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1 Bakgrunn

Denne reguleringsplanen fremmes av Otta Brygge AS og er utarbeidet av Norconsult AS. Formålet 

med planen er å legge til rette for fortetting og utbygging i Otta sentrum. Innenfor planområdet skal 

det bygges ut konsentrert boligbebyggelse, forretnings- og kontorområder samt offentlig 

tjenesteyting. Det planlegges parkeringskjeller som ledd i fortettingen. Utbyggingen forutsetter 

NVEs flomsikringstiltak for Otta gjennomføres slik at området ikke lenger er utsatt for 200-års flom. 

Planen er utarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven gjeldende fra 1.juli 2009 og er utarbeidet i 

henhold til sosi-versjon 4.5.

Figur 1. Ortofoto over planområdet, Plangrensen er vist med blå strek.
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2 Beskrivelse av dagens situasjon i planområde og planstatus

2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger i den vestlige delen av Otta sentrum, vest for jernbanelinjen og mellom Rv 15 

og Ottaelva. Otta er kommunesentrum i Sel kommune.

Planområdet avgrenses av Storgata i nord, Fv 418 i vest, avkjøring fra Storgata i øst og Otta-elva i 

sør. I nordvest er planen tilpasset reguleringsplan for rundkjøring vest for Otta, utarbeidet av 

Statens vegvesen i 2015. Plangrensene ellers sammenfaller med eiendomsgrenser i området. 

2.2 PLANSTATUS

Gjeldende reguleringsplan for området er Otta sentrum, vedtatt 27.06.1983. Det er i planen avsatt 

areal til forretning/kontor samt offentlige formål. I tillegg kommer kjøreveg og gang- og 

sykkelveg/fortau.

Figur 2: Oversiktskart. Planområdet er avmerket med blå pil.
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Figur 3: Gjeldende reguleringsplan fra 1983. Plangrense vises med blå strek.
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Den sist vedtatte planen for området er kommunedelplan for Otta fra 2004. Arealbruken er 

videreført fra reguleringsplanen fra 1983. Bestemmelsene gjør det klart av reguleringsplan fra 1983 

fortsatt gjelder.

Kommuneplanens arealdel er under revisjon og har vært på 1. gangs høring. I planforslaget er det 
aktuelle arealet avsatt med sentrumsformål og offentlig/privat tjenesteyting. Planområdet inngår 
delvis i støysonen fra Rv15.

Figur 4: Utsnitt av kommunedelplan for Otta. Plangrensen vises 
med rød strek.

Figur 5: Forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel. Plangrensen 
vises med blå strek.
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Det pågår for tiden et stedsutviklingsprosjekt på Otta, "Otta som by og regionsenter i Nord-

Gudbrandsdal". I strategidokumentet vedtatt i 2014, er planområdet for Otta Brygge vist som et 

prioritert utbyggingsområde. Gangvegen langs Otta-elva og Lågen er vist som grøntområde i 

strategiplanen. Begge deler er en del av de prioriterte byplangrepene som er vedtatt for Otta.

Det pågår for tiden også reguleringsplanarbeid knyttet til ny rundkjøring på Rv15 inn til Otta. Dette 

planarbeidet overlapper delvis planforslaget for Otta brygge i området for gang- og sykkelveg, i 

plankartet vist o_SGS6. Planarbeidet for rundkjøringen er også relevant i forhold til støyskjerming 

for Otta Brygge, i tillegg til å regulere adkomst til området.

Figur 6: Forslag til reguleringsplan for rundkjøring Rv15. Høringsfrist 20. februar 2015. 
Utarbeidet for Statens Vegvesen.

2.3 NATURKVALITETER OG BIOLOGISK MANGFOLD

Arealene er preget av bebyggelse og asfalterte flater. Område nærmest Ottaelva er opparbeidet 

med trær og plen. Ned mot elva er det lite vegetasjon og det meste av løsmasser er vasket bort. 

Midt på den asfalterte plassen mellom bygningene, er det opparbeidet et mindre 

grøntareal/paviljong. 

Det finnes ingen andre kjente naturtyper eller registreringer av arter som har verdi for det 

biologiske mangfoldet i eller i nærheten av planområdet. I naturbasen er det avmerket et punkt for 
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observasjon av de nær trua artene tårnseiler og hønsehauk. Begge er observert næringssøkende. 

Området er sterkt preget av tidligere utbygginger, og har ingen naturlige naturområder. 

2.4 LANDSKAP

Området er preget av kvartal-strukturen i Otta, og har store asfalterte flater. Fortau/gangveger er 

enten asfaltert eller steinsatt med brustein. Storgata er plantet med trær som deler opp 

gateparkeringen. Fjellene rundt Otta er synlige fra de fleste gatene, men noen gateløp er trange 

sett i forhold til høyden på byggene. I kryssene åpnes gatebildet mer opp, og utsikten når man går i 

byen bestemmes ofte utfra gateløpene. Det har i planarbeidet vært en tydelig føring fra kommunen 

at gateløpet i Engebret Hougens gate skal beholdes for å gi utsikt ned mot Ottaelva.

Fra Storgata skråner terrenget svakt ned mot Ottaelva, og høydeforskjellen er i dag ca 2 meter. 

Figur 7: Utsikt fra Storgata og sørover mot Otta-elva.
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Fra brua over Otta-elva ses parkeringsplassen i forgrunnen og dagens bygninger i bakgrunnen. I 

bildet under er Otta-elva islagt. Utflytende parkering, nedraste skifersteiner mot elva og manglende 

tilrettelegging langs elvekanten, gjør at områdets potensial ikke kommer til sin rett.

