
 

 

Mottakere jf. adresseliste       Berkåk 30.06.20 
 
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR LARSHØLEN MASSEUTTAK, 
OPPDAL  
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering 
av Larshølen masseuttak i Driva. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal 
kommune som er forslagsstiller.  
 
Formålet er å legge til rette for uttak av masser i området ved Larshølen i Driva. Planområdet 
omfatter hovedsakelig elva med tilhørende kantsone på strekningen fra Tronda til Mjøabekken.  
 
For mer informasjon om planområdet, planstatus m.m., se planinitiativet på Oppdal kommunes 
hjemmeside; www.oppdal.kommune.no. Der finner man også planavgrensning i PDF. Merk at det ble 
gjennomført et dialogmøte med kommunen den 14. mai, og planområdet ble avgrenset på nytt. Det 
ble også beslutte å inkludere noe areal fra Granmo camping og nordover langs E6, for å kunne verne 
E6 fra elva med en flomsikringstiltak her. I etterkant ble området utvidet til møtet mellom Tronda og 
Driva. Ny illustrasjon over planområdet er vist på neste side. 
 
Innspill sendes til post@plankontoret.net innen 11.08.20. Vi ber om at det gis tidlig beskjed om 
ferieavvikling gjør dette vanskelig.   
 

Offentlige sektormyndigheter 
Fylkesmannen i Trøndelag fmtlpost@fylkesmannen.no  
Trøndelag fylkeskommune postmottak@trondelagfylke.no  
Møre og Romsdal fylkeskommune post@mrfylke.no  
NVE Region Midt rm@nve.no  
Sametinget  samediggi@samediggi.no  
Mattilsynet  postmottak@mattilsynet.no  
Statens vegvesen firmapost-midt@vegvesen.no  
Direktoratet for Mineralforvaltning post@dirmin.no  
Andre høringsparter 
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) postmottak@tbrt.no  
Oppdal kommune v/ Tore Samskott Tore.Samskott@oppdal.kommune.no  
Oppdal kommune v/ Eirik Kvål Eirik.Kval@oppdal.kommune.no  
Tensio OEV firmapost@oevnett.no  
Opdal Jæger & Fiskarlag v/ sekretær Signe Britt 
Ø. Kjosaas 

signe_britt27@yahoo.no  

Driva elveeierlag  driva.elveierlag@gmail.com  
Drivdalen idrettslag jenny.kristin@drivdalen.no 
Loe og Rise vatningslag stein.outzen@oppdal.com 
OASE ola.arne.aune@oppdal.com 
Opplev Oppdal post@opplevoppdal.no  

 
Grunneiere, naboer og festere er tilskrevet etter adresseliste fra Oppdal kommune. 
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