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Oppsummering
Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. – 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088
utenbygds eiere av fritidsbolig i Oppdal er invitert til å delta. Undersøkelsen er nettbasert og
respondentene må logge seg inn på særskilt nettadresse som er oppgitt i invitasjonen.
689 respondenter har svart innen tidsfristen. Dette er et lavere antall enn ved forrige undersøkelse i
2008 da det ble mottatt 883 svar. Antallet er likevel høyt nok til å gi stor sikkerhet for at svarene er
representative for hele populasjonen. I følge Questalyze kan det med 95% sikkerhet sies at svar
fra hele populasjonen ville ligget innenfor et avvik på +/- 3,3%. Med 99% sikkerhet innenfor et
avvik på +/- 4,3%. Totalt er det behandlet en datamengde på over 125.000 enkeltopplysninger.
Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Easyfact.

Totalt har Oppdal pr. 01.01.2015 3.386 fritidsboliger. Oppdal er største «hyttekommune» i Midt-Norge
og nord for Dovre, og har den største veksten i fritidsboliger i Trøndelag med 1.547 hytter, - eller 84% i
perioden 2000-2015 eller 97 hytter i gjennomsnitt hvert år i perioden.

Sentrale funn fra undersøkelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjell og natur er viktigst for bruken av fritidsboligen
Preparerte skiløyper blir stadig viktigere
Familie og venner, fred og ro er viktig for bruken av hytta
Til tross for noe misnøye (jfr. kommentarer) på enkelte områder er eierne totalt sett
meget godt fornøyd med å ha hytte i Oppdal (snitt 5,2 av 6 mulige)
Totalt lokalt forbruk/kostnader pr. fritidsbolig kr. 99.461 pr. år og totalt 296 mill. pr. år
Stor spredning i svarene. Størst forbruk i sentral områder. Snitt kr. 526,- pr. pers/døgn.
Gjennomsnitt antall bruksdøgn stabilisert til rundt 57 dager i året.
Ungdom under 20 år utgjør en stor brukergruppe
73% sier de bruker hytta gjennom hele året
Gjennomgående stor tilfredshet med tilbudet på varer og tjenester
Utenbygds bruk av hyttene tilsvarer 1.600 fastboende
Ringvirkninger: 180 lokale årsverk/arbeidsplasser
+ 85-100 årsverk i bygg/anleggsnæringen (nye hytter)
16,5% sier Ja til bosetting i kommunen

Viktigste kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avgjørende at skiløypa i Gjevilvassdalen består og ikke brøytes
Kommunal slamtømming/renovasjonsordning er kostbar og upraktisk
Alpinanleggene er nedslitt og trenger opprusting
Særinteresser blant grunneiere/dårlig samarbeidskultur generelt irriterer
Dårlig vedlikehold på kommunale veier. Gamle Kongevei spesielt
Natur, jakt og fiske er viktig for bruken av hytta
De fleste skiløypene mangler et turmål (hytte/servering e.l.)
Tilgang til bredbånd/internett henger fortsatt etter i noen områder, dårligst i helger og
høytider

Questalyze = statistisk kalkulator
Respondent = den som besvarer undersøkelsen
Populasjon = mengde enkeltindivider
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Utvikling av nøkkelfakta 1999 - 2015

Utvikling Nøkkelfakta

1999

2008

2015

Endring

Størrelse på hytta

73,2 m2

89,6 m2

93,8m2

+ 28,1%

Antall bruksdøgn

51

58

57

+ 11,8%

Mer framtidig bruk

29,4%

24,6%

22,0%

- 7,4%

Antall personer

3,7

3,4

3,3

- 10,8,%

Lokalt forbruk/kostnader pr.
pers/døgn

kr. 154,-

kr. 315,-

kr. 526,-

+ 241%

Ja til bosetting

16,5%

20,5%

14%

- 2,5,7%

Antall hytter (SSB)

1.737

2.917

3.386

+ 94,9%

Lokalt forbruk/kostnad pr.
hytte pr. år

kr. 29.700

kr. 62.546

kr. 99.461

+ 234%
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Spørsmål 1. Hvor er hytta lokalisert?
Kryss av for nærmeste område

20%

18%

18%
16%

15%

14%
12%

11%

10%
8%

7%

7%

6%
4%

4%

4%

5%

4%

2%

5%

6%
3%

2%

2%

2%

4%

2%

0%

Svar: 45% lokaliser til området Gjevilvatnet/Skarvatnet

Spørsmål 2. Når ble hytta bygd?

35%
31%

30%
25%
20%
16%

15%

14%

12%

10%

8%

8%

1991-1995

1996-2000

12%

5%
0%
Før 1980

1981-1990

2001-2005

2006-2010

Etter 2010

Svar: «Gjennomsnittshytta» er bygd i 1992 og er 23 år gammel
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Spørsmål 3. Hva er størrelsen på hytta?
Oppgitt i kvadratmeter

16%

14%

13%

12%
10%

8%
6%
4%

15%

8%

13%
10%

10%
6%

5%

8%

7%

5%

2%
0%

Svar: Gjennomsnittsstørrelse: 93,8 m2

Spørsmål 4. Hvor mange dager i året er hytta i bruk?
18%

16%

16%

15%

14%

14%
12%

11%
10%

10%

8%

8%

7%

6%
4%
2%

6%

5%
3%
2%
1%

1%

1%

1%

0%

Svar: Stor variasjon i antall døgn pr. år. Gjennomsnitt: 57 døgn (rød strek)
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Spørsmål 5. Hvor mange personer oppholder seg normalt i hytta?
35%

32%

30%

27%

26%

25%
20%
15%
10%
5%

8%
4%
2%

1%

0%

0%

7

8

Mer enn 8

0%
1

2

3

4

5

6

Svar: Gjennomsnitt antall personer: 3,3

Spørsmål 6. Hvilken aldersgruppe tilhører brukerne av hytta?