Planområdet er godt synlig når man kommer fra vest, og det røde bygget (gamle apoteket) er et av 

de første byggene man møter på vei inn til Otta. Den planlagte rundkjøringen i området vil også 

dempe farten i forhold til dagens praksis, og vil tydeliggjøre Storgata som innkjøring til Otta fra vest.

Figur 8: Planområdet sett fra sør

Figur 9: Innkjøring mot Otta sett fra vest. Det røde bygget ligger innenfor planområdet.
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3 Planforslag

3.1 HOVEDGREP 

I planarbeidet har det vært viktig å ta vare på eksisterende bebyggelse der det har vært mulig, men 

fremfor alt utnytte dagens asfalterte areal på en langt mer hensiktsmessig måte. Utbygging i 

området har blitt mulig som en konsekvens av at NVE har prosjektert og bestemt bygging av en 

flomvoll på nordsiden av Otta-elva. Ved en slik utbygging vil flomfaren reduseres slik at 

byggeområdene er sikret mot 200-års flom.

Flomvollen gir også mulighet til å starte arbeidet med en gangveg langs elva, og på den måten 

åpne arealet for beboerne i området og tilrettelegge for at arealet kan benyttes til mer rekreasjon 

enn i dag.

Ny rundkjøring på Rv15 har gitt mulighet til å endre fasaden og arealet på fremsiden av det gamle 

apoteket (videre kalt bygg C) og Storgata 23 (videre kalt bygg S). Totalt sett kan man nå få et 

penere uttrykk vestover og nordover, og samtidig gi bebyggelsen et mer helhetlig preg.

Sel kommunes beslutning om å samlokalisere omsorgsboliger og bofelleskap til eiendom 219/30 

som de eier i dag, har gitt økonomiske forutsetninger for å løfte prosjektets fellestiltak. Bygging av 

et nytt bygg for tjenesteyting/boliger forutsetter rivning av dagens "Hjerterom" og "Gamle 

handelsskolen". 

3.1.1 Arealbruk 

Det legges opp til en kombinert arealbruk innenfor hele planområdet, stort sett etter samme 

mønster som i dag. I B/F/K 01 blir det en kombinasjonsbruk mellom bolig, forretning og kontor slik 

det er i dag. Konseptskissen for området viser skjermede uteareal mellom byggene, og det 

planlegges et rent boligbygg sentralt på dagens parkeringsplass (bygg B). 

På B/F/K/T 01 blir det en kombinasjonsbruk mellom bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. 

Tjenesteyting vil bli utført som en del av nytt kommunalt bygg som inneholder leiligheter med 

forsterket omsorgstjenester (bygg O). Bolig, forretning og kontor-virksomhet vil bli videreført i 

dagens bebyggelse, lokalt kalt AJO-bygget (bygg D og E). Det foreslås å bygge to leiligheter til på 

bygg D, dette er vist som bygg F.

For å dekke parkeringsbehovet for området, er det planlagt felles parkeringskjeller på store deler 

av byggeområdet. Det er planlagt at ferdig gulv i parkeringskjelleren vil ligge ca 0,5 meter under 

dagens asfaltnivå (høyde 285.50). Parkeringskjelleren vil bygge ca 3 meter, slik at gulv i første 

etasje vil ligge omtrent på samme nivå som dagens nivå i Storgata (288 – 288.50). Terrenget 



Oppdragsnr.: 

Dokument nr.: 003
Planbeskrivelse for reguleringsplan

Otta Brygge | Plan-id 05170217

Revisjon:      

Planbeskrivelse 2015-03-02 | Side 12 av 30

mellom byggene vil dermed bli liggende ca 1 meter høyere enn flomvollen ut mot Otta-elva. 

Flomvollen har prosjektert høyde på 287 for det aktuelle området.

For byggeområdene er valgt å regulere større flater med kombinasjonsformål, fremfor mindre flater 

med mer snever formålsregulering. Dette er gjort for å sikre mer fleksibilitet både ved plassering av 

bygg og hvilken bruk man kan tillate. Dagens bruk i eksisterende bygg viser også at det er 

forholdsvis stor variasjon i bruken av byggene, og denne fleksibiliteten er det viktig å videreføre.

Med unntak av noen få parkeringsplasser på gatenivå ved bygg D, foreslås det å legge all 

parkering under bakkenivå. Parkering er ikke tatt med som et arealbruksformål, da det ligger under 

bakkenivå. Forbygningen langs Otta-elva er vist som gang- og sykkelveg med teknisk vegareal for 

å understreke at dette i fremtiden skal være et viktig areal for befolkningen for å komme nær elva. 

Dette vil også legge føringer for NVEs tiltak i området.

Uteoppholdsareal mellom byggene løses på byggeområdene, og det er ikke avsatt grøntareal 

innenfor kvartalstrukturen. Planbestemmelsene sikrer nødvendig uteoppholdsareal pr boenhet, og 

situasjonsplanen ved byggestart må vise hvordan dette er tenkt løst.

Figur 11: Konseptutkast for situasjonsplan for planområdet. Utarbeidet av Heggelund og Koxvold as
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Figur 12: Perspektivskisse fra sørvest. Utarbeidet av Heggelund og Koxvold as

Figur 13: Perspektivskisse fra nordvest. Utarbeidet av Heggelund og Koxvold as
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3.1.2 Bebyggelse, struktur og tiltak

Det planlegges primært to nye bygg innenfor planområdet, vist som bygg B og bygg O i figur 11. 

