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Avvik mellom Siva Eiendom Holding sitt planutkast og planforslaget som 
sendes på høring  
 
Det er avvik mellom forslagsstiller, Siva Eiendom Holding AS’, sitt planutkast og det planforslaget som 
Oppdal kommune nå sender ut på høring. Avviket kommer som følge av kommunestyrets vedtak ved 
førstegangsbehandling av planforslaget. Vedtaket hitsettes: 
 

 
Planmaterialet er revidert i samsvar med vedtaket og oversendes med dette til kommunen. 
 
Bakgrunn  
Kommunen har ved sitt vedtak tatt vurderingene fra enhetsleder for Plan og forvaltning til følge. Fra 
saksframlegget hitsettes: 

Oppdal Kommune  Dato 

v/Arild Hoel  21.06.2018 
Inge Krokansveg 2 Referanse Sted 

7340 Oppdal ARHO/2017/1488-
9/504.002.26 

Trondheim 

http://www.pir2.no/
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Avvik mellom forslagene 
Oppsummert er ulikhetene mellom forslagsstillers og kommunens planforslag at i førstnevnte var det 
parkeringsplassen som ble forskjøvet (2 meter mot sørøst), mens i sistnevnte er det nybygget som 
forskyves (2 meter mot nordvest). 

• I forslagsstillers planutkast ville seks eksisterende parkeringsplasser langs Ola Setroms vei beholdes. 
Parkeringskapasiteten ved Aunasenteret ville reduseres med to plasser (fra 140 til 138). 
Parkeringsplassen ville forskyves nærmere Aunasenterets fasade/ inngangsparti. Opprettholdelse 
av eksisterende trerekke langs fasaden var sikret i reguleringsbestemmelsene.  

• I kommunens planforslag vil 6 parkeringsplasser langs Ola Setroms veg forsvinne. Parkeringen foran 
Aunasenteret opprettholdes med samme antall som i dag. Ola Setroms vei blir 2m smalere enn i 
gjeldende områdeplan for sentrum. 

 
Følgende er endret i plankartet: 
BS14 og BS15 samt fortau f_SF er forskjøvet to meter mot nordvest. O_BUT er forskjøvet tilsvarende. Felt 
f_SPA3, dvs parkeringsplassen foran Aunasenteret (arealet tilhørende Ren Oppdal AS, og areal de har avtale 
med Oppdal kommune om å benytte til parkering), beholdes som i dagens plan. 
 
I bestemmelsene: 
Den foreslått nye bestemmelsen i pkt. 7.10 er strøket. (Bestemmelsen som ble strøket: «Innenfor f_SPA3 
skal eksisterende trerekke opprettholdes.») 
Pkt. 6.3 gjeldende for BS14 og BS15 er endret. Formuleringen Parkering tillates ikke etablert før området er 
bebygd, er erstattet med Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse på bygninger på BS14 og BS15, 
skal det foreligge dokumentasjon på at kravene til parkering i pkt. 5.5. er oppfylt. 
 
Planbeskrivelse og illustrasjoner 
Tidligere oversendte planbeskrivelse og illustrasjoner var basert på Sivas planutkast. Disse er av 
framdriftshensyn og etter avtale med Plan og forvaltning ikke endret før utlegging av planforslaget til 
høring og offentlig ettersyn.  Det er derfor viktig at publikum gjøres oppmerksom på avvikene beskrevet 
over. 
 
 
Vennlig hilsen 

Pir II AS 
 
 
Petter Paus 
Sivilarkitekt MNAL 
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