60%
52%

50%
41%

40%

38%
31%

30%

27%
24%

20%

18%

10%
0%

Under 20 år

20 - 30 år

31 - 40 år

41 - 50 år

51 - 60 år

61 - 70 år

Over 70 år

Flere svar kan avgis
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Spørsmål 7. Hvilken tid på året er hytta i bruk?
Flere svar mulig
80%

73%

70%
60%
50%
40%

34%

30%

27%

26%
21%

20%

23%

20%

15%

10%
0%

Gjennom hele Helg vinter
året

Vinterferien

Påska

Helg sommer Sommerferien

Helg høst

Julen

Spørsmål 8. Hvordan vil hytta bli brukt i framtida?
80%
71%

70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
10%

4%

2%

0%
Mer

Mindre

Som i dag

Vet ikke
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Spørsmål 9. Hva er viktig for bruken av hytta?
Fjell og naturlandskapet
Preparerte skiløyper
Merkede turstier
Trollheimen
Summen av tilbud og aktiviteter
Kulturlandskapet
Friluftsaktiviteter
Varehandelstilbudet
Alpinløypene
Bredbåndstilbudet
Helsetilbudet
Kulturhuset
Dovrefjell Nasjonalpark
Restaurant og uteliv
Golfbanen

0

1

2

3

4

5

6

Besvart på en skala fra 1=Svært lite viktig – til 6=Svært viktig

Følgende kommentarer er gitt til spørsmålet:
− Hytta ligger i Gisnadalen på Oppdalsida av Gisna, og all adkomst er via Rennebu. Derfor har jeg
svært liten nytte av noen av tilbudene i Oppdal kommune. Renovasjonstilbudet eksisterer ikke for
denne eiendommen!
− Avstanden hjemmefra
− Fred og ro
− Viktig med skiløype inn til Gjevilvasshytta
− Besøkja familien.
− Åpne butikker på søndager!
− Støy fra fallskjermhoppingen medvirker til betydelig mindre bruk enn ønsket!!
− skispor på Gjevilvassveien og rundt Rauhovden
− Tilrettelegging for stisykling
− Muligheten for å få tilgang på jakt med hund i nærområdet er svært sentralt
− senke skuldrene på hytta
− Nei
− Familiær tilhørighet, slekt og venner på besøk/å besøke, lett tilgjengelig turterreng hele året, vei
(nesten) helt fram
− Bredbånd er viktig , men dekningen og kapasiteten er dårlig i høysesongene som jul og påske..
− søndagsåpne matbutikker er lettvint
− Godt tilrettelagt ift renovasjon
− kulturlandskapet,finnes ikke i oppdal, det er igjen grodd. gj.vassd.er helt gjengrodd, jfr også
fastboende.
− Skulle ønske at varehandelen og kommunen kunne være mer prisvennlig mot hytteeierne som
egentlig lager overlevelses mulighetene for varehandelen og tjenestene på Oppdal
− Jakt og fiske
− Stillhet og ro
− Terrengsykkelstier
− kirke og gudtjenester mangler på lista
8
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− Ørretfiske i Ångardsvatnet
− Ro og fred, lite støy, lite motorisert ferdsel, fravær av snøscooter utenom kjøring til hyttene, ikke
brøyting av vei fra Osen til Gjevillvasshytta om vinteren
− Kultivering av fisk- og rypebestand. Brøyting. Holde setergrender i hevd.
− Tilgang på jaktterreng
− treffe familie og venner
− Det viktigste er naturen
− Viktig med preparerte løyper hele vinteren. Ta vare på snøen med tidlig preparering på alle løyper.
Spesielt i snøfattige år
− Gang og sykkelstier / Kulturtilbud utenom kulturhuset
− Oppdal er sentralt lokalisert mot Trondheim , Kristiansund ;Molde. VELDIG viiktig med NSB .
− Jakt
− Setter pris på passe mange preparerte skiløyper, men hytta ville blitt like mye brukt uten dem
− Skytebane anlegget
− Savner tilbud om tilknytning til vann og avløp
− Stillhet, fravær av støyende aktiviteter.
− Været
− lavt støynivå; ikke motorisert ferdsel i turområder, ikke snøscooter
− For de yngre viktig med varierte aktiviteter
− værutsikten
− Bær og fiske
− Kirketilbud
− Jakt og fiske
− Samarbeid med kommunen er viktig og det er ikke bra. Dårligere erfaringer med grunneiere.
− Preparert skiløype innover Gjevilvassdalen helevinteren på dagens vei, er viktig for oss. Vi ønsker
ikke bilkjøring vinterstid.
− Tilknytnings-skiløper fra sentrum til det preparerte løyper, bedre skilting i skiløypene, sjekk måten de
har gjort det på i Rauland i Vinje kommune.
− Allsidigheten i bygda
− jakt og fiske
− skiløypa langs Gjevilvassveien
− curling, bowling, trivelige og innbydende kafeer. aktiviteter for barn og voksne på dager med dårlig
vær :)
− Familieaktiviteter, friluft, jakt, og turer i nærområdet. Ingen scootertrafikk i fjellet.
− Mulighet for jakt
− Ønsker mer sommeraktiviteter som klatrepark o.l.
− Fremkommelighet på fylkesveien
− Innlandsklima
− Slekt fra Oppdal
− tilknytning til stedet
− Klatring, topptur m,m.
− Mulighet for lett tilgjengelige og varierte turer er viktigst for oss. Har opp gjennom åra savna stort
busstilbud tur-retur slalåmbakke!!
− Klimaet :)
− Jakt og fiske
− Avkopling, ro og kvile. Familietreff
− Går imot vinterbrøyting av Gjevilvassveien
− Familie besøk, potetopptaking, vedhogging
− Løsningsorientert byggekontor i Kommunen
− slekt og familie
− Gratis bruk av preparerte løyper er Oppdals er det beste Oppdal kan tilby
− Det er kjempeviktig at det fortsatt blir skiløype på veien. Den eneste brukbare løsningen!!!. For bløtt
på våren på myrene nedenfor. For værhardt og i strid med Miljø på oversiden
− Tilhørighet til bygda,venner gjennom mange år
− Nei.
− Hytta brukes av hele familien (7-8 stk) hele påsken og deler av sommer/vinter, snittet blir lavt
9

Hytteundersøkelsen Oppdal 2015
© Nasjonalparken Næringshage AS
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