Bygg B vil være et rent leilighetsbygg fordelt på tre etasjer pluss kjeller. Det vil være to fulle etasjer, 

mens tredje etasje vil være innredet loft samt tekniske rom. Av hensyn til flomfaren, kan ikke 

tekniske installasjoner legges til kjeller, og tekniske rom som heisrom, ventilasjon osv må derfor 

legges til toppen av bygget. Bygg B planlegges med en uttrukket gavlvegg som bryter opp fasaden 

noe mot sør.

Utformingen av bygg O er ennå noe usikkert da det ved levering av planforslaget ennå ikke var 

gjort noen endelig beslutning angående valg av arkitekt. Ettersom bygget skal stå på samme 

garasje og fundament som bygg B, er hovedutformingen av bygget likevel forholdsvis sikker. Bygg

O vil være leiligheter med tilrettelagte fellesareal og delvis bemanning. Bygget vil oppføres av Sel 

kommune som ser store innsparinger på den i dag svært ressurskrevende tjeneste der mange av 

boenhetene ligger spredt i og på Otta. Reguleringsformålet for dette bygget vil være tjenesteyting. 

Høyden på byggene B og O vil være omtrent som eksisterende bebyggelse i området. 

Av hensyn til parkeringskjelleren under bygg B og O, må byggene orienteres likt for å passe med 

det underliggende aksesystemet/bæresystemet. Dette vil også sikre en samordning i forhold til 

størrelse, høyder og sikre gjenkjennelighet både fra elvesiden og fra Storgata.

Figur 14: Perspektivskisse sett fra brua over Otta-elva. Bygg C (gamle apoteket) har goså fått en 
fasadeendring. Utarbeidet av Heggelund og Koxvold as
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Planforslaget åpner også for en ombygging/fasadeendring på bygg A, S og C. 

Kombinasjonsformålet med forretning, kontor og bolig beholdes slik det er i dag, men reguleringen 

gir muligheter for å gi et mer helhetlig inntrykk og fasade mot Rv 15. Manglende gateparkering og 

adkomst fra Storgata/Sjoavegen slik dagens situasjon er, gjør også at man må endre deler av 

adkomsten til å komme fra gårdsrommet mellom bygg B og bygg A, S og C. 

Av hensyn til behov for heis, samt konsekvensen av flomfare i kjeller, må tekniske rom også for 

bygg A, S og C kunne legges til øverste etasje. Bygg A foreslås derfor å kunne ha fire etasjer for å 

gi rom for tekniske rom/heishus, samt videreføring av dagens bygningsutrykk med flatt tak.

Det legges opp til fasadeendring og delvis endret adkomst også for bygg D (AJO-bygget). Dagens 

løsning med to leiligheter i tredje etasje (bygg E) videreføres med et tilsvarende bygg F. 

Utbyggingen vil gi mulighet for heis i hele bygget, inkludert næringsarealene i andre etasje. 

Adkomsten til dagens butikkareal (Bunnpris) beholdes i front, men varemottak legges til baksiden / 

gårdsrommet. Dette frigjør areal slik at dagens lasterampe rives. 

Figur 15: Planlagt fasade for Otta Brygge sett fra Rv15 / vest. Utarbeidet av Heggelund og 
Koxvold as
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Figur 16: Perspektivskisse fra sørøst som viser bygg F over dagens næringsareal i AJO-bygget 
(bygg D). Kommunens omsorgsbygg (bygg O) er tegnet i tråd med aksesystemene fra 
kjellernivået. Utarbeidet av Heggelund og Koxvold as

Flomvollen prosjekteres og bygges av NVE, og NVE 

har gjennom planprosessen tatt som utgangspunkt at 

de ønsker å bygge et sikringsanlegg. Dette området 

er imidlertid et svært viktig areal for Otta, og vil kunne 

gi god kontakt med elva og positiv bruk av 

elvebredden. Det har vært viktig både for utbygger og 

kommunen å få til en god tilrettelegging langs 

elvebredden, og flere løsninger og skisser har vært 

diskutert for å fremme ferdselen. Deler av disse 

løsningene har ikke NVE kunnet godkjenne, da de har 

vanskeliggjort det primære formålet flomsikringen har. 

Det er derfor lagt til i bestemmelsene at alle tiltak på 

flomvollen skal godkjennes av NVE. Forslagsstiller 

mener likevel at NVE bør tilrettelegge så langt som mulig 

for å sikre denne delen av elvebredden kan tas i bruk 

som rekreasjonsområde og kanskje kan ha en form som 

elvepromenade med noe grad av tilrettelegging.

Figur 17: Skisser for tilrettelegging langs 
elvepromenade. Utarbeidet av Heggelund og 
Koxvold as
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Område for lek må løses innenfor arealbruksgrensene for byggeområdene. Lekeplassarealet kan 

bygges enten på hvert av byggeområdene eller det kan lages et felles lekeplassareal. Minste 

lekeplassareal er 200 m2 dersom det bygges to adskilte lekeplasser. Dersom det bygges felles 

lekeplassareal settes det krav om at arealet må være minst 300 m2. Lekeplassarealet må være 

ferdigstilt før det gis brukstillatelse til boliger i bygg B og bygg O.

