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Varsel om oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplan 

Breesgård turistsenter, gnr/bnr. 183/1. 
Oppdal Kommune. 
 

 

I medhold av Plan -og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Mari Elisabeth 

Breesgård varsles det om oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplan Breesgård 
turistsenter, gnr/bnr. 183/1. 

Formålet er å vise arealformål slik som feltet er bygd ut, vise hytter eid av andre med egen 
tomtegrunn (H1 – H12) regulert til fritidsformål. Og i tillegg ønsker man å regulere inn 5 nye 
tomter (H13 – H17) til utleiehytter, der tomtene ikke skal fradeles. Tomtene H13 – H17 vil bli 
vist med byggegrense mot Breesbekken som er mindre enn kravet i kommuneplanen. 
Vurderingen ar at dette kan tillates på grunn av topografi og at det i ti llegg er fornuftig med 
hensyn til arealbruk. Planen vil vise eksisterende og nye vann- og avløpsløsninger. 
I nedre del av området vil man vise område til annet uteopphold, der man kan bygge opp 
forskjellige utendørsaktiviteter i forbindelse med turistsenteret. 
Planforslaget er i samsvar med arealdel – kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025 som viser 

området (FT5) til fritids- og turistformål.  
Naturfare er ras – og skred og steinsprang og er kartlagt i NGI- rapport. 

Hovedatkomst er ikke endret – 2 avkjørsler fra Rv70 vist med frisiktsoner. 
Planområdet er ca. 100 da. 

 
Spørsmål eller innspill kan rettes til: 
Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
E-post: post@olafjosne.no 
Tlf. mob – 93639487.  
Frist for innspill settes til 25. april 
Mvh 
Ola Fjøsne 
 

mailto:post@olafjosne.no
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 Fig. 1: Byggeområde turist- og fritidsformål vist i  arealdel kommuneplan for Oppdal 2014 – 20125. 
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  Fig. 2: Forslag ti l  planområde vist på ortofoto. 
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Adresseliste - varsel om oppstart av arbeid med forslag til 
detaljreguleringsplan for Breesgård turistsenter, gnr/bnr. 183/1. 
 

         Oppdal E-verk                                                                                                                    
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                                  
Region Midt, Fylkeshuset                                  
6404 Molde. 
 

Oppdal Kommune                                                                                                              
7340 Oppdal. 

 

Sámediggi Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 
N-9730 KÁRÁŠJOHKA KARASJOK. 
 

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

Svorunda Vannverk SA, 
v/ Oddrun Dørum Ålbusgrenda 24, 7340 Oppdal 

 

Varslet oppstart av arbeid med reguleringsplanen er annonsert i Opp-avisa, og i tillegg lagt ut på 

Oppdal kommunes hjemmeside. 
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