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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 11.05.18. mottatt forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal 

sentrum fra PIR II AS. Planen omfatter del av gnr/bnr 280/7, tilhørende Oppdal kommune, del av 

280/96, tilhørende REN OPPDAL AS, del av 280/228, tilhørende Skreen og Stensrud eiendom AS og 

del av 284/37 tilhørende Husfliden Oppdal SA. Forslagsstiller er Siva Eiendom Holding AS. 

Oppstartsmøte ble holdt 21.11.17. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått. Det ble 

bl.a. opplyst fra kommunens side at parkeringsplassen (f_SPA3) er felles for BS 13, 14 og 15, men er 

opparbeidet av Aunasenteret. Den delen som eies av Oppdal kommune er bortleid til Aunasenteret. Det 

må derfor avklares med Aunasenteret om parkeringsplassen kan deles. Det ble videre opplyst at det er 

ønskelig at det bygges parkeringskjeller under hele eller deler av f_SPA3. Planområdet er ca. 7,5 da. 

Foreslått utbyggingsområde er ca. 1,5 da. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning 

og avløp. Forslag til endring av bestemmelsene er markert med gul farge i vedlagte bestemmelser.  

 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan og områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum vist med 

arealformålene sentrumsformål, parkering, og kombinerte samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. I 

områdereguleringsplanen er det også vist areal til uteopphold (BUT).  

 

De viktigste, foreslåtte endringene i forhold til gjeldende områdereguleringsplan for Oppdal sentrum er: 



 

I bestemmelsene: 

- For BS14 økes gesims- og mønehøyde fra henholdsvis 13 meter og 14 meter til henholdsvis 14,5 

meter og 19,0 meter. 

- For BS15 økes gesims- og mønehøyde fra henholdsvis 14 meter og 16 meter til henholdsvis 14,5 

meter og 19,0 meter.  

- Det foreslås et avgrenset bestemmelsesområde i BS14, der det tillates oppført et klatretårn med 

maks høyde 26 meter. o-BUT tillates delvis overbygd.  

- Det legges opp til en forholdsvis lang og smal saltaksbygning i fire etasjer og et formgitt tårn, der 

gjeldende områdereguleringsplan legger opp til flate tak.  

 

I plankartet: 

- BS15 utvides sørvestover slik at feltet grenser inntil BS14. I bestemmelsene legges det opp til at det 

skal være en åpen passasje med bredde minimum 6,5 meter og høyde på minimum 7 meter.  

- Fortau med bredde på 2 meter legges inn mellom BS14 og BS15 og f-SPA3. o-BUT utvides 

tilsvarende.  

- Felt f-SPA3 forskyves tilsvarende mot sørøst. Annen veggrunn tas ut langs gangveg/gangareal foran 

Aunasenteret. Eksisterende trerekke skal beholdes, men det legges opp til parkering mellom trærne.  

 

Endringene er hverken i tråd med gjeldende kommuneplan eller områdereguleringsplanen for Oppdal 

sentrum. Planen må dermed sluttbehandles av kommunestyret. 

 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet har det kommet en rekke innspill, både fra 

sektormyndigheter og private næringsaktører. Disse oppsummert og kommentert av Pir II AS, se 

vedlegg 4 i denne saken. Sektormyndighetenes innspill er imøtekommet i planforslaget, og 

kommenteres ikke nærmere her. I merknadene fra private næringsaktører påpekes bl.a. at det foreligger 

en fersk områdereguleringsplan som var gjenstand for en omfattende demokratisk prosess. En slik plan 

skal danne felles rammer, og sørge for forutsigbarhet og likebehandling i framtidige byggesaker. De 

viktigste anførslene i merknadene dreier seg om høydebestemmelsene og manglende 

parkeringsdekning. Merknadene kommenteres nærmere i vurderingen nedenfor.  