Det må legges til rette for egnet uteoppholdsareal knyttet til bygg O, og utformingen på dette 

grøntarealet må samsvare med de behovene beboerne i bygget har. Størrelse, utforming og 

plassering avgjøres som en del av byggesaken. I konseptskissen for området er det vist et 

grøntområde på nordsiden av bygg O. 

3.1.3 Universell utforming

Universell utforming av bygningene er sikret gjennom teknisk forskrift (Tek 10). Kombinasjonen 

mellom krav til økt tilgjengelighet (heis) og utfordringen med flom i kjeller, gjør at tekniske anlegg 

må flyttes til tak. Med parkering i kjeller og mulighet til å komme direkte inn i boligen fra 

garasjeanlegget, representerer dette planforslaget en løsning som tidligere ikke har vært mulig for 

boligeiere på Otta. 

Det er videre i planbestemmelsene og i plankartet tatt hensyn til universell utforming av gang- og 

sykkelveger, samt fortau. Det er en utfordring å sikre akseptable stigningsforhold fra adkomsten i 

sørøst (dagens terrengnivå) og opp på gangvegen på toppen av forbygningen. Adkomsten vil være 

nivåfri dersom man bruker E.Hougens gate fra Storgata eller fra Sjoavegen.

Det er uklart om planforslaget fra Statens Vegvesen sikrer taktile fliser/oppmerksomhetsfelt der ny 

gangveg krysser Storgata/RV15. Dette er forhold som ligger utenfor planområdet for dette 

planforslaget. 
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Figur 18: Det vil være utfordring å sikre universell adkomst til alle deler av gangvegen på 
forbygningen. Innenfor planområdet i denne planen vil forholdet til dagens terreng måtte løses 
med trapp. Utarbeidet av Heggelund og Koxvold as

3.1.4 Trafikk

Planområdet ligger vendt ut mot Storgata og Sjoavegen, som også inngår i den pågående 

planprosessen for rundkjøring ved Otta vest. Dagens gateparkering i Storgata er delvis tatt bort fra 

reguleringsplanen ved rundkjøringen, og Statens Vegvesens reguleringsplan gir dårlige løsninger 

for adkomst til næringsarealet i første etasje i dette området. Adkomsten til bygg A, S, C, B, O, E 

og F vil alle skje fra Engebret Hougens gate som beholdes som blindgate. Parkering vil skje i 

kjelleren under byggene B og O, og adkomsten til parkeringen vil enten gå via E.Hougens gate 

eller via dagens adkomst fra Storgata i retning Enger-bygget.  

Adkomst til omsorgsbygget (Bygg O) avhenger av endelig utforming av bygget. Det bør legges til 

rette for en adkomst der man unngår rygging, men kan kjøre rundt og komme ut tilbake i E. 

Hougens gate. En løsning slik konsepttegningene viser vil både være trafikksikkert og kunne 

kombineres med varelevering til bygg D.

Adkomsten fra Storgata i øst inngår ikke i planforslaget, da den ligger i eksisterende 

reguleringsplan for området. For å sikre utbygging av fortau/gang- og sykkelveg, er dette tatt med i 

plankartet. I krysset Storgata/E. Hougensgate er fortauet vist noe mindre enn slik det er bygget i 

dag. Dette er gjort for å sikre kurveradius for lastebil (9 meter) i begge retninger. 
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Det er ikke avsatt parkeringsareal på bakkenivå som eget arealbruksformål. Noe gateparkering vil 

skje langs husveggen på bygg D og rundt innkjøringen til parkeringshuset fra øst. Dette inngår i 

reguleringsformålet for B/F/K/T 01, og antall parkeringsplasser er hjemlet i bestemmelsene. 

Gateparkering er nødvendig for å sikre et kundegrunnlag til eksisterende 

næringsareal/forretningsformål. Ut over dette, vil alt parkeringsbehov i planområdet løses gjennom 

parkering i kjeller. Det er planlagt at ferdig gulv i kjeller vil ligge over 20-års flomnivå som er 

dimensjonerende for parkering. 

Sel kommune har lagt følgende beregning til grunn for parkeringsbehovet i området.

1,5 parkering pr boenhet og 1 parkeringsplass pr 50 m2 næringsareal/salgsareal.

Dette skulle gi følgende parkeringsbehov.

Figur 19: Foreslått løsning for å gi god adkomst til alle bygg. Parkering på terrengnivå blir ikke 
mulig med unntak for næringsareal i øst.
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Bygg Antall leiligheter / næringsareal Behov for p-plasser

A Xxx m2 næringsareal
5 + 5 leiligheter 15 p-plasser

B 7 + 7 leiligheter 21 p-plasser

C 3 + 3 + 3 leiligheter 13,5 p-plasser

D 1200 m2 næringsareal 24 p-plasser

E 2 leiligheter 3 p-plasser

F 2 leiligheter 3 p-plasser

S Xxx m2 næringsareal
5 + 5 leiligheter 15 p-plasser

O 8 + 8 leiligheter 24 p-plasser

TOTALT BEHOV FOR PARKERING 94,5 p-plasser for boliger
24 ++ p-plasser for næringsareal

Det eksisterer en rekke bedrifter og leiligheter i området som pr i dag bruker asfaltarealet til 

parkering. Ved å spørre bedrifter i området, har vi kommet frem til et samlet, samtidig 

parkeringsbehov på ca 70-80 biler. Dette behovet kan løses gjennom kjøp av parkeringsplasser 

innenfor planområdet, da parkeringskjelleren kommer til å ha større kapasitet enn nybyggenes 

behov isolert sett. Det er ikke gjort noen analyse av betalingsvilligheten for parkeringsplasser på 

Otta, men det er rimelig å anta at presset på nærliggende, offentlige/gratis parkeringsplasser vil 

øke som en konsekvens av at et stort parkeringsareal nå forsvinner. 

