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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
Otta som by og regionsenter 

Otta er by og regionsenter for de 6 kommunene, Lesja, Dovre, Sjåk, Lom, Vågå og Sel, i Nord-

Gudbrandsdalen. Det har siden da blitt jobbet mye med sentrumsutviklingen i Otta og kommunen er 

nå inne i en tiltaksfase hvor realisering og gjennomføring av tiltak står sentralt. Statens vegvesen, 

Oppland fylkeskommune, regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdal næringsforening, 

Nasjonalparkriket reiseliv, Otta Handels og Næringsforening og Sel kommune har inngått en 5-årig 

samarbeidsavtale, som sikrer et sterkere og mer formalisert samarbeid i gjennomføringsfasen.  

 

I perioden 2011-2014 er det gjennomført en første fase av prosjektet «Utvikling av Otta som 

regionsenter». Prosjektets utgangspunkt var en satsing i forhold til å videreutvikle og styrke Otta som 

by og regionsenter. Som en del av regionsenterprosjektet er det også utarbeidet et 

strategidokument, en utviklingsstrategi mot år 2015, med tilhørende dokumenter; en gatebruksplan 

og en fortettingsstudie for sentrale Otta. Disse danner retning for Otta’s videre utvikling og gir 

nødvendig grunnlag for utarbeidelse av planer. Det er dessuten utarbeidet en handlingsplan, som 

skisserer tiltak for gjennomføring på kort sikt og i et lengre perspektiv. Her er formulert tre 

satsingsområder: 

 

 

1. Regionsperspektivet 

Otta skal være tydelig til stede for regionen, og regionen skal vøre tydelig til stede 

på Otta.  

2. Byutvikling og bærekraft 

Otta skal være en aktiv, attraktiv og bærekraftig by for dagens lokalbefolkning, 

næringsliv og besøkende, og en by som tiltrekker seg nye beboere, nytt 

næringsliv, flere besøkende fra regionen, og flere tilreisende.  

 

3. Trafikk og transportløsninger 

Otta skal ha god tilgjengelighet til sentrum for alle brukergrupper, samtidig som 

handelssentrum skal skjermes for unødig biltrafikk.  

 

 

 

Hensikt 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger i regionsenterprosjektet, er det nå et sterkt 
behov å utarbeide en reguleringsplan som samsvarer med de føringer og prinsipper som 
er utarbeidet. Reguleringsplan vil være et nødvendig grunnlag for gjennomføring av tiltak 
i handlingsplanen i regionsenterprosjektet. Reguleringsplanen skal bidra til å legge til 
rette for videre sentrumsutvikling med blant annet helhetlig gateutforming, parkering, 
fortetting, og næringsutvikling. 
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2. PLANOMRÅDET   
Avgrensning av planområdet ved oppstartsfasen fremgår av kartutsnittet nedenfor. Planområdet 

avgrenses av jernbanelinja og Otta sag i vest, Ottaelva i sør, Gudbrandsdalslågen i øst og Otta 

ungdomsskole i nord. Planområdet omfatter handelssentrum i Otta samt boligområde i den sørlige 

delen. Planområdet omfatter sentrumskjernen og vil således være viktig i en videre utvikling av Otta 

som by og regionsenter.  
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3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET 
Overordnet plan 

I gjeldende kommunedelplan for Otta (Vedtatt 28.06.2004) 

er det aktuelle planområdet avsatt til generelle 

byggeområder som erverv, forretning, bolig osv. 

Kommuneplanens arealdel er under rulling, og vil ved 

vedtak erstatte kommunedelplan for Otta. Denne forventes 

vedtatt 20. juni. Det aktuelle planområdet er i denne planen 

avsatt som sentrums- og boligformål. 

 

Ny reguleringsplan blir utarbeidet i samsvar med 

sentrumformålet avsatt i arealdelen. Utsnittet til høyre 

viser kommuneplanens areldel med plangrense for ny 

reguleringsplan markert med rødt.  

