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Saksfremlegg fra tidligere behandling - Områderegulering 
Otta sentrum øst- Planprogram til høring 
 
 
Vedlegg: 
1 Forslag til planprogram - områderegulering Otta sentrum øst 
 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
1    Innkomne innspill i forbindelse med høring av planprogram 
 
 
Saksutredning 
Sel kommune har startet arbeidet med områderegulering av Otta sentrum øst. Hensikten med 
planen er å revidere et eldre plangrunnlag etter dagens standard og tilrettelegge for utvikling 
av Otta som by og regionsenter. 
 
Ved kunngjøring av oppstart med planen, fremmet Fylkesmannen innspill med en anbefaling 
om at planen utløser krav om konsekvensutredning (KU) etter vedlegg I og pkt. 1, jf. § 2 f i 
forskriften, som omfatter: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller 
som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.»   
 
I forbindelse med KU-plikt har det blitt utarbeidet et planprogram som første ledd av 
planarbeidet. Planprogrammet skal gi føringer for det videre arbeidet med planen og skal 
beskrive:  
 Formålet og bakgrunnen for planarbeidet 
 Planprosessen og medvirkningsmulighetene 
 Omfanget av planarbeidet og behovet for utredninger 

 
Etter høringen vil uttalelsene bli vurdert og endelig planprogram kan fastsettes. 
Konsekvensutredningene vil bli ferdigstilt og presentert sammen med endelig 
områdereguleringsplan og vil bli behandlet som en del av planforslaget.  
 
Sammendrag av planprogram 
I det vedlagte planprogrammet beskrives planområdet, bakgrunn og hensikt for planarbeidet, 
rammer og prinsipper, utredningstemaer, medvirkning, planprosess og planlagt framdrift. 
Videre beskrives en kort oppsummering av planprogrammets innhold. 
 
Planområdet er om lag 174 dekar stort og avgrenses av jernbanelinja og Otta sag i vest, 
Ottaelva i sør, Gudbrandsdalslågen i øst og Otta ungdomsskole i nord. Bakgrunnen for 
planarbeidet er regionsenterprosjektet og behovet for en ny reguleringsplan for 



  

 

gjennomføring. Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling og på den 
måten styrke Otta som by og regionsenter.  
 
Det inngår i planprogrammet viktige rammer og prinsipper for planarbeidet. Disse er blant 
annet kommuneplanens arealdel, regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, og 
flere nasjonale og statlige retningslinjer. Behovet for et planprogram følger av at 
reguleringsplanen utløser krav om KU.  
 
 
De ulike utredningstemaene som vil bli gjennomgått er:  
 Flom 
 Overvannshåndtering 
 Støy 
 Trafikkforhold 
 Jernbanen 
 Stedsutvikling 
 Biologisk mangfold og naturressurser 
 Landbruk 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Grøntstruktur 
 Næringsliv og sysselsetting 
 Barn og unge 
 Miljø og energi 
 Universell utforming 
 Skred 

 
Det skal gjennom planarbeidet tas sikte for god medvirkning, og planprosessen legger opp til 
mulighet for folkemøter. Drøfting i regionalt planforum vil også kunne være aktuelt. I den 
planlagte framdriftsplanen er det lagt opp til følgende prosess hvor vedtak av planen, med 
utgangspunkt for en høringsperiode, er satt til sommeren 2017.  
 
 
Vurdering 
Sel kommune har et stort behov for å oppdatere reguleringsplanen «Otta sentrum øst» 
vedtatt i 2000. En oppdatert reguleringsplan vil gi grunnlag for gjennomføring av prinsipper 
og føringer som er vurdert og utredet i regionsenterprosjektet og på generelt grunnlag få 
oppdatert planen og planbestemmelsene i takt med samfunnsutviklingen. Otta er regionsenter 
for 6 kommuner i Nord-Gudbrandsdalen og skal være et attraktivt sentrum med gode tilbud til 
befolkningen og tilreisende. For å muliggjøre en økning i befolkningen, omsetning i 
næringslivet og bedre stedsutviklingen er kommunen avhengig av forankring i et nyere 
plangrunnlag.  
 