 

Wessel Advokater peker i brev av 30.05.18. på vegne av REN Oppdal AS på en rekke forhold de mener 

fører til at planen ikke kan godtas. De peker bl.a. på at planforslaget legger opp til fire sentrale 

prinsipper: 

 

1. at to tomter slås sammen i tillegg til en tomt regulert til veigrunn 

2. at bygget blir 19 meter høyt, dvs. 3 – 5 meter høyere enn i gjeldende plan, og hele 90 meter langt 

3. at bygningskroppen skal gå i grenselinjen/formålsgrensen mot gnr/bnr 280/96 tilhørende REN 

Oppdal AS, og at Aunasenteret skal avstå 2 – 3 meter grunn til fortau på bekostning av senterets 

parkeringsplasser 

4. at parkering delvis skal finne sted på Aunasenterets parkeringsplass iht. privat avtale 

 

De mener videre at planforslaget er i konflikt med flere bestemmelser i Plan- og bygningsloven (pbl), 

og det vises bl.a. til pbl § 12 – 3 der det framgår at: 

 

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og 

foreliggende områdereguleringer. 

 

Det vises også til at parkeringsproblemet skal løses først ved byggesak. Planforslaget legger opp til 

privat avtale med Aunasenteret og frikjøp. Aunasenteret ønsker ikke å inngå en slik avtale, og Wessel 

Advokater mener det ikke er rettslig grunnlag for ekspropriasjon.  

 



Brevet er i sin helhet vedlagt saken, og refereres ikke nærmere her.  

 

På bakgrunn av brevet fra Wessel Advokater har rådmannen bedt advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 

lage en juridisk vurdering av de forholdene som tas opp i brevet. Det går fram av pkt. 2.2. i notat datert 

07.06.18. at § 12 – 3 ikke er ment å sette noen grense for kommunens adgang til å vedta en 

detaljreguleringsplan som er i strid med gjeldende områderegulering, men må snarere oppfattes som en 

hjemmel kommunen kan benytte for å avslå et forslag.  

 

Når det gjelder parkering, notatets pkt. 2.4, framgår at det med utgangspunkt i at det ikke kan inngås 

avtale med Aunasenteret, og at rådmannen fraråder frikjøp, at det er usikkert hvordan, og om, 

parkeringsbehovet for det nye bygget vil kunne imøtekommes innenfor de krav som områderegulerings-

planen setter. I planbeskrivelsens pkt. 4.4. forutsettes det at dette finner sin løsning i forbindelse med 

behandling av byggesaken, jfr. pkt. 5.10. i gjeldende reguleringsbestemmelser. At sentrale forhold 

vedrørende parkeringsreguleringen utstår til den senere byggesaksbehandlingen er uheldig, bl.a. fordi 

det vil svekke mulighetene for gode drøftelser og tilbakemeldinger i forbindelse med høringsprosessen. 

Det kan ikke utelukkes at det nye bygget vil bidra til økt press på parkeringsplasser også utenfor 

planområdet. Om det senere fattes et planvedtak uten at kontradiksjon omkring disse forhold er blitt 

ivaretatt på en god måte, vil dette kunne anses for å være i strid med de krav til saksutredning som 

følger av både plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. En manglende klargjøring av hvilke 

virkninger planforslaget vil få for parkeringsforholdene i sentrum kan også medføre at den mer 

overordnede bestemmelsen i forvaltningslovens § 17, første ledd, som krever at «saken er så godt 

opplyst som mulig før vedtak treffes», blir ansett for brutt.  

 

Simonsen Vogt Wiig konkluderer bl.a. med at kommunen etter deres vurdering må vurdere hvorvidt 

forslagsstiller skal bes om å utrede parkeringsproblematikken ytterligere før saken fremmes.  

 

Notatet i sin helhet er vedlagt denne saken.  

 

Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet.  

Prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer ikke til anvendelse.  

 

Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 

senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 

etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 

Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1. Rådmannen 

vil likevel tilrå at 1. gangs behandling i denne saken gjøres av kommunestyret.  

 

Enhetsleder Plan og forvaltnings vurdering 

 

Områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum er vedtatt 15.04.15, og enhetsleder Plan og forvaltning er 

enig i at denne planen skal skape forutsigbarhet for aktørene i Oppdal sentrum. Slik sett er det uheldig at 

det etter 3 år foreslås til dels betydelige endringer i deler av planen.  

