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Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Vangsløkkja 
hytteområde og parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS, del av gnr/bnr. 
271/132, 271/8 og 271/19. 
Oppdal Kommune. 
 
I medhold av Plan -og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Agnar Dørum og 
Oppdal Skiheiser AS varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS.  
 
Formålet med planen er å etablere parkeringsplass på parsell nedenfor Prestløkkja 
hytteområde vist i kommuneplanens arealdel som parkeringsareal. I tilknytning til dette 
arealet vil det bli vist rundkjøring for busser/biler som gir lett atkomst for skiturister til 
den nye dalstasjonen. Området er oversiktlig og ved etablering av fotgjengerfelt over 
Kjerkvegen regnes dette som en trafikksikker løsning. Langs vestsiden av Kjerkvegen fra 
avkjøringen til det nye hyttefeltet og opp til fotgjengerfeltet vil det bli etablert gang- og 
sykkelveg. Endelig plassering av rundkjøring i forhold til gang- og sykkelveg og 
fotgjengerovergang vil bli løst ved detaljregulering. Areal for kommunal renovasjon ved 
høydebasseng vil bli utvidet og får justert beliggenhet. Øvre parkeringsflate gir atkomst 
til framtidig fritidsbebyggelse på gnr/bnr. 271/17.  
 
På nedsiden av parkeringsarealet som i kommuneplanen er avsatt til byggeområde fritid 
(Vangsløkkja hytteområde) vil man foreslå flate regulering av et areal estimert til ca. 20 
fritidsboliger med tilhørende anlegg. Området skal tilknyttes kommunalt vann- og avløp. 
Planområdet inkludert eksisterende parkering er totalt ca. 40 da. 
 
Planområdet er utredet av i rapport 20150490-01-R NGI som omfatter alle typer 
flom/skredhendelser.  
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er derfor ikke behov for 
planprogram (pbl §4-1) eller konsekvensutredning (pbl §4-2).  
 
 
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 17 oktober.  
Mvh 
Ola Fjøsne 
 
 
 
 

mailto:post@olafjosne.no


Varsel om oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og 
parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS, del av gnr/bnr. 271/132, 271/8 og 271/19. 
 

Siv. Agric. Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
Dato: 20.09. 2018 
  

2 

 
Fig. 1: Oversiktskart 
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Fig. 2: Oversikt over de forskjellige arealformålene 
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Adresseliste - varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS, del av 
gnr/bnr. 271/132, 271/8 og 271/19. 
Oppdal Kommune. 
 
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. 
 
Skjørdøla vassverk, v/Ingebrigt Bjerke, 
Bjørndalsvegen 49, 
7340 Oppdal. 
 
Prestløkkja hytteforening v/Torbjørn Stølan 
torbjoern.stoelan@gmail.com 
 

Varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplanen er sendt til berørte naboer og annonsert i 
Opp-avisa, og i tillegg lagt ut på Oppdal kommunes hjemmeside. 