Flyplassen er: SVÆRT LITE VIKTIG, For oss er det kun en støykilde.
Trollheimen landskapsvernområde, jakt og fiske, lang vinter.
Lettvint tømming av søppel/tomflasker når en drar fra hytta
Har søkt om jaktkort med hund fra 15.09. i 30 år og er meget godt fornøyd, men ser en klar
forskjellbehandling i forhold til fastboende . For utenbygds blir det stengt for videre jakt, men
innenbygds kan jakte fram til jul. Ordføreren proklamerte i OPPavisa i 2014 at hytteinnbyggerne var
betraktet som oppdalinger, men det er ikke tilfelle slik som det praktiseres. Det hadde vært fint om
en hadde muligheten for videre deltagelse. Her er jeg ikke enig med ordføreren at slik som det blir
praktisert må det betraktes som forskjellsbehandling.
Fiske
Kjøring av skispor er særdeles viktig. Her har Oppdal MYE å forbedre
Vi er primært på hytta for å nyte naturen og ha fred og ro
Boligen i seg selv
Oppdalbygda er full av gjerder med piggtråd som i dag er ulovlig iflg. Mattilsynet. Om sommeren er
det vanskelig å komme over gjerdet for gamle folk og hunder er vanskelig å få over. Det er ikke lett
å klatre på stige for disse. Det må være mye bedre muligheter til å komme over disse gjerdene.
Trapper eller gode grinder.
Dette var et dårlig utformet spørsmål. Her forstår jeg at svarene mine skal gi dere en pekepinn på
hva som er viktig og hvor viktig hver ting er for oss. For oss er fjell og natur meget viktig og
oppmerkede løyper samt at skiløyper er godt preparert i nærmiljøet. Kulturhuset med sine oppsett
av diverse kulturelle innslag om helgene er også viktig. Matservering alle dager bør også være
tilstede i et tilbud for en slik plass som Oppdal er - turistby. Jeg forstår at mine svar må rangeres
slik at helsetilbudet for meg er mindre viktig enn løypetraseen - merkelig.
Fiske
sykkelstier
Skiløypene er avgjort det mest positive.
Slekt og familietilhørighet

Spørsmål 10. Hvor stort er lokalt forbruk knyttet til bruken av hytta?
Anslå beløp pr. pers pr. døgn i gjennomsnitt. Gjelder alle kostnader/lokale innkjøp, mat, materialer,
drivstoff, strøm, avgifter, eiendomsskatt, kultur osv.
25%
20%

Prosent

20%
15%

14%

13%
12%

10%

10%

7%

5%
0%

4%

4%

5%

5%
3%

3%
1%

Under kr. 100 - kr. 200 - kr. 300 - kr. 400 - kr. 500 - kr. 600 - kr. 700 - kr. 800 - kr. 900 - kr. 1000 kr. 1200 Over kr.
kr. 100 199
299
399
499
599
699
799
899
999 - 1199 - 1499 1500

Svar 1: Stor variasjon. Gjennomsnitt forbruk pr. person/døgn: kr. 526 (rød strek)
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900
809

800
700

649

620

600
500

445

400

360

467

476

496

511

513

520

526

682

677

558

362

314

300
200
100
0

Svar 2: Store forskjeller i forbruk mellom de enkelt hytteområde pr. person/døgn oppgitt i kr.

Spørsmål 11. Hvor fornøyd er du med tilbudet av følgende varer og
tjenester i Oppdal?
Dagligvarer
Sports- og fritidsartikler
Vinmonopolet
Byggevarer
Lokale håndverkere
Bensin og kioskvarer
Kulturhuset
Mobildekningen
Bank og post
Møbler og innredning
Aktivitetstilbud/arrangementer/festivaler
Helse- og legetilbudet
Kommunale tjenester, brøyting, renovasjon
Byggesaksbehandlingen
Restauranter og uteliv
Taxitilbudet
Fiber/internett

0

1

2

3

Besvart på en skala fra 1=Svært lite fornøyd – til 6=Svært fornøyd

4

5

6
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Spørsmål 12. Hvor fornøyd er du med den offentlige kommunikasjonene
(buss/tog) mellom hjemsted og Oppdal?
30%
27%

25%
20%

20%

18%

15%
12%

11%

10%
6%

6%

5%
0%
1

2

3

4

5

6

Vet ikke

Besvart på en skala fra 1=Svært lite fornøyd til 6=Svært fornøyd

Spørsmål 13. Hva liker du spesielt godt med Oppdal?
Kryss av de 5 viktigste
Natur og fjellområdene

De preparerte skiløypene

Fred og ro

Åpningstiden i forretningene
Alpinanleggene

37%

Kulturlandskapet

70%

44%

79%

97%

32%

Friluftsaktivitetene

28%

Klimaet

Gjestfriheten

19%

Naboene

Kulturtilbudet

Magasinet Oppdal:365

Ikke noe spesielt
Taxitilbudet

4%

16%

2%

0%

0%

9%

28%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Svar: 97% liker «Naturen og fjellområdene» spesielt godt, deretter 79% de «Preparerte
skiløypene», mens 70% foretrekker «Fred og ro»
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Følgende kommentarer er gitt til spørsmålet:
− Fiske, bær og sopp, turmulighetene
− Hytta ligger i Gisnadalen på Oppdalssida av Gisna. All adkomst er via Rennebu.Tilbudene i Oppdal
brukes stort sett ikke.
− Generes av flystøy. Mangler fred og ro.
− Burde vært vesentlig flere snøkanoner. Holder ikke mål i dag. Reduser prisene på kort når hele
anlegget og tjenesten ikke kan benyttes
− De årene jeg får tildelt jaktkort med hund er vitale
− For mye gjengroing. Snart ikke rå å ta seg frem fra hytta te fjellet. Kjøre te Hjerkinn for å komme til
fritt lende e tungvint!!!!
− Byggesakskontoret er hjelpsomme og løsningsorienterte, meget bra!
− Frisk luft
− Jeg er fra Oppdal
− Taxitilbudet Taxi for buss til Storlidalen var fantastisk bra. Håper det dukker opp igjen.
− Stabil vinter
− Preparert skiløype langs vei-traseen til Gjevilvasshytta
− Utvide tiden for preparering av skiløypene. Skiløype rundt Skarvatnet
− Det viktigste er vakker natur og fred og ro.
− Skiløypa innover Gjevillvassdalen
− Gangavstanden til sentrum - samt mulighetene for å finne nye stier
− Flyplassen og aktivitetene knyttet til den
− Skyteanlegget
− Fint badeland
− Golfbanen
− Golfbanen
− Gjenbruksanlegget er svært bra
− Preparerte skiløyper
− Skiløypa til Gjevillvasshytta langs veien er viktig.
− Golfbanen
− Benytter alpinanleggene vinterstid. Hadde ønsket flere stolheiser og at de som finnes var i drift hele
vinteren
− Mulighet for jakt
− Når skiløypene er preparert!!
− Manglende oppkjørte skiløyper, fraværende i vårt område.
− Håper de preparerte skiløypene blir bedre etterhvert i området rundt Vora/Fjellskolen, og ikke minst i
Grytdalen.
− Turmulighetene som finnes i området. At avfallsplassen er åpen den første lørdagen i hver mnd.
− Nærbutikken på Nerskogen +++
− Minimalt med mygg og knott
− Skuffet over alpintilbudet og de preparerte skiløypene
− Slekt og venner
− Praktisk avstand fra Trondheim
− Skiløypa inn Gjevilvassveien til Gjevilvasshytta
− Bygget foreldre 1956, senere arvet og påbygget alle fasiliteter, tilhørighet
− Det kunne vært flere preparerte skiløyper på østsiden av Skarvatnet; forbindelse til løypenettet på
vestsiden av vatnet (Trollheimsporten)
− Freden og roen, når flyplassen ikke er i bruk til lekeflyging!
− Besøke fam.
− Oppdalavisa tilsendt er positivt.
− Fiskevannene
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Spørsmål 14. Hva liker du IKKE spesielt godt med Oppdal?
Kryss av de 5 viktigste
Eiendomsskatten