 

De foreslåtte byggehøydene gir rom for et bygg med fire etasjer og saltak, samt klatretårn. Et bygg med 

saltak vil skille seg vesentlig ut fra store bygg i nærheten; Domus, Aunasenteret og Skifer Hotell. Dette 

gjelder både i forhold til høyde og arkitektur. § 12 – 3 i plan- og bygningsloven er ikke ment å sette 

noen begrensning i kommunens adgang til å vedta en ny plan i strid med gjeldende regulering. Juridisk 

sett er det derfor adgang til å vedta planforslaget. På den annen side vil enhetslederen anføre at  

denne saken vil kunne skape uheldig presedens for andre utbyggingsområder i Oppdal sentrum. Det er 

dermed vanskelig å se hvilke konsekvenser et positivt vedtak i denne saken vil få for andre 

eiendommer. Ut fra et planfaglig ståsted kan Enhetsleder Plan og forvaltning ikke tilrå at planforslaget 



tas opp til behandling før konsekvensene er utredet, eksempelvis ved at det settes i gang et planarbeid 

med tanke på å se om man skal endre byggehøydene også i andre deler av sentrumskjernen. Gjennom 

en slik prosess får man vurdert hele sentrum under ett, og ikke bare en enkelt eiendom særskilt. 

 

Når det gjelder parkering vises til pkt. 2.4. i notat datert 07.06.18. fra Simonsen Vogt Wiig. Det vises 

her til at det er uheldig at sentrale forhold vedrørende parkeringsreguleringen utstår til den senere 

byggesaksbehandlingen, bl.a. fordi det vil svekke mulighetene for gode drøftelser og tilbakemeldinger i 

forbindelse med høringsprosessen. Det må forventes at det nye bygget vil bidra til økt press på 

parkeringsplasser også utenfor planområdet. Om det senere fattes et planvedtak uten at kontradiksjon 

omkring disse forhold er blitt ivaretatt på en god måte, vil dette kunne anses for å være i strid med de 

krav til saksutredning som følger av både plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. En manglende 

klargjøring av hvilke virkninger planforslaget vil få for parkeringsforholdene i sentrum kan også 

medføre at den mer overordnede bestemmelsen i forvaltningslovens § 17, første ledd, som krever at 

«saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», blir ansett for brutt. Simonsen Vogt Wiig 

konkluderer med at kommunen etter deres vurdering må vurdere hvorvidt forslagsstiller skal bes om å 

utrede parkeringsproblematikken ytterligere før saken fremmes. Enhetsleder Plan og forvaltning 

er enig i disse vurderingene, og konklusjonen.  

 

Enhetsleder Plan og forvaltning vil på bakgrunn av ovenstående ikke tilrå at planforslaget tas opp til 

behandling før det er gjennomført en planprosess der hele sentrumskjernen er vurdert. 

 

Dersom planforslaget likevel blir tatt opp til behandling, har enhetslederen følgende merknader til 

plankart datert 24.02.18. og reguleringsbestemmelser revidert 14.05.18: 

 

Plankartet: 

 

For å etablere fortau på sørøstsiden av BS 14 og BS15 foreslås å forskyve f-SPA3 to meter mot 

Aunasenteret. Dette medfører at det arealet som i gjeldende plan er vist til Annen veggrunn grøntareal 

bli vist til parkering. Det framgår av pkt. 7.10. i reguleringsbestemmelsene at eksisterende trerekke 

langs BS13 skal opprettholdes, men at det skal parkeres mellom trærne. Enhetsleder tror ikke dette vil 

være en god løsning da trærne kan bli skadet ved brøyting og påkjørsler. Enhetsleder ser imidlertid at 

det vil være en stor fordel å ha fortau på sørøstsiden av BS14 og BS15, og vil derfor foreslå at BS14 og 

BS15 utvides to meter mot nordvest. O-BUT utvides tilsvarende. Dette medfører at felles gang- og 

parkeringsareal (Shared space) blir redusert tilsvarende, og vil få en bredde på hhv. 9 og 11 meter. En 

fordel med dette er at man også unngår å regulere areal tilhørende Ren Oppdal AS, og areal de har 

avtale med Oppdal kommune om å benytte til parkering. Løsningen medfører at ca. 50 m² tilhørende 

Skreen og Stensrud Eieiendom AS blir berørt. Dette betinger at det inngås avtale med Skreen og 

Stensrud Eiendom AS om erverv av dette arealet.  