Planprogrammet tar for seg viktige og sentrale utredningstemaer som vil gi grunnlaget for det 
videre planarbeidet. Planprogrammet er en del av arbeidet med reguleringsplan. Rådmannen 
anbefaler derfor at forslaget til planprogram legges ut på høring med en minimumsfrist for 
uttalelse på 6 uker fra varslingsdato. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for områderegulering av «Otta sentrum øst», legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Frist 
for høringsperioden er minimum 6 uker.   
 

Behandling i Formannskapet - 21.09.2016:  

Sp v/Pål Ellingsbø fremmet forslag om å tilføye «Boliger» som tema.  

Forslaget fra Sp ble enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  



  

 

 Vedtak i Formannskapet - 21.09.2016: 

Forslag til planprogram for områderegulering av «Otta sentrum øst», legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Frist 
for høringsperioden er minimum 6 uker.   
 
 
 
 
Saksfremlegg etter høring - Områderegulering Otta sentrum 
øst - Fastsettelse av planprogram 
 

 
 

 
Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
1. Innkomne innspill ved oppstart av planen 
2. Innkomne innspill til planprogrammet  
 
 
Saksopplysninger:  
Sel kommune utarbeider områderegulering for Otta sentrum øst. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet 17.06.16 og sendt til berørte med uttalelsesfrist 12.08.16. 
Hensikten med planen er å revidere et eldre plangrunnlag etter dagens standard og legge 
til rette for utviklingen av Otta som by og regionsenter.  
 
Områdereguleringsplan Otta sentrum øst utløser krav om konsekvensutredning etter 
vedlegg I og pkt. 1, jf. § 2 f i forskriften.  I den forbindelse har Sel kommune utarbeidet 
et planprogram. Planprogrammet gir føringer for det videre arbeidet med planen og gjør 
rede for formålet og bakgrunnen for planarbeidet, planprosessen og framdrift, 
medvirkning, omfanget av planarbeidet og behovet for utredninger. I møte 21.09.16, sak 
93/16, vedtok formannskapet å sende planprogrammet på høring, med merknad om at 
utredningstema boliger tilføyes planprogrammet. Planprogrammet har vært på høring og 
ligget ute på offentlig ettersyn i 6 uker, med uttalelsesfrist 18.11.16. Ved utløpet av 
høringsfristen var det kommet inn ni merknader/innspill til planprogrammet. 
 
Noen av uttalelsene omhandler det forestående planarbeidet. Disse innspillene tas med 
videre og vil bli vurdert som innspill til selveste planforslaget. De resterende uttalelsene 
vedrørende planprogrammet består hovedsakelig av kommentarer/innspill angående 
temaer som allerede er drøftet og beskrevet i planprogrammet.  
 
For mer utfyllende opplysninger om planprogrammet vises det til tidligere 
saksframstilling eller vedlagt forslag til planprogram.  
 
 
 
 
Vurdering:  
I det følgende kommer en oppsummering og vurdering av de innkomne innspillene.  

Vedlegg: 
1 Forslag til planprogram 



  

 

 
 
 Jernbaneverket, brev datert 20.10.2016 

Jernbaneverket er tilfreds med at jernbanen er ett av de aktuelle 
utredningstemaene. Det påpekes at konsekvensene av nærhet til jernbanen må 
utredes med tanke på sikkerhet, naboforhold og ikke minst muligheter for drift 
vedlikehold og videre utvikling av Dovrebanen.  
 
Vurdering:   
Jernbaneverkets merknader ivaretas i det videre planarbeidet.  
 