Dersom tilbudet av gratis parkeringsplasser på Otta reduseres, kan det også føre til flere vil 

gå/sykle til Otta. Slik sett bygger det opp under den vridningen Sel kommune har ønsket i 

regionsenterprosjektet der gående og syklende skal få prioritet fremfor bilismen. 



Oppdragsnr.: 

Dokument nr.: 003
Planbeskrivelse for reguleringsplan

Otta Brygge | Plan-id 05170217

Revisjon:      

Planbeskrivelse 2015-03-02 | Side 21 av 30

Figur 20: Skisse for parkeringskjeller med adkomst mot nord (E.Hougens gate) og øst. Totalt 142 
p-plasser, hvorav 6 plasser er HC. Utarbeidet av Heggelund og Koxvold as

Planområdet overlapper delvis med planene for rundkjøring på Rv15. Det har vært en dialog med 

Statens Vegvesen rundt denne rundkjøringen og bruk av områdene inn mot trafikkarealet. Dette er 

spilt inn til planarbeidet knyttet til rundkjøringen, og løsningen er også innarbeidet i denne 

planprosessen.

3.1.5 Støy

Deler av området er utsatt for støy som følge av nærheten til Rv 15. Bebyggelsen ut mot Storgata 

skjermer byggene B og O mot støy, og sikrer også et lavt støynivå på uteoppholdsarealene mellom 

byggene. En sammenbygging mellom bygg C og S vil også gjøre at støyen fra Rv 15 stenges ute. 

Ny utbygging vil sette krav om innvendig støy i henhold til eksisterende bestemmelser (T-1442). 

Reguleringsplanen for rundkjøringen på Rv 15 konkluderer med at støyskjerming mot bygg A, S og 

C vil være vanskelig å gjennomføre, samtidig som eventuelle skjermer vil ha liten effekt på andre 

og tredje etasje. Støytiltak bør derfor utføres som en del av fasaden på bygget. Dette vil være en 

akseptabel løsning da man uansett vil kunne vende leilighetene ut mot et stille gårdsrom.
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Figur 21: Figuren viser rød og gul støysone som følge av rundkjøringen. Figuren er hentet fra 
Vegvesenets planforslag.

3.2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

3.2.1 Flom

Området er flomutsatt slik det fremstår i dag og det er inntegnet 200-års flomområde i 

planforslaget. Prosjektet forutsetter at NVE gjennomfører sin planlagte flomvoll, og tiltakene i 

området kan ikke gjennomføres før NVEs flomforbygging er igangsatt.

NVE vil både ta ut masse i Ottaelva utenfor planområdet og bygge flomvoll. Vollen bygges med 

duk og plastres med stein, noe som både vil holde flomtoppene utenfor planområdet og forsinke 

grunnvannet i å stige på innsiden av forbygningen.

Ny parkeringskjeller vil ha ferdig, overkant gulv på høyde 285.60. Laveste punkt på 

parkeringsplassen i dag er 285.81. Parkeringsgulvet vil derfor ligge ca 20 cm lavere enn dagens 

asfaltnivå, men være betydelig bedre sikret i og med at flomvollen med duk vil være etablert før 

tiltaket starter. Parkeringskjelleren skal ha sikkerhet mot 20-års flom (F1), og må utføres slik at den 

tåler å bli satt under vann. Det innebærer at tekniske installasjoner må legges høyere i bygget enn 

hva som er vanlig, f.eks tekniske rom for heis, strøminntak/hovedtavle osv. 

Første etasje i bygg B og O vil ha ferdig gulv på høyde 288.50. Det er 50 cm høyere enn dagens 

terreng i Storgata, og følgelig utenfor flomområdet for 200-års flom. Boligdelen av bebyggelsen vil 

derfor være sikret i henhold til klasse F2 (200-års flom) både gjennom høyde i forhold til dagens 

flomnivå og som følge av flomvollen.
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Områdene utenfor parkeringskjelleren fylles opp slik at det blir et sammenhengende terrengnivå på 

ca høyde 288,30, noe høyere enn dagens nivå i Storgata.

3.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Det finnes ingen kjente kulturminner eller kulturmiljøer i eller i nærheten av planområdet.

Dersom det senere skulle bli oppdaget kulturminner i området, må kulturminnemyndighetene 

varsles omgående. Meldeplikten jf kulturminneloven § 8 er lagt til planbestemmelsene i avsnitt om 

verneverdier, jf. plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6.

3.4 BIOLOGISK MANGFOLD

Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8 - 12

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og naturverdier 

baseres på vitenskaplige kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologisk tilstand. 

Det foreligger en observasjon av hønsehauk og tårnseiler i planområdet. Begge er observert 

næringssøkende, og det er ikke grunn til å anta at fortetting i området vil påvirke artene 

nevneverdig. Området er sterkt preget av tidligere utbygginger, og har ingen naturlige 

naturområder. 

Langs planområdets sør del, grenser det mot Otta-elva. Ettersom en forutsetning for hele 

prosjektet vil være at NVE rensker langs elva samt bygger en forbygging, blir bestemmelsene om 

kantsone og ivaretakelse av elva underordnet. Det er derfor ikke tatt med noen særlige 

bestemmelser om forholdet til kantvegetasjonen. 

Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig, jf. § 8 i naturmangfoldloven

Føre-var prinsippet etter § 9 kommer til anvendelse i de tilfellene der en avgjørelse blir fattet uten 

tilstrekkelig kunnskap om hvilken innvirkning den vil ha på naturmiljøet. I slike tilfeller skal det tas 

sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

Ettersom den forslåtte reguleringsendringen er vurdert til ikke å påvirke viktige naturtyper eller arter 

vesentlig, og kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt nok, synes ikke føre-var prinsippet relevant 

i forhold til den videre håndteringen av reguleringsplanforslaget.

Etter ordlyden i § 10 skal den planlagte bruken av området vurderes ut fra den samlede 

belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. En kjenner ikke til annen vesentlig 

belastning som må ses i sammenheng med det foreslåtte tiltaket.

I henhold til § 11 blir tiltakshaver belastet med de kostnadene en eventuell miljøforringelse fører 

med seg. Denne forutsetningen kommer til nytte dersom tiltak i henhold til reguleringsplanforslaget 

vil medføre skade på naturmangfoldet. Der det ikke er forventet skade, er tiltak mindre aktuelt. Det 

er ikke antatt at planlagte tiltak i henhold til denne planen fører til vesentlig skade i dag eller vil 

gjøre det fremover.
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Formålet med § 12 er å ta sikte på å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet. Dette skal 

man gjøre gjennom å ta utgangspunkt i slik teknikk og lokalisering som, ut i fra vurderingen av de 

andre prinsippene, både tar hensyn til naturen og til samfunnsøkonomiske prinsipper. En vurderer 

§ 12 som hensyntatt ved forslag av tiltak som går fram av dette reguleringsplanforslaget.

3.5 BARN OG UNGE

Området ligger godt tilrettelagt for barn og unge. Barnehager og skoler ligger alle nært til 

planområdet og i gangavstand, og utbyggingen er slik sett i tråd med prinsipp om fortetting i 

bynære områder, reduserte transportbehov og tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen.

Den forholdsvis lave utnyttelsesgraden i området gjør at det blir muligheter før grønne areal rundt 

byggene. Planbestemmelsene sikrer at det blir avsatt og utbygd lekeareal innenfor byggeområdene 

i planen.  Dette er beskrevet under kapittelet om arealbruk.

Utenfor planområdet ligger stasjonsparken på motsatt side av Storgata, og parken i Otta ligger 

også innenfor 250 meters avstand fra planområdet.

3.6 FRILUFTSLIV OG REKREASJON

Området brukes ikke i dag til mye rekreasjon, selv om det er tilrettelagt med enkle oppholdsareal 

langs elva. Området fremstår likevel mest som en asfaltørken, og potensialet for bruk er langt 

høyere enn dagens bruk.

Etablering av gangveg på toppen av forbygningen langs Otta-elva vil være et viktig 

rekreasjonselement  for hele Otta, og har et stort potensial dersom den knyttes sammen med stien 

langs elva mot Lågen slik det er skissert i stedsutviklingsplanen for Otta. Det er derfor viktig at 

forbygningen tilpasses slik at den både hensyntar NVEs behov for rensk og tilgjengelighet, men 

også fremstår som attraktiv og pen slik at elva ikke fjernes mer fra bybildet enn i dag. Utformingen 

av flomvollen er imidlertid ikke en del av planforslaget, da prosjektering og utførelse av vollen er 

noe som ligger hos NVE. Planforslaget ligger ellers nær annen grønnstruktur på Otta, slik det er 

beskrevet under barn og unge.
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4 Planprosess og medvirkning

4.1 PLANPROSESS

Det ble avholdt oppstartsmøte med Sel kommune 07. april 2014. Sel kommune konkluderte med at 

planen ikke utløste konsekvensutredning, da planen i all hovedsak videreførte de arealformål som 

var i eksisterende planverk. Prinsipp for utbygging, fortetting og høyder er tema som kommunen 

også har behandlet tidligere gjennom strategiplanen for regionsenterutvikling, og planforslaget vil 

slik sett ikke innebære en rekke nye, ukjente momenter til utviklingen av Otta. Forholdet til flom er 

avgjørende for utbyggingen, men dette forholdet er også avklart gjennom NVEs plan for flomsikring 

av Otta. 

Varsel om oppstart ble sendt ut 06.05.2014. Det ble også varslet oppstart i GD 08.05.2014. 

Planområdet ble utvidet og varsel om utvidelse ble sendt ut 03.11.2014 til berørte parter. 

Utvidelsen av planområde ble varslet i GD 5.11.2014

Frist for innspill til varsel om oppstart var satt til 13.06.2014, mens frist for innspill til utvidelsen av 

planområde var 19.11.2014.

Totalt har det kommet fire innspill til planarbeidet.

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 16.06.14.

Det går ikke fram av oppstartsvarsel hvordan planområdet vil forhold seg til overordna plan, dvs. 

gjeldende kommuneplan for Sel fra 1997 og kommunedelplan for Otta fra 2004. Dette forutsettes 

avklart i høringsforslaget.

Fylkesmannen tar til etterretning av planforslaget ikke omfattes av krav om konsekvensutredning, 

men finner det vanskelig å kommentere dette uten nærmere informasjon om hvordan planforslaget 

forholder seg til overordna plan.

Planområde dekker bare deler av et naturlig kvartal. Det anbefales at kommunen vurderer om det 

kan være hensiktsmessig at planområdet utvides. På den måten blir det mulig å få en mer helhetlig 

vurdering av framtidig utbygging i sentrumskvartalene.

