= maks 30% 588,9 

150 D21 %BYA= maks 30% 588,1 

150 D22 %BYA= maks 30% 589,1 

150 D23 %BYA= maks 30% 635,6 

Sum areal felt, m² 6081,8 

 

Byggeskikk  

Bebyggelsen i hyttefeltet skal ta utgangspunkt i den autentiske byggeskikken på Oppdal og i 

Trøndelag. Byggeskikken i området kjennetegnes av at de enkelte bygningene står fram som rene, 

regulære volumer plassert sammen i tun og etter terreng. Bygningskroppene er delt i en eller to 

etasjer. Bygningene kan stå på terrasser i terrenget eller på mursokkel med trapp ned på terreng. 

Formen understrekes av enkel materialbruk. Sammenstilling av flater med panelkledd bindingsverk 

og laftevegger skaper variasjon i veggflatene. Takflatene er regelmessige saltak med knappe 

takutstikk. Takene er tekket med torv, skifer eller tre. Detaljering og markering av omramming av 

vinduer, dører, takutstikk og vindskier med mer er enkel og nøktern. Inngangspartiet er ofte rikt 

dekorert med forseggjort ornamentikk.  

Vann og avløp  

Området er delvis og skal knyttes til kommunalt vann og avløp. Overvann forutsettes disponert på 

hver enkelt tomt, og om nødvendig ledet til vegrøfter og bekker. Området vil bli godt dekket med 

bygninger og faste dekker, men det er et stort friområde nedenfor, likevel kan det vurderes om det 

skal legges inn en avskjæringsgrøft i nedre del av området.  

4.4 Fellesområder 
Gorsetgrenda nord har atkomst fra eksisterende hovedveg gjennom feltet med avkjørsel fra Gamle 

kongeveg. Stikkvegen som gir atkomst til Gorsetgrenda Nord, tomt D14-D16 og D20-D23, er vist som 

fellesområde. Avkjøringene til hver enkelt tomt er vist med pil.  

Linjeføringen for stikkvegen inn til planområdet er tilpasset terrenget slik at det gir minimal 

eksponering. Vegen er bygget med 5,0 m bredde. Den er lagt med maksimal stigning 1:10, og slik at 

den kan anlegges med minst mulig inngrep i terrenget. Sidearealer til vegen som grøfter, skjæringer 

mailto:post@oppdal-maskinkompani.no


  3.10.2017   -     Side 12 av 14 

Smivegen 2, 7340 Oppdal | + 47 72 40 04 40 | post@oppdal-maskinkompani.no | org.nr. 915 019 463 

 

og fyllinger skal tilsås og reetableres med stedegen vegetasjon, og utbygger har ansvar for å sette i 

stand og så til etter hvert som utbygginga blir ferdig.  
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5 Kilder 
Planbeskrivelse for Gorsetgrenda hytteområde fra Plankontoret vedtatt 9.9.2009 

Kommunekart Oppdal Kommune 

Skog og landbruk 

Arealis kartverk (http://geo.ngu.no/kart/arealis/) 

http://www.miljostatus.no/kart/ 
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6 Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Plankart i PDF og SOSI-format 

Vedlegg 2: Planbestemmelser 

Vedlegg 3: ROS analyse, utarbeidet av Ola Fjøsne  

Vedlegg 4: VA -plan i PDF 

Vedlegg 5: Dokumenter i tilknytning til varsel om oppstart 
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