Fortetting av hytteområder

Renovasjonsavgifta

Ikke noe spesielt
Oppdal sentrum
Byggeskikken

18%

Flystøy

Infrastrukturen
Utelivstilbudet

Alpinanleggene

7%

Gjestfriheten
Naboene

0%

33%

43%

17%

6%

Taxitilbudet
Klimaet

11%

14%

26%

37%

54%

1%

3%

6%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Svar: 54% liker ikke Eiendomsskatten spesielt godt, 43% liker ikke fortetting av hytteområder mens
37% ikke liker renovasjons- og slamtømmingsavgifta. 33% er ikke misfornøyd med noe som helst.
Følgende kommentarer er gitt til spørsmålet:
− Manglende ansvar fra kommunen for tilgangen til fjellområdet: ukoordinert plan for utbygging og særlig
veisystemet i hytteområdene i Storli. Brøyting som ødelegger tilgang til skiområdene særlig nord for
fylkesveien. En skulle tro at kommunens byråkrater og politikere aldri tok en tur inn i dalen. Ulovlig
scooterkjøring i løypene og firhjuling i naturen.
− Renovasjonstilbudet eksisterer ikke for denne eiendommen. Avfall må i så fall bæres over fjellet!
− Jeg savner oppgradering og utbygging/ vedlikehold av alpinanleggene
− Svært misfornøyd med den evige usikkerheten rundt skiløypene innover Gjevilvassdalen. Disse må være på
plass hvert år med en langsiktig løsning som opprettholder det gode lavterskeltilbudet dagens løype har i seg.
− E-6 skulle vært lagt utenfor sentrum.
− Opplever renovasjonsavgifta som uforskammet høy og veldig dårlig organisert !!! Må bruke hytten mindre !!
− 1) For dårlig vedlikehold av stikkveier til Gamle Kongevei og Gamle Kongevei, spesielt i vårløsning. 2) For
dårlig renovasjonstilbud
− Samarbeidet om utvikling av oppdal som turistdestinasjon burde vært bedre - spesielt utvikling av alpintilbudet
− Mye kråke!!!! og alpinanleggene synes å bli dårligere og dårligere for hvert år, løypenettet og mattilbud/drikke.
− For dårlig oppgradert alpinanlegg.
− Avfall etter korte besøk tas med hjem. I påsken brukes oppsamlingskontaineren ved Fagerhaug, men den er
full ofte og da blir det å ta det med til Trondheim.
− Mangler søppelcontainere ved Pøta/Holda området
− Priser og kapasitet håndverkere i flere bransjer.
− Den nye slamtømmeordningen der det kan blir dyrt å tømme ihht vårt behov
− E6 med 3 rundkjøringer i sentrum
− Økte avgifter på slamtømming og kommunal overtakelse av avtaler
− Hvis kommunen skal få flere brukere av hyttene sine må de legge bedre til rette for friluftsliv. Mangler åpne
tur/skihytter med servering - burde være en hytte i hver himmelretning som har hatt åpen servering lør og
søndag hver helg; f.eks. Blåøret, Kåsen/Orkelsjøen, Gjevillvasshytta (åpent helger hele året). Det viktigste for
hyttefolket er å kunne gå på tur til et mål enten pr. ski, sykkel eller på bena og kommunen burde bygge noen
serveringshytter rundt om i Oppdalstraktene og gitt stønad til Idrettslag og ildsjeler som kan drive disse. Turmål
med servering er mangel på Oppdal. I tillegg burde det være utbygd et merket sykkelstinett i fjellet - åpne våte
områder må dreneres og gruses.
− Alt tullet rundt brøyting av Gjevilvassvegen
− Stenging av jaktområdet i bygdeallmenningen etter regulerte perioder
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− Kommunal slamtømmeordning. Det bør tømmes ved behov og ikke etter dato.
− Reguler hyttefeltene ferdig. Unngå å belaste etablerte hyttefelt med konfliktskapende tilleggsreguleringer. Det
reduserer kvaliteten ved å ha hytte på Oppdal, og for kommunen er det skadelig for omdømmet. Et eksempel
er forsøket på å regulere ny tomter og parkeringsplass for de som skal på Hornet i Hornlia. Slike endringer i
etablerte hyttefelt må gjøres uten å belaste eksisterende bebyggelse eller veier. Kommunen må ha en
overordnet plan som alle parter involveres i på forhånd. Det er ikke bare grunneiernes verdier som skal
prioriteres, de største verdiene ligger i eksisterende bebyggelse.
− Tvungen kommunal tømming av slamavskiller/septikk medfører unødvendig kostnadsøkning og må ansees
som en ekstra skatt. Kommunen bør sørge for at nye, brøytede veier og hytteområder ikke kommer i konflikt
med skiløyper.
− Mange småkonger og for lite samarbeid på tvers og helhetlig tenkning i bygda. Man er en gjest i bygda som
skal melkes optimalt.
− Mangel på muligheter for lading av elbil!!
− Mye av maten som tilbys i Alpinanleggene er å betegne som "grismat". Heldigvis har det kommet unntak.
− oppsentrum:veldig dåle med parkering. ved arr. Umulig å parkere. Bruker til og med parkering te messer. Blir
ikke mye penger lagt igjen på sentrum når en ikke kommer dit og får parkering handlet...!!!!
− Renovasjonsløsningen er for dårlig i forhold til kostnad. Mangler et egnet bredbåndstilbud for hyttebruk,
sesongbetont.
− Når vi betaler eiendomsskatt, synes jeg bla at vi kan ha samme pris på fiskekort som innenbygds folk.
− Helårsvei (med vinterbrøyting) kan være svært vanskelig å få til i enkelte hyttefelt. Her burde kommunale regler
overstyre!
− militærfly flyr veldig lavt over Nerskogen/Skarvatnet, er vi på Storgruvpiken ser vi ned på de. De som har en
hytte liker selvfølgelig ikke fortetning av hyttefeltet. På den anen side er det positivt at hytten blir samlet i felt,
ikke ut over alle fjell. Er det snart nok hytter i Oppdal?
− Det er spesielt knyttet til standard og vedlikehold av gamle kongeveg, infrastruktur løypenett, merking av stier,
og den nå innførte krav om å benytte kommunal tømming
− Det nye renovasjonstilbudet er ikke tilpasset oss som brukere. Vi må ha tømming 2 ganger pr år. Juni og
oktober
− Liker dårlig at preparerte skiløyper ikke legges utenom veier til/fra hytteområder. Evt at nye veier som anlegges
krysser eksisterende løyper.
− løypepreparering i storlidalen i forhold til andre områder
− Alpinanlegget må opprustes kraftig! Oppdalingene ikke spesielt gjestfrie....
− Endring i renovasjons løsning Bråk på søndag morgen fra motocross i steinbruddet
− Det at man klarer å legge E6 midt igjennom sentrum, i ei turistbygd som mer enn annet har behov for satsing
på turister, et kompakt og trivelig sentrum som er integrert med ski- og alpinløyper. Godt bevis på at
beslutninger som dette bør tas av andre enn lokaldemokratiet...
− E6 gjennom sentrum
− Konkret fortettingssak- massiv protest fra naboer ikke tillagt vekt omtrent i det hele tatt!
− 4.Manglende utvikling/fornyelse av alpinanlegg, 5. dårlig/ikke busstilbud til Skarvatnet/Nerskogen