Det ses på som positivt at det igangsettes planarbeid som vil kunne bidra til å styrke sentrum. 

Fortetting i sentrum er i tråd med nasjonale føringer for miljøvennlig by- og tettstedsutvikling. Høy 

arealutnyttelse og korte avstander til daglige gjøremål kan bidra til redusert transportbehov og 

klimautslipp. Det forventes stilt krav til utforming av bygningsmiljø og uteområder som bidrar til en 

helhetlig sentrumsutvikling og ivareta hensyn til lokal byggeskikk og stedets struktur.
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Fylkesmannen forventer at støyforholdene for boliger og uteområder blir vurdert i henhold til 

anbefalte grenseverdier og at evt. behov for støytiltak innarbeides i planen.

Klimahensyn i planleggingen er forsterket de siste årene gjennom Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging. Forventningene gjelder både transportløsninger, energibruk og 

energiomlegging. Det bes om at energiløsninger for området blir vurdert ut fra hensyn til klima og 

energieffektivitet. Tilrettelegging av vannbåren varme, lavenergibygg og bygg med 

passivhusstandard bør vurderes. Bruk av tre som bygningsmateriale bør også vurderes som et 

positivt klimatiltak.

Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem bør samordnes slik at transportbehovet kan 

begrenses. Fylkesmannen forventer at det legges opp til en effektiv arealutnyttelse. For å redusere 

transportbehov og klimautslipp, bør det legges vekt på å tilrettelegge for gående og syklende og 

bygge opp under dagens kollektivtransport.

Stenging av avkjøring til Sjoavegen vil medføre at traktortrafikk fra Sjoa/baksida må krysse Rv 15 

for å komme til Felleskjøpet mm. Fylkesmannen ber om at konsekvensene av dette blir synliggjort.

Arealsituasjonen på Otta og mange andre tettsteder er slik at egna areal til utbygging er en sterkt 

begrensa ressurs. Vi forutsetter derfor at det settes krav om at en betydelig andel av parkeringen 

legges under bakken, for å oppnå høyere arealutnyttelse og redusert trafikkbelastning. Det bør i 

tillegg stilles maksimumskrav til antall parkeringsplasser. Det anbefales utarbeidet en samlet 

oversikt over eksisterende og planlagte parkeringsplasser som grunnlag for vurdering av 

parkeringsdekningen innfor planområdet.

Viktige prinsipper for etablering av gode bomiljø er valg av boligtyper, gode uteoppholsareal, trygge 

trafikale løsninger, sosiale møteplasser og tilgang til ulike tjenester og servicefunksjoner. Det er 

viktig at utbygging ikke går på bekostning av viktige miljøkvaliteter og at det sikres gode utearealer 

for lek og opphold.

I henhold til forskrift om miljørettet helsevern kan det være hensiktsmessig å utrede omfang av 

støy, forurensing og radonstråling.

Det minnes om krav til universell utforming for uteområder og bygninger. Det anbefales i 

utgangspunktet at ny boligbygging i sentrum og sentrumsnære områder utformes slik at 

boenhetene i planområdet er tilgjengelige og har alle hovedfunksjoner i inngangsplanet. Dersom 

det av ulike årsaker ikke er mulig/ønskelig å sikre at 100% av boligene er tilgjengelig for alle, 

forventes det at det blir omtalt i planbeskrivelsen. Det må uansett utformes bestemmelser som sier 

hvor stor andel av boenhetene som skal være tilgjengelige for alle.

Det forutsettes at det tas hensyn til barn og unges interesser i planarbeidet. Det må legges vekt på 

å sikre gode utearealer for lek og opphold.

Forslagstillers kommentar:

Forholdet til overordnet plan er vist i kapittel 2.2 i planbeskrivelsen. Det er reguleringsplan 1983 

som gjelder foran både kommuneplan for Sel og kommunedelplan for Otta. I reguleringsplanen er 

området regulert til forretning/kontor og offentlige formål. Reguleringen opprettholdes i 

planforslaget og suppleres med boligformål.
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I revidert forslag til ny arealdel for Sel kommune, vises arealene som sentrumsformål og 

tjenesteyting.

Området det ble varslet oppstart på, har blitt utvidet noe men omfatter ikke hele kvartalet. 

Forslagstiller mener likevel at utvidelsen bidrar til å se planområdet i en større helhet og vil totalt 

sett gi en bedre planløsning enn opprinnelig plangrense Blant annet gir det mulighet til å få en 

bedre trafikkløsning for kvartalet.

Som ledd i fortettingen av området legges det opp til parkeringskjeller under store deler av 

arealene. Utnyttelsen er satt til henholdsvis 60 % og 70 % for de kombinerte formålene i planen. 

Oppland fylkeskommune, epost datert 16.06.14

Regionalenheten

Varsel om oppstart inneholder lite konkrete opplysninger om hvilke man tenker seg og hva slags 

volumer/utnyttelse det legges opp til i planområdet. Vi forutsetter at det legges opp til høy 

utnyttelse av området, og samtidig avsetter tilstrekkelig areal for barns lek og uteoppholdsarealer 

for beboerne. Videre vil vi ved offentlig ettersyn legge vekt på at det er tilstrekkelig parkering for de 

ulike formålene. Vi legger ellers til grunn at vedlagte planskjema vil brukes for å etterprøve de ulike 

fagtemaene som skal vurderes nærmere, og vil legge dette skjemaet til grunn ved høringen av 

planforslaget ved offentlig ettersyn.