 

Bestemmelsene: 

 

Som en konsekvens av endringene i plankartet må den foreslåtte nye bestemmelsen i pkt. 7.10. strykes.  

 

Videre vil Enhetsleder tilrå at bestemmelsene til BS14 og BS15 endres. Formuleringen Parkering 

tillates ikke etablert før området er bebygd, erstattes 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.  

 

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen er 

basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og konsekvensene 

dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. I ROS-analysen 

for endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum er tre hendelser vurdert å havne i grønne 



felt, der risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder veg, bru, 

trafikknutepunkt, kollektivtransport, der vurderingen er at planforslaget ikke endrer trafikksituasjonen i 

forhold til områdereguleringsplanen. To punkt omhandler støv og støy. Vurderingen er at tomta er utsatt 

for støy fra E6 og parkeringsplassen, men det skal ikke etableres nye støyfølsomme formål. Økt areal 

kan gi en marginal trafikkøkning, men det er lite/ingen støyfølsom bebyggelse i nærheten.  

 

Tre hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. En gjelder elve/bekkeflom, der 

rapport datert 27.04.18. fra Norconsult viser at så godt hele Oppdal sentrum blir berørt av en 200-

årsføom. Vurderingen er at dette må avklares i kommuneplanen. Enhetsleder er enig at dette må bli et 

tema i pågående rullering av kommuneplanen. I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse må 

det likevel dokumenteres at sikkrehetskravene i byggteknisk forskrift er ivaretatt. To hendelser gjelder 

trafikksikkerhet, og vurderingene er at planforslaget ikke endrer trafikksituasjonen i forhold til 

områdereguleringsplanen. Det planlagte fortauet vil gi større sikkerhet enn det som framgår av 

områdeplanen. 

 

To hendelser er vurdert å havne i røde felt, der tiltak må iverksettes. Dette gjelder støv og støy fra 

anleggsarbeid. Det foreslås en bestemmelse om at det skal utarbeides en plan for beskyttelse av 

omgivelsene ved anleggsgjennomføring. Det samme gjelder i forhold til ulykker ved 

anleggsgjennomføring.  

 

Enhetsleder slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som 

burde vært vurdert. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er enig i flere av enhetslederens planfaglige vurderinger, herunder foreslått endring av 

plankart og bestemmelser og ROS-analysen. Rådmannen mener imidlertid det må legges stor vekt på å 

finne muligheter for å legge til rette for en ønsket utvikling av Oppdal sentrum, og vil derfor tilrå at 

planforslaget tas opp til behandling, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring.  

 

Rådmannen vil anføre at endring av områdereguleringsplanen følger samme prosess, og gir samme 

mulighet for medvirkning, som ved utarbeiding av ny plan. Rådmannen kan heller ikke se at 

planforslaget avviker så mye fra kommuneplanens arealdel at det kan avvises. Det største avviket er at 

BS15 forlenges fram til BS14, og at det foreslås fortau sør for BS 14 og BS15. Kommuneplanens 

arealdel inneholder ingen bestemmelser om byggehøyde på arealer avsatt til sentrumsformål. Det er 

derfor mulighet for å endre byggehøyden innenfor planområdet.  

 

Rådmannen mener imidlertid at det må være en forutsetning at også andre aktører i sentrumskjernen gis 

tilsvarende muligheter, noe også enhetslederen er inne på i sine vurderinger. Rådmannen vil derfor tilrå 

at det settes i gang en planprosess med tanke på å vurdere mulighetene for å innføre tilsvarende 

høydebestemmelser i sentrumskjernen. Dersom dette blir vedtatt, vil rådmannen i forbindelse med 

oppstart av planarbeidet definere hvilke arealer som omfattes av sentrumskjernen.  