 

 Statens vegvesen, region øst, brev datert 31.10.2016 
Viser til at deres kommentarer ved varsel om oppstart av reguleringsplanen er 
tatt med i planprogrammet. Det er viktig både med åpne informasjonsmøter, der 
alle kan delta og med mindre møter som omfatter avgrensede temaer og kanskje 
interessegrupper.  
 
Vurdering 
Merknadene fører ikke til endringer i planprogrammet.  
 
 

 Fylkesmannen i Oppland, brev datert 15.11.2016 
Det vises til deres innspill i forbindelse med varsling av oppstart. Det trekkes frem 
at planprogrammet fanger opp alle sentrale problemstillinger som bør utredes. For 
noen utredningstemaer minnes det om ulike retningslinjer og føringer som skal 
ligge til grunn ved videre utredning og planlegging. Videre forventes det at 
kommunen redegjør for framtidig potensiale for økt bruk av fjernvarme, og ber 
kommunen ta med seg tidligere innspill til reguleringsplanen Otta sentrum nord 
om klimanøytral bydel, videre i planprosessen. I tillegg støttes kommunen i at 
temaet Biologisk mangfold og naturressurser er underordnet, men forutsetter at 
eldre registreringer i naturbase/artskart sjekkes ut.  
 
Vurdering:  
Merknadene blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Naturbasen viser registrering 
av to områder med arter av forvaltningsinteresse.  Dette er to typer insekter som 
ble oppdaget i 1948 og 1965. Etter den tid har det vært stor utvikling og 
utbygging i sentrumsområdet, og områdene insektene er markert, er i dag 
asfalterte flater i Storgata. 
 

 Oppland Fylkeskommune, brev datert 24.11.2016 
Fylkeskommunen mener det er fornuftig å se på muligheter for etablering av bl.a. 
boliger på tomten hvor Otta skole ligger i dag. Derimot påpeker de at 
planprogrammet kan virke noe selvmotsigende da det står at kommuneplanens 
arealdel, hvor tomten er regulert til offentlig formål, skal legges til grunn.  
 
Videre står det at planarbeidet er i tråd med regionsenterprosjektet og følger opp 
kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift om 
konsekvensutredning på en god måte. De har derfor ingen vesentlige merknader 
til planprogrammet.  



  

 

 
Kulturarv er positiv til at kulturminner og kulturmiljø skal vurderes i det 
kommende planarbeidet.  
 
Vurdering: 
Sel kommune viser til avsnitt 4.3 i planprogrammet vedrørende kommuneplanens 
arealdel hvor det står følgende: «Forslag til ny reguleringsplan utarbeides i 
samsvar med sentrums- og boligformålet avsatt i arealdelen». Tomten hvor det er 
regulert til offentlig formål er derimot ikke nevnt. Dette er fordi kommunen, som 
fylkeskommunen, ser det fornuftig å vurdere andre bruksformål når skole 
opphører i fremtiden.   
 
 

 Mattilsynet, Avd. Gudbrandsdalen, brev datert 16.11.2016 
Det påpekes at Nasjonale mål for vann og helse (2014) bør nevnes under pkt. 4 
Rammer og retningslinjer for planarbeidet, pkt. 4.1 Nasjonale. Utover det har de 
ingen kommentarer til planprogrammet.  
 
Vurdering:  
Merknaden er innarbeidet i planprogrammet.  
 
 

 NVE, Region øst, brev datert 17.11.2016  
Viser til nye vannlinjeberegninger og pågående arbeid med flomsikring av Otta 
sentrum. NVE har ingen merknader til planprogrammet da flom er satt opp som 
utredningstema i planprogrammet.  
 
Vurdering: 
Merknadene fører ikke til endringer i planprogrammet.  
 
 

 Otta handels- og næringsforening, brev datert 16.11.2016 
Planen omhandler mange sentrale områder som naturligvis må drøftes og 
detaljeres nærmere i ulike fora etter hvert som planen blir mer konkret. De ser 
også for seg et medlemsmøte i januar i samråd med Sel kommune hvor flere av 
temaene vil bli drøftet.  
 