− Alpinanlegget med tilhørende lokaler/varmestuer etc. er preget av forfall og elendig vedlikehold. "Giddeløshet"?
Ta en tur til f.eks. Garmisch Partenkirchen og se på forskjellen. Mye går på å "gidde".
− Vi har ikke tilgang til søppelcontainere i nærområdet!!!!!!!!! Men Må betale renovasjonsavgift.
− Preparering av ski løypene i Stølen i nærliggende områder. Langrennstraseen fra Stølen til Vangslia.
− Dekning av radiokanaler
− Motorstøy fra tullekjøring med snøscooter
− dårlig kommunale veier - den nye ordningen med septikktømminga
− Ny septikordning virker dyr og lite fleksibel.
− Alpinlegget mangler heiskvalitet, dårlig afterski og meget dårlig med buss - transport også påske, helger
− Renovasjonsavgifta burde vært mer differensiert etter hyttestørrelse.
− Evt prøveordning med snøscooterløyper
− Krangling om skiløype langs veien i Gjevilvassdalen.
− Dårlig dekke /manglende asfalt på Gamle kongevei fra Oppdalsporten
− Kutt avgifter på hytter, det er dyrt nok som det er. Prisene i butikkene er også dyrere enn der vi bor (matvarer,
sportsartikler). Ønsker flere kafeer, restauranter
− Manglende brøyting og sandstrøing av kommunale veger
− Det at løypenettet i Storlidalen ikke er en del av stamløypenettet, avhenting av innsamlede midler for å
preparere løyper.
− Den nye septik-tømming som for min del betyr at kommunen tømmer uten at tanken er full (nesten) , og når
den er full betale ekstra ved ny henting. Veldig arrogant holdning av kommunen,
− Liker ikke at solgte hytte tomter ikke blir bebygd. Påfører større kostnader på de som har bygd av
felleskostnader, veivedl. mm
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− Oppdal ligger milevis unna utviklingen av andre fjellsportsteder i Norge. Alpinbakkene er blant de beste landet,
men både selve heissystemet og alt rundt av aktiviteter henger ikke med i utvikling som f.eks Åre, Hemsedal,
Trysil osv.
− Den nye tømmeordningen av gråvann.
− Kommunen virker ikke å ha et helhetlig grep på hvordan håndtere hyttebebyggelse, særinteresser hos
grunneiere står sterkt
− Krangle om Gjevilvassveien. Vi betaler kr 700 pr år for å bruke veien, den finest turløypa. Vekk med
Piggtrådgjerder.
− Enkelte av bygdas innbyggere opptrer som uhøflige verdensmestre og politi når de ferdes i f.eks. skiløypene
− Ulik behandling av hytteeiere og fastboende - formannen i bygningsrådet utpeker seg særs negativt i så måte.
− Prisen knyttet til kommunal tømming av kloakk for lukkede tanker
− Tragikomisk omlegging av E6 i sentrum. Mytkji peng! Molboland!
− Åpningstider i Sletvoldbakken er en vits !!!
− Ei flott bygd som må bli kvitt kranglestemplet. For få buss- og togavganger.
− Til dels gamle og umoderne skiheiser
− At renovasjon er blitt kommunal og gjort uavhengig av behov.
− Det er veldig dårlig mobildekning der vi har hytta i Skardalen. Så godt som umulig å bruke 3G nett. Hadde satt
stor pris på en forbedring på dette.
− Vet ikke noe jeg ikke er godt fornøyd med.
− Oppdal kommune finner stadig nye utgifter som blir pålagte hytteeierne. Gamle Kongevei er i dårlig forfatning,
særlig i vårløsningen.
− Oppdal kommune
− Kjøpte hytte i område som skulle ha 5 tomter. Grunneier vil dele siste tomta. Dette er avtalebrudd med
kommunen gir de medhold. Uheldig at utbyggere sitter i bygningsrådet. Minner om kameraderi,
− Rotete regulering av gangtrafikken i sentrum, for lite parkering i sentrum. Ingen modernisering av
heisanleggene og alpinløypene.
− Komplett mangel på planlegging av fottur- og skitraseer innad i hytteområdene. Klattvis regulering, ofte små
områder/-reguleringsplaner og manglende overordnet styring av vei-og infrastruktur, inklusive fottur og
skitraseer.
− Oppdals generelle holdning til og få stemplet som kranglebygda.
− Kostnadene og hvordan man nå har gjort med kloakk tømming. Bedre for oss at kloakktømming blir gjort når
det trengs. Slik det er i dag må jeg betale for 2 tømminger årlig når jeg trenger 3 tømminger i løpet av 2 år.
− Savner felles strategi på fremtids-og utbyggingsplaner. Fremstår som konfliktfylt og litekonstruktivt. Tror Oppdal
vil tape terreng mot f.eks Åre som investerer mye i anlegg.
− Dramatisk endring som fortetting i etablert hytteområde skaper ikke tillit og langsiktighet.
− Pliktig leverandør på septikktømming! Alt for dyrt mot tidligere leverandør, Hevle. Da ble ressursen brukt på
dyrketmark fremfor "behandlet".
− Grunneiere/ Kommune; Manglende helhets tenking hvor alle styrer sin egen teig uavhengig av alle andre !
Dette skjer gang etter gang. år etter år, uten at kommunen griper tak i det !
− Tilstanden til heisene i alpinanleggene
− Veg og brøyte kostnadene i forhold til kvalitet hvor der ikke er kompetanse
− Jeg beklager veldig at det ikke finnes kommunikasjon mellom Oppdal og Nerskogen. Nyttiggjøring av handel
og andre tilbud i Oppdal er derfor svært begrenset. Nerskogruta skulle aldri ha vært nedlagt. Jeg må nå benytte
meg av Berkåk, hvor jeg får skolebuss i skoleåret.
− skulle ønske taxi/buss tilbudet til Storlidalen også passet med tog fra Oslo
− Et stort hinder for mere bruk av sentrum er ekstremt dårlig vei (Gamle kongevei). Sentrum er også "kjedelig" og
usjarmerende og bærer preg av dårlig planlegging. Den innbyr ikke til en koselig vandre/sykkel-tur.
− Ekstremt dårlig vei til sentrum og alpinanleggene (Gamle Kongevei) hindrer ytterligere bruk av disse.
Usjarmerende sentrumsområdet ikke innbyr til ytterligere bruk.
− Forskjellsbehandling av innenbygds og utenbygds mht mulighet for jakt på almenningsområde
− Synd det er så dyr eiendomsskatt. Vurderer å selge hytta pga det
− Elendig tilbud fra Oppdal st. til hyttene, avhengig av egen bil
− Meget dårlig informasjon omkring ny renovasjonsordning for private fritidsboliger. Har søkt på nettet etter mer
info, men den er ikke tilgjengelig. Hva ordningen vil koste sammenlignet med tidligere ordning er et
minimumskrav å få beskjed om.
− Liker ikke brøyting av vei i Gjevilvassdalen.
− Gjerder og piggtråd - forbudt andre steder men ikke på Oppdal ser det ut som.
− At fem grunneiere kan ødelegge så mye dersom de brøyter i Gjevilvassdalen. En tragedie for Oppdal!
− Svært lit fornøyd med lite preparering av langrennsløyper på "platået" mot Blåøret. Dette kunne vært en
fantastisk reklame for foreldre som har barn i alpinanlegget f.eks
− Nylig beskjed om kommunenes utestenging av private tilbydere av slamtømming og dermed sterkt økt pris på