 

 

Regional plan for utvikling av attraktive byer og tettsteder i Oppland 

Formålet med planen er å bidra til mer attraktive og robuste byer og tettsteder gjennom kriterier for 

god stedsutvikling og retningslinjer for etablering av handel. I den regionale planen, punkt 3.5, er 

Otta utpekt som et regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen. Intensjonene i reguleringsplanarbeidet er i 

samsvar med intensjonene i den regionale planen. 

 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Hovedsakelig består planområdet av gjeldende reguleringsplan 

for Otta sentrum øst (vedtatt 2000, planid 05170066). 

Planområdet omfatter dessuten enkelte reguleringsplaner som vil 

bli en del av samme reguleringsplan. 

 

De øvrige reguleringsplaner er: 

� Endring av reguleringsplan for Otta sentrum (vedtatt 

1991, planid 05170033) 

� Detaljregulering for Otta sentrum, kvartal 37-1 (vedtatt 

2010, planid 05170113) 

� Ottatunet, ny del (vedtatt 2004, planid 05170086) 

 

Et utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i Otta sentrum er vist til 

høyre.  

 

Pågående planarbeid i området 

Parallelt med dette planarbeidet, arbeider Jernbaneverket med en reguleringsplan for Otta stasjon 

og skysstasjon i Sel kommune og en privat reguleringsplan for Otta sentrum nord er også under 

arbeid.   
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Utvikling av Otta som by og regionsenter 

Planen vil i store deler ta utgangspunkt i de analyser og vurderinger som er utført i forbindelse med 

prosjektet. Intensjonene i regionsenterprosjektet ligger til grunn for behovet for ny 

områdereguleringen av Otta sentrum øst. Prinsippene utformet i prosjektet vil være et viktig 

grunnlag for utarbeidelse av planen.  

 

5. KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Planforslaget vil fortrinnsvis være i samsvar med overordnet plan og ikke inneholde nye områder til 

utbyggingsformål.  Derimot vil det være aktuelt å omregulere skolen til boligformål, da skolen er 

vedtatt å flytte til Nyhusom. Selv om planforslaget ikke vil samsvare med overordnet plan ved 

endring av formål fra offentlig bebyggelse til bolig, vurderes tiltaket ikke å gi vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn og vurderes dermed som ikke konsekvensutredningspliktig. 

 

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram etter §§ 2 og 4 i 

forskrift til konsekvensutredning. Selv om det ikke er krav om konsekvensutredning, skal virkninger 

og konsekvenser av planen redegjøres for i plandokumentene.  

 

4. REGULERINGSPLAN – ORGANISERING OG PROSESS 

Organisering – oppstart av planarbeid  

Sel kommune er forslagsstiller og utarbeider forslag til ny områdereguleringsplan for Otta sentrum 

øst.  

Planprosess  

Reguleringsplanen utarbeides i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er lagt opp 

til følgende prosess:  

1. Oppstart av planarbeidet varsles 17. juni 2016 i avisa GD og på kommunens hjemmeside. 

Aktuelle offentlige etater, grunneiere og andre berørte varsles direkte.  

2. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 12. august 2016.  

3. Innspill til planarbeidet vurderes.  

4. Sel kommune utarbeider forslag til reguleringsplan.  

5. I forbindelse med planarbeidet er det naturlig å avholde et offentlig informasjonsmøte.  

6. Første gangs behandling i Formannskapet: Sel kommune ved formannskapet vedtar å sende 

planen til berørte parter med mulighet for å uttale seg innen en gitt frist, normalt minst 6 

uker. Det kan i denne fasen være aktuelt med kontakter og/eller møter med berørte 

grunneiere eller andre med interesser i området.  

7. Vurdering av eventuelle merknader til planforslaget som medfører behov for endringer i 

planen.  

8. Et endelig planforslag utarbeides.  

9. Andre gangs behandling i Formannskapet: Formannskapet vedtar å sende planen til 

Kommunestyret for endelig vedtak.  

10. Kommunestyret vedtar planen og Sel kommune sender ut melding om dette, med klagefrist.  