 

Når det gjelder parkering er det i Illustrasjonsvedlegg datert 11.05.18. vist til parkeringsutredningen i 

Oppdal +, samt at det er redegjort for muligheter i parkeringskjeller på BS14 og BS15. Samlet krav til 

parkering er beregnet til 84 plasser. De to skisserte løsningene med parkeringskjeller gir henholdsvis 36 

og 45 plasser. Det foreslås også at kravet til parkering kan løses gjennom frikjøpsordning. Dette er en 

løsning rådmannen vil fraråde. I parkeringsutredning III, utarbeidet av Rambøll Norge AS i mai 2018, 

blir det påpekt at en evt. frikjøpsordning innebærer utfordringer og risiko for både utbygger og 

kommune. Et alternativ til frikjøpsordning er at utbygger inngår avtaler om felles, varige 



parkeringsløsninger i sentrum, sikret ved heftelse på eiendom. Slike ordninger kan omfatte både 

markparkering og i parkeringsanlegg.  

 

Det er i pkt. 4.4. i planbeskrivelsen vist til at parkeringskravet i områdereguleringsplanen er forutsatt 

løst i byggesaken, jfr. bestemmelsenes pkt. 5.10, der det bl.a. framgår at det i forbindelse med 

byggesøknad skal framlegges situasjonsplan som skal vise/redegjøre for bl.a. parkering for bil og 

sykkel. Rådmannen vil i denne saken ikke gå detaljert inn på hvordan kravet til parkeringsplasser skal 

løses, men forutsetter at det i forbindelse med søknad om byggetillatelse / igangsettingstillatelse er 

godtgjort at kravet til parkering i pkt. 5.5. i bestemmelsene til områdereguleringsplanen er oppfylt. 

Dette er også ivaretatt gjennom forslag til endring av bestemmelsene om parkering knyttet til BS14 og 

BS15.  

 

Rådmannen mener at en utbygging i tråd med planforslaget vil tilføre Oppdal sentrum et spennende 

signalbygg med flere positive samfunnsmessige virkninger. Arealutnyttelsen på BS14 og BS15 vil bli 

bedre ved at BS15 utvides, og at det legges opp til et bygg i fire etasjer. Sammenbyggingen vil også 

gjøre at areal til heis og trapperom blir redusert.  Bygget vil tilby sammenhengende og fleksible kontor- 

og næringsarealer tilpasset etablering av større aktører i sentrum. Dette vil trolig også gi positive 

virkninger for det øvrige næringslivet. Videre vil bygget føre til en ønsket fortetting av Oppdal sentrum, 

med tydeligere gaterom og sosiale møteplasser.   

 

Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 

ut til offentlig ettersyn.  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  

 

Behandling 

 

Ketil Jacobsen ba kommunestyret vurdere hans habilitet. 

Kyrre Riise erklærte seg inhabil. 

Bjørg Marit Sæteren ba kommunestyret vurdere hennes habilitet. 

Trond Mesloe ba kommunestyret vurdere hans habilitet. 

Trygve Sande ba kommunestyret vurdere hans habilitet. 

 

SP v/ Ola Skarsheim foreslo: 

 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 10, jfr. § 12 – 11, å ikke sende 

Forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og ikke legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

 

For å sikre en enhetlig og samlet vurdering av Oppdal sentrum, ber kommunestyret om at rådmannen 

igangsetter en planprosess, endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, med tanke på å 

vurdere nye byggehøyder i Oppdal sentrum (sentrumskjernen). 

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.  

 

Vedtak 

Ketil Jacobsen ble enst. erklært habil.  (24 st.) 

 



Kyrre Riise ble enst. erklært inhabil.  (24 st.)  Henrik Ottersen tiltrådte. 

 

Bjørg Marit Sæteren ble erklært inhabil. (24 st.)  

 

Trond Mesloe ble enst. erklært inhabil. (23 st.) 

 

Trygve Sande ble enst. erklært inhabil. (23 st.) 

 

Olav Skjøtskift tiltrådte for B.M. Sæteren. 

Ragnar Welander tiltrådte for T. Mesloe 

Sjur Vammervold tiltrådte for T. Sande. 