tjenesten
− Utrolig dårlig merket turstrekning. Under enhver kritikk
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− Mer hyppig preparering av langrennsløypene, vanskelige og lite fleksible grunneiere
− Gammeldags infrastruktur (vann, kloakk). Dårlig tilrettelegging ifht langrennsløype. Trase burde vært
tilgjengelig uten kryssing av veier (bro/kulvert) fra sentrum og nordover/vestover. Preparert trase inn i
fjellheimen (a la Geilo, Filefjell etc)??. Kommunens handtering/engasjement i forhold til løsning og utvikling av
ny løypetrase i Gjevillvassdalen. Urimelig stor avgiftsøkning for noen år tilbake på renovasjonsavgift, ikke avgift
pr se.
− kost av septik tømming er få høy !!
− Alt for mange særinteresser/fraksjoner som motarbeider hverandre og hindrer en positiv utvikling av
kommunen/turistnæringen.
− Byggeskikken gjelder sentrum/ ellers må Oppdal ta et krafttak , da man er i ferd med å bli utkonkurrert av Åre,
mine folk drar til Åre fordi det er mye bedre skiløyper og uteliv der!
− At veien inn mot Gjevillvasshytta kan bli brøytet om vinteren. Skjer det, så selger jeg hytta.
− Tungtrafikk på R76 og at E6 skal gå rett gjennom sentrum
− Kommunens manglende evne til å fradele, utskille areal innenfor egen tomt. Tømming av septikktanken bør vel
skje etter eierens behov, og ikke etter kommunens bestemmelse!!!
− Kommunens grådighet - eiendomsskatt - slamtømmeordning / Legge E6 gjennom sentrum !!!
− Dyre dagligvarer, dyr brøyting
− Vi føler som hyttefolk at kommunen skal "sko" seg økonomisk på oss. Vi får flere og flere avgifter/skatter nå sist
pålegg om å bruke kommunens septikktømming. Vi har hatt en fungerende privat tømmeavtale utenfor
kommunens regi som vi nå ikke får bruke. Dette begynner å minne om monopol. Eiendomsskatten forsvares
med fint kulturhus og stor legedekning m.m. Som hytteeier er vi kun interessert i å være i fred på hytta for å
nyte naturen. Kulturhus m.m. slik vi ser det er for Oppdalingan sjøl. Vi legger igjen mye penger i bygda men
føler at kommunen skal ha enda mere. Snart blir det for dyrt å ha hytte i Oppdal kommune. Liker heller ikke at
kommunen tillater bygging av rekkehus på Skarvatnet( se før campingplassen) etter vår oppfatning passer det i
bynære områder og ikke på fjellet.
− Ingen søppelkontainer ved Grønbakken, Kongsvold
− Likte ikke pålagt kommunal septiktanktømming når en har avtale med privat firma.
− Misfornøyd med at det pålegges årlig gebyr for tømming av septiktank selv om tjenesten ikke utføres.
− E6 i sentrum
− Dårlig ivaretakelse av hytteeiere, vi betaler høy skatt og får lite igjen. Dårlig løypenett!
− Godt fornøyd
− alpinanlegget må fornyes - det er langt på vei utdatert. langrennsløypene bør forberedes på mildere vintre høyere i terrenget ?
− Jeg/vi er fornøyd mht våre behov til nå
− Faren for at de fire stabeisene av noen grunneiere hele tiden truer med å ødelegge en av Norges fineste
skiløyper inn til Gjevilvasshytta, og at det ALDRI blir ro i denne saken!!!
− Genetiske kranglingen mellom oppdalinger
− Kommunale skatter må inndrives ellers har kommunen intet betalingsgrunnlag
− Griskheten som vi hytteeiere opplever, både fra håndverkere, butikker og kommunen i form av avgifter.
Manglende enhetlig framtidig strategi for å utvikle Oppdal som attraktivt sted for hytteeiere og andre turister.
− Teleløsning på Gamle Kongevei gjø veien ufremkommelig i vårløsningen
− Ad fortetting: 1. Oppdal k. bør differensiere mellom hyttefelter på fjellet og i skibakken. 2. Forutsigbarhet er
viktig; rel. nye areal-/reguleringsplaner bør ikke fravikes; vern av beitelandskap bør hensyn tas gj. planverket,
ikke gj. senere "dispensasjoner"/fortettingsvedtak. Kan gi flere synspunkter her om ønskelig.
− E6 burde vært flyttet langt unna sentrum og byggeskikken i sentrum burde vært mer koordinert og i tråd med
det historiske Oppdal. Alpin anlegget begynner å bli veldig nedslitt og utdatert. Lag en koordinert helhetlig turist
plan og bygg ut flyplassen til å ta større fly.
− Samarbeide mellom kommune, grunneiere og utbyggere virker, sammenlignet med andre tilsvarende
destinasjoner, å være en betydelig begrensning på vekst.
− Bakkene i alpinanlegget er flotte, men anlegget i seg selv er gammeldagse og slitte og cafetilbudet dårlig
− Usikkerheta an. skiløypa langs Gjevilvatnet!!
− Personer på de kommunale kontorene kan være mer hjelpsom til personer som ikke kjenner bygda.
− dårlig skilting av stikkveier
− Det bør utarbeides et bedre tilbud for å kvitte seg med avfall som ikke kan kastes i de vanlig raskcontainerne.
Ser ofte at søppel ligger utenfor pga. for små åpninger. Ellers bør man kunne tømme rask på avfallsstasjonen
oftere enn hver 1. lørdag i hver mnd.
− Fastboende som ikke ønsker å bidra til at vi hytteeiere skal ha det best mulig. Eks er striden omkring brøyting
av Gjevillvassveien - noen få vil bestemme over noen få.
− Vi vil betale for godene vi bruker, men føler at vi nå blir utnyttet som hytteeiere som f.eks. nye
renovasjonsavgiftens konsekvenser hvis du må tømme mer enn 1¨gang i året.
− Frykten for at skiløypene i Gjevilvassdalen forsvinner
− Dårlig parkeringsplass i alpinanleggene og servicebyggene i samme for små.
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− Truing med stenging av skiløyper. Et av grunnlaget for hytte faller dermed bort. Mange store voluminøse hytter
i utallige varianter og byggeskikker
− Alpinanlegget med tilhørende tilbud i bakker er en katastrofe
− Blodvegen burde være en kommunal veg og ikke belastet hytteeiere når det er mange gardsbruk som og
bruker denne vegen.
− Alpinanleggene er for gamle og for lite utviklet. Har stort potensiale.
− Viktig trussel: brøyting av Gjevilvassvegen! Det gode løypenettet vinters tid MÅ sikres (reguleringsvedtak)!
− Bedre planlegging og koordinering av langrennsløyper, spesielt i forbindelse nye hyttefelt. Løypenettet på
nordsiden på Oppdal er for dårlig, lite attraktive løyper og ingen rundløype
− Internettilgang i Storlidalen
− Næringsliv og turisme henger ikke sammen, manglende politisk gjennomføringsevne, bygda trekker i ulik
retning. Stort potensiale men får det ikke til.
− Lang avstand mellom avfallscontainere. Noen av oss må kjøre ca. 4 km i feil retning ift veien hjem, for å kaste
avfall.
− At man ikke kan ta alpinheis fra sentrum og opp i alpinanlegg.
− skiløypekrangel
− Delvis noe skremmende lukt fra revefarmer