Vurdering: 
Merknadene blir ivaretatt i det videre planarbeidet.  
 

 Pål Sletten, Gnr. 220 Bnr. 101, brev datert 17.11.2016 
Det foreslås at plankravet om felles bebyggelsesplan satt for kvartal 27 i gjeldene 
reguleringsplan fjernes, da det har gjort det vanskelig å komme videre med 
utbyggingsplaner grunnet ulike interesser. Det ønskes også at det åpnes for å 
bygge leiligheter i 1.etasje mot Vognmannsgata i det samme kvartalet grunnet de 
vanskeligheter det vil bli å etablere forretning i gata og at det vil ikke bli en 
ulempe eller sjenanse for småhusbebyggelsen på sørsiden av Vognmannsgata.  
 
Han trekker frem at som næringsdrivende er antall parkeringsplasser av stor 
betydning for forretningene, og at parkeringsplassene i sentrum ikke bør 



  

 

reduseres og at de bør være gratis. Viktigheten med kvartalstrukturen kommer 
også frem. Denne mener han bør repareres, styrkes og videreutvikles, gjennom å 
legge den som et viktig eksisterende premiss for fortetting og utvikling i 
utarbeidelse av arealplaner og i byggesak.  
 
Vurdering:  
Innspillene er knyttet til selve planarbeidet, og medfører ikke behov for endringer 
i planprogrammet. Innspillene vil bli vurdert i det videre planarbeidet.  
 
 

 Ola Storvik, Gnr 220 Bnr 21, brev datert 15.11.2016 
Det stilles spørsmål angående hans private eiendom med tanke på 
reguleringsformål og verneinteressen for sin tomt. I tillegg fremmes det et ønske 
om å bygge garasje og redskapshus i samme byggestil som Turmo.  
 
Vurdering: 
Det er gjennomført et møte hvor spørsmålene ble besvart. Innspillet medfører 
ikke endringer i planprogrammet.  

 
 
De innkomne merknadene og innspillene til planprogrammet er i hovedsak positive til 
innholdet og medfører ikke store endringer.  
 
På bakgrunn av merknadene som kom inn i høringsfasen er det foretatt noen få mindre 
tilføyelser. Følgende tilføyelser er gjort:  
 
 

 Etter innspill fra Mattilsynet er det under punkt 4. Rammer og retningslinjer for 
planarbeidet, er Nasjonale mål for vann og helse (2014) tilføyet punkt 4.1 
Nasjonale.  
 

 For utredningstema 5.3.8 Biologisk mangfold og naturressurser, er det lagt til 
følgende: «Naturbasen viser likevel til to områder med arter av 
forvaltningsinteresse. Dette er to typer insekter som ble oppdaget i 1948 og 1965. 
Etter den tid har det vært stor utvikling og utbygging i sentrumsområdet, og 
områdene insektene er markert, er i dag asfalterte flater i Storgata».  

 
I tillegg til det ovenstående er det gjort noen få mindre språklige rettelser og endringer.  
Det reviderte planprogrammet tar for seg viktige og sentrale utredningstemaer og 
danner rammene for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Planprogrammet 
beskriver de nødvendige vurderinger og utredninger som må gjennomføres i forbindelse 
med planen. Ettersom det kun er foretatt mindre justeringer etter høringsperioden for 
planprogrammet, ser rådmannen ikke behov for ny høringsrunde. Rådmannen anbefaler 
derfor at formannskapet fastsetter forslaget til planprogram for områdereguleringsplan 
Otta sentrum øst.  
 



  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for 
områdereguleringsplan Otta sentrum øst. 
 

Behandling i Formannskapet - 06.12.2016:  

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 06.12.2016: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for 
områdereguleringsplan Otta sentrum øst. 
 
 
 
Utskrift av møtebok 
08.12.16 
 
Solveig Viktoria Olstad 
Sign.  
 
 
 
 
 
 
 