 

Bygningsrådets innstilling ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer.  (M.tall: SP, AP v/A.Gulaker, Uavh 

v/O.A.Hoel, H v/E.Dahle, KrF, Frp) 

 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring av 

områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 24.02.18. og bestemmelser revidert 11.05.18, med 

følgende endringer:  

 

I plankartet: 

 

BS14 og BS15 utvides to meter mot nordvest. O-BUT utvides tilsvarende. Areal 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 foreslåtte nye bestemmelsen i pkt. 7.10. strykes.  

 

Pkt. 6.3. gjeldende for BS14 og BS15 endres. Formuleringen Parkering tillates ikke etablert før 

området er bebygd, erstattes 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.  

 

De foreslåtte endringene har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer ikke 

til anvendelse. 

 

For å sikre en enhetlig og samlet vurdering av Oppdal sentrum, ber kommunestyret om at rådmannen 

igangsetter en planprosess, endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, med tanke på å 

vurdere nye byggehøyder i Oppdal sentrum (sentrumskjernen). 

 

 

 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 18.06.2018  

 

Behandling 

 



Forslag fra SP v/Ola Skarsheim: 

  

Bygningsrådet rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak 

 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 10, jfr. § 12 – 11, å ikke sende 

Forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og ikke legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

 

For å sikre en enhetlig og samlet vurdering av Oppdal sentrum, ber kommunestyret om at rådmannen 

igangsetter en planprosess, endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, med tanke på å 

vurdere nye byggehøyder i Oppdal sentrum (sentrumskjernen). 

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.  

 

Forslag fra AP v/Anne-Grete Hoelsether: 

 

Som rådmannens tilrådning, men siste avsnitt endres til:  

 

For å sikre en enhetlig og samlet vurdering av Oppdal sentrum, ber kommunestyret om at rådmannen 

igangsetter en planprosess, endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, med tanke på å 

vurdere nye byggehøyder i Oppdal sentrum (sentrumskjernen).   
 

 

Innstilling 

 

Det ble stemt over tilleggsforslag fra AP v/Anne-Grete Hoelsether som ble vedtatt med 4 mot 3 

stemmer (mindretallet: SP og AP v/Arnt Gulaker). 

 

Det ble stemt alternativt mellom rådmannens tilråding med vedtatt tilleggsforslag og forslag fra SP 

v/Ola Skarsheim. Rådmannens tilråding med vedtatt tilleggsforslag ble tiltrådt med 4 mot 3 stemmer 

(mindretallet: SP og AP v/Arnt Gulaker). 

 

Innstillingen blir som følger: 

 

 

Bygningsrådet rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring av 

områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 24.02.18. og bestemmelser revidert 11.05.18, med 

følgende endringer:  

 

I plankartet: 

 

BS14 og BS15 utvides to meter mot nordvest. O-BUT utvides tilsvarende. Areal 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 foreslåtte nye bestemmelsen i pkt. 7.10. strykes.  



 

Pkt. 6.3. gjeldende for BS14 og BS15 endres. Formuleringen Parkering tillates ikke etablert før 

området er bebygd, erstattes 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.  

 

De foreslåtte endringene har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer ikke 

til anvendelse. 

 

For å sikre en enhetlig og samlet vurdering av Oppdal sentrum, ber kommunestyret om at rådmannen 

igangsetter en planprosess, endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, med tanke på å 

vurdere nye byggehøyder i Oppdal sentrum (sentrumskjernen).   
 

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til endring av 

områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 24.02.18. og bestemmelser revidert 11.05.18, med 

følgende endringer:  

 

I plankartet: 

 

BS14 og BS15 utvides to meter mot nordvest. O-BUT utvides tilsvarende. Areal 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 foreslåtte nye bestemmelsen i pkt. 7.10. strykes.  

 

Pkt. 6.3. gjeldende for BS14 og BS15 endres. Formuleringen Parkering tillates ikke etablert før 

området er bebygd, erstattes 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.  

 

De foreslåtte endringene har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer ikke 

til anvendelse. 

 

Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter en planprosess, endring av områdereguleringsplanen 

for Oppdal sentrum, med tanke på vurdere nye byggehøyder i Oppdal sentrum (sentrumskjernen).  

 

 

 