Spørsmål 15. Hvor tilfreds er du – totalt sett – med å ha hytte i Oppdal?
Besvart på en skala fra 1=Svært lite fornøyd – til 6=Svært fornøyd
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40%

40%
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35%
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2
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Svar: Gjennomsnittlig tilfredshet = 5,2 (rød strek)
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Spørsmål 16. Besøker du noen gang Oppdal i annet enn
fritidssammenheng?
80%
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70%

Prosent

60%
50%
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Ja

Nei

Dersom Ja, hvilken sammenheng?
25%
20%

20%

15%
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Eget arbeid

1%

Styrearbeid i lokal bedrift Mentor/rådgiver for lokal
bedrift

2%

Deltakelse i lokal
organsiasjon
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Følgende kommentarer er gitt til spørsmålet:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Besøker familie
Enern
Var konsulent for kommunen, men det begynner å bli lenge siden (1997)
Privat
Familie i Oppdal
Nå pensjonist, men i arbeid som NRF avlskonsulent
På gjennomreise
Besøke familien.
Begravelser, familiesammenkomster
Kurs/ firmaarrangement
Privat
familie
spm.16 dumt spørsmål lite alternativer også på en del andre spørsmål. hittil føler jeg en styrt
undersøkelse!!!!!!!!
har familie og venner i Oppdal
Familie
internsamlinger jobb
Familie
Deltager på kurs og konferanser
Kurs
Kurs, konferanser mm
Familie-sammenhenger
Div samlinger ifm eget arbeid.
Deltagelse i kurs/konferanser
Sentral møteplass mellom byene Trh / Ksu / Mol / Ale /
familie
Barnedåp
Bryllup, jubileer og begravelser
Familiebesøk
Besøke familie
kurs
Besøk familie
Familiebesøk
Har slekt der
Stevne
Familie
Besøke slekt
Besøker familie
Besøk hos slekt
Besøke slekt
IKKJE NO LENGER.
Besøke slekt og venner
venner
besøker mine foreldre
Skienern
Stopper på vei til/fra Trondheim/Oslo
Deltagelse i private samlinger
Datter/svigersønn/barnebarn bor i Oppdal
Besøke slekt
Begravelser!
Familiesammenkomster
Næringsliv
Jobb
kurs
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Spørsmål 17. Har du kompetanse og ressurser du kan/vil benytte i
Oppdal?
45%

40%

40%

39%

Prosent

35%
30%
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20%

19%

15%
10%

5%
0%

Ja

Nei

Vet ikke

Dersom Ja, hvilken sammenheng?
10%

9%

Prosent

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Styreabeid

Mentor/rådgiver

Spesialkompetanse Medlem/bidragsyter
eks.
i lokal organisasjon
salg/markedsføring

Drive egen
virksomhet
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Følgende kommentarer er gitt til spørsmålet:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Oppdal Taxi (Jobber i TrønderTaxi AS, Trondheim)
Eiendomsutvikling
Legger igjen 50_70 000 kr i oppdal hvert år, nå 20 år på rappen. det er mye ressurser
Som forsker må jeg si det var et merkelige utvalg av punkter over. Hvilken undersøkelse er dette egentlig?
Finnes vel mer enn bare ting relatert til økonomisk og dugnad.
Spesialkompetanse på digitalisering av kommunale tjenester
veterinær
Bygda trenger profesjonell markedsføring, det jeg ser idag har lav kvalitet og begrenset effekt
Kunne vært aktuelt med Oppdal som bosted, men som Sivilingeniør er det begrenset med relevante jobber.
Spesielt innen samferdsel
Bistå med å utvikle ledere / ledergrupper, etablere verdier og felles ml og implementere disse hos
medarbeiderne (ikke teoretisk)
Statsautorisert revisor
Konsulent innenfor organisasjonsutvikling
Legevirksomhet kirurgi
Industrikompetanse
Spesialvirksomhet helsearbeid. Men for tiden ikke ønske om å etablere virksomhet i kommunen.
Arrangementskompetanse
Kan evt jobbe fra hytta via bredbånd
Rydding i krattskog, langs veier og jernbane.
helseutdannet
Bidra til positivt forhold mellom Oppdal kommune og hytteeiere
Leder i hytteforeninga. Leder også i idrettslag og skitrener hjemme
Driver egen virksomhet / Oppdalsavdeling i Trondheimsbasert bedrift