Det vil være viktig at NVE tas inn i planprosessen for nærmere dialog i forhold til flomforbygningen 

og utformingen av denne, og forholdet til parkeringsplasser under bakken. I forhold til utforming og 

bygningshøyder legger vi til grunn at Fortettingsstudien for Otta brukes som utgangspunkt for 

planleggingen. Byggegrense i forhold til fylkesvegen og ny rundkjøring avklares med Statens 

vegvesen før planforslaget fremmes for offentlig ettersyn.

Det opplyses at planforslaget er i samsvar med Reguleringsplan for Otta sentrum, 27.06.1983. Vi 

har lagt såpass gamle planer i fjernarkiv, så vi har ikke mulighet til å etterprøve dette pr. nå, men 

ber om at planbeskrivelsen klargjør forholdet til vedtatt plan og synliggjør begrunnelsen for at 

kommunen vurderer at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning ihht forskrift om 

konsekvensutredninger. Vi forventer uansett at de ulike konsekvenser av planforslaget blir grundig 

omtalt i planbeskrivelsen.

Kulturarvenheten

Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner eller verneverdig bebyggelse. Vi har derfor ikke merknader til varsel om 

oppstart. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir 

funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad 

det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 

Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 

vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 

eventuelt vilkårene for dette.
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Norsk Maritimt Museum uttaler følgende til planen:

Det skal utføres flomsikringsarbeider som vil medføre inngrep i elvebunnen, men det ser ut til å ha 

blitt fylt ut og plastra tidligere her. Det er ikke registrert kulturminner i nærheten og potensialet for 

kulturminner under vann her regnes som begrenset. Vanlig meldeplikt etter kml § 8 andre ledd og § 

14 tredje ledd gjelder som vanlig. 

Forslagstillers kommentar:

Planforslaget gjennomarbeidet og godt beskrevet i forhold til de løsninger som er valgt. 

Parkeringsbehovet er oppfylt etter de krav Sel kommune har fastsatt, og kapasiteten i kjelleren er 

større enn kravet. Det vil derfor være mulig å bruke deler av parkeringsarealet også for å avlaste 

parkeringsbehovet ellers på Otta. 

Planen forutsetter NVEs gjennomføring av plan om flomsikring slik det er beskrevet i planforslaget, 

og NVE har vært orientert gjennom planprosessen.

Bestemmelser om funn av automatisk fredete kulturminner er inntatt i planbestemmelsene.

Statens vegvesen, brev datert 13.06.2014

Det er positivt å planlegge for utvikling av sentrum av Otta. Det er viktig å sikre gode trafikale 

forhold ved tettere utbygging, og at hensynet til myke trafikanter ivaretas i planen. Det kunne vært 

en fordel å innlemme eiendommene 219/31, 219/9, 220/210 og 220/233 inn i planområdet for å se 

sammenhengen i hele kvartalet. Forslagstiller bør uansett vurdere sammenhengen med disse for 

en god helhetlig plan for kvartalet.

Planen må også, som det vises til i oppstartsvarsel, avklare planavgrensningen i forhold til planen 

for den nye rundkjøringa på vestsiden av brua. Videre henvises det til arbeidet som er gjort i 

forhold til gatebruksplan og fortettingsstudiet for Otta sentrum.

Forslagstillers kommentar:

Planarbeidet er utført i dialog med Statens vegvesen i forhold til avgrensningen mot rundkjøringen 

på Rv 15. Utover dette er veg- og parkeringsareal planlagt i tråd med håndbøkene til Statens 

vegvesen.

NVE, epost datert 12.06.14

Planområdet omfatter arealer for planlagte sikringstiltak av Otta (jf NVE saksnr 201302099). 

Planen omfatter et bryggeanlegg i et område der Otta elv har relativt stor hastighet, og der det er 

årlige isganger. Massene i området er svært permeable, og en planlagt flomsikring vil ikke kunne 

løse denne utfordringen. Videre tilfredsstiller området i dag ikke sikkerhetskravet i TEK10 kpt 7 (jf 

Flomsonekart 5/2000 Delprosjekt Otta). Planlagt sikring er en av kanskje flere forutsetninger som 
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må være på plass før sikkerhetskravet ev kan tilfredsstilles. NVE minner om kommunens og 

utbyggers ansvar for sikker byggegrunn, jf pbl §§ 11-8 tredje ledd bokstav a og 28-1, samt ved 

nødvendige sikringstiltak. Erstatningsplikten er hjemlet i Naturskadelovens § 20. 

Vi har mange innvendinger knytta til denne planen, og tror det vil være hensiktsmessig med et 

møte i innledende fase for ev å kunne rydde av vegen en del forhold som kan føre til innsigelse fra 

NVE. 

Forslagstillers kommentar:

Det har vært dialog med NVE gjennom planprosessen, og forslagsstiller har bedt om avklaringer fra 

NVE i forhold til utforming av flomvoll og hvordan dette kan tilrettelegges for å oppnå et positivt 

landskapselement. NVE har ønsket å ta disse avklaringene i høringsprosessen av planen, utover å 

forsikre seg om at flomvollen må tilfredsstille de krav NVE har til en slik voll.
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5 Vedlegg

 Plankart i målestokk 1: 750 i A3 format
 Reguleringsbestemmelser
 ROS-analyse
 Kopi av varslingsbrev m/varslingsliste (alle som er varslet).
 Kopi av innkomne merknader ved forhåndsvarslingen.