Spørsmål 18. Kan du tenke å bosette deg i Oppdal?
70%

64%

Prosent

60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

22%

14%

Ja

Nei

Vet ikke
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Spørsmål 19. Hva er det største hinderet for fast bosetting i Oppdal?
Flere svar kan avkrysses
60%

50%
40%

49%

44%

30%

30%
20%
10%

0%

1%

29%

19%
7%

9%

5%

1%

2%

5%

Følgende kommentarer er gitt til spørsmålet:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dårlig med båtliv:-) (på sjøen)
avstand flyplass
Vi trives der vi bor. OG vi trives svært godt med å ha hytte i Gjevilvassdalen og familie i Oppdal
Familie
Høy alder, vil ikke flytte
Må ha fjell og fjord
mangler en helhetlig plan for utviklingen av bygda. for mye egeninteresser.
utviklingsevnen/samarbeidsevnen
Vi bor bra der vi bor
Litt for få bestemmer vel mye over alt i bygda og mye av det er tett opp til grensen for korrupsjon. For enkelt
personer er det for tett kopling mellom egen virksomhet og politikken. Liket ser av og til ut til å være et
fraværende ord.....
Å få gjort om hytta til helårsbolig.
Avstand fra kyst og hav
Vanskelig å bli kjent med og venn med folk
Bor utmerket der vi allerede bor!
Konas jobb
Bor godt i Vollen.
Bor og er etablert en annen plass
kanskje aktuelt ved pensjonsalder
Lang avstand til flyplass.
Oppdal må tiltrekke seg kompetanse fra fritidsbeboere som er ressurssterke, hvis vilje til dette, vær mer åpne
og ikke reaktive men proaktiv, det er store muligheter, alltid!
Uaktuelt
Er pensjonist , men er interessert i frivillig arbeid relatert til friluftsliv
Ønsker å bo på det stedet jeg har bodd store deler av livet:)
ikke aktuelt
Er en innbitt Trondhjemmer
Ikke aktuelt
Bruk av hytte som helårsbolig
Man bor ikke der man har hytte.
Er ikke aktuelt da jeg driver familiebedrift hjemme
Jobber i olje bransjen og derfor blir Oppdal lite aktuell
intet hinder
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Tilhørighet og jobb
Uaktuelt spørsmål
Oppdal er ferie!
Kommunen og grunneiere/forretningslivet har rykte på seg for å være lite samarbeidsvillig og lite innovative
Fryktelig dårlig samarbeid med aktører på Oppdal, ref. alpinanlegg. Stygt sentrum. Lær av Røros.
Oppdal er en særdeles sær bygd ! Mer opptatt av å slåss mot hverandre. Og særs lite turistvennlig!
Føler at vi turister er til bry. Virker som om at de eneste som setter pris på oss, er handelsstanden. Angrer på
at vi ikke kjøpte hytte i Åre.
Alder
Avstand til kysten
Arbeid annet sted
Er fra Trondheim, har bodd her i 30 år, men har flyttet tilbake til Trondheim.
Unødvendig krangling/manglende holdninger til å "dra sammen"/utnytter ikke mulighetene som finnes
Ikke aktuell problemstilling, til nå
Synes også oppdal booking/Skifer Hotell er alt for dårlig til å ha tilbud i dårlige perioder. Søndag - torsdag. Etter
Påske etc. Se på Copperhill i Åre: de kjører offensivt. Generelt for uproft på oppdal og å trekke alpinturister til
bøgda - dette gjelder hjemmesider, tilbud etc.
Er blitt for gammel
Opplevelsen av at tilbudet i Oppdal ikke ser ut til å være i stand til å utvikle seg samme tempo som resten av
hyttestedene som Oppdal kan og bør sammenligne seg med. Vi vurderer salg av vår eiendom i Oppdal til fordel
for annet sted.
Vil bo i by
Flystøy
Vurderer å flytte til Oppdal som pensjonist
Alder
Er ikke en aktuell problemstilling.
Dårlig utbygd og vedlikehold/preparering av skiløyper
Jeg bor i Trondheim og ønsker ikke å flytte.
Konfliktnivået blant fastboende.
Ingen planer om å bytte jobb
Trussel om å ta bort etablerte preparerte/ oppkjørte skiløyper i Gjevilvassdalen
Lenge til pensjonsalderen.
Som et tips - lag bussholdeplass for turistbussene slik at de stopper i sentrum og bruker penger istedenfor på
Fagerhaug hver gang. En del ønsker noen timer stopp og da med handling. Få til flere parkeringsplasser uten
at man må manøvrere seg mellom alle steinene. Bygg husene i oppdalsskifer og mal resterende rødt.
Samarbeid med eierne av skianleggene og oppgrader. Oppdal er snart ikke på alpinkartet - synd for bygda,
mister mye inntekt. Mer synlig aktivitet om sommeren. Tv skjerm på butikkene som forteller om aktivitetene.
Kan godt komme med flere innspill, men da ønsker jeg meg ei stilling i oppdal kommune eller i næringsforum
Vi MÅ Sjå sjøen
Vil ikke flytte fra der jeg bor nå.
Kranglete grunneiere
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Spørsmål 20. Hvor er du bosatt?
Angi navn på kommune

Osloområdet; 6,58%
Andre kommuner;
18,38%

Møre; 20,31%

Trondheimsområd
et; 54,74%

Svar: Hytteeierne i Oppal komme fra i alt 75 kommuner. Største region er Trondheimsregionen
(Trondheim med nabokommuner) med 54,7%, dernest Møre/Nordmøre med 20,3%

Spørsmål 21. Om hytteeier (respondent)
Kjønn og alder

60%

57%

Prosent

50%

41%

40%

37%

30%

21%

20%

12%

10%

0%

27%

Mann

Kvinne

0%

Under 30

4%

31-40

41-50

51-60

61-70

Over 70

Svar: Gjennomsnittsalder på hytteeier: 57,2 år
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