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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 09.10.17. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for ny idrettshall fra 
Plankontoret. Planen omfatter del av følgende gnr/ bnr: 284/58, 288/142, 283/1, 283/40 og 280/215. 

Forslagsstiller er Oppdal kommune, Enhet for tekniske tjenester. Planområdet er på ca. 33 da., og ligger 
mellom eksisterende idrettshall og Oppdal Videregående Skole. Adkomst til området er eksisterende 
avkjørsel og veg fra RV 70. Vannforsyning og avløp skal kobles til kommunale anlegg.  

 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan vist med arealformålene Tjenesteyting og Friområde. 

Planforslaget avviker noe fra kommuneplanen ved at deler av avsatt friområde i kommuneplanen i 
planforslaget er vist med formål Offentlig eller privat tjenesteyting (ca. 3220 m²). Videre er deler av 
området avsatt til tjenesteyting i kommuneplanen i planforslaget vist med formål Friområde (ca. 2870 

m²). Samlet sett viser planforslaget ca. 350 m² mer areal til tjenesteyting enn kommuneplanens arealdel. 
Rådmannen mener dette er et så lite avvik at planen kan sluttbehandles av bygningsråde t.  

 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 

Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 

Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 

Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  



 

Miljøfaglig vurdering 

Planområdet ligger i og tett inntil et mindre skogsområde som til dels er opparbeidet og tilrettelagt for 

friluftsliv og ulike idrettsaktiviteter, og området må sies å være omkranset av skoler, boligbebyggelse, 
forening- og servicebyggområder. I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det 
innhentet opplysninger fra Naturbase, Artskart og kommunens viltregistreringer for planområdet med 

nærområder. Her fremgår det at det er gjort noen registreringer som viser opphold for spurvefugler, 
meiser, sangere mfl. Som er fuglearter som vanlige i bebygde områder. Det framgår ellers ikke 

forekomster av trua eller sårbare arter, særlig verdifulle naturtyper eller andre særlig verdifulle 
naturforekomster innenfor planområdet, og det forventes heller ikke noen slike funn. Dersom det tas 
tilstrekkelig hensyn til naturmiljøet vil en utbygging av idrettshall med påfølgende aktivitet ha mindre 

påvirkning på fuglelivet. Det er svært viktig at store furutre og løvskog fortsatt kan stå der det lar seg 
gjøre mht. utbygging av idrettshallen og opparbeiding/vedlikehold av turveger og skiløyper. I 

planområdet er det registrert at det er blitt felt en del større furutre og løvskog som ikke er ryddet opp. 
Det må forventes at dette blir ryddet opp så snart som mulig.  
 

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet ansees derfor å være godt nok kjent, og den foreslåtte 
utbyggingen kan skje uten at dette forventes å medføre større negative konsekvenser på naturmiljøet. 

Forholdene etter NML §§ 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.   
 

Folkehelsevurdering 

 
Planområdet for ny idrettshall berører et større friområde som gjennom kommunens arbeid med 
friluftslivsområder i 2014 er kartlagt mht. type friluftsområde og områdets verdi. Sentrumsskolenes 

uteområde med idrettshall og – baner (ID FK00004653) er klassifisert til leke- og rekreasjonsområde, 
og Ålma friområde (ID FK00004635) er nærturterreng. Områdene henger sammen, og er verdivurdert 

til å være svært viktig. Begrunnelsene for verdien er at områdene utgjør en del av skolenes uteområder 
med naturlekeplass, turstier, skiløyper og flere ulike idrettsanlegg mm. Det går om lag 1 000 elever i 
alderen 6- 20 år ved de tre skolen – Aune barneskole, Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående 

skole, som er brukere av området. I tillegg er det 4 barnehager i boligområdene som grenser inntil her.  
Videre ligger friluftsområdet tett inntil de store sentrumsnære boligområder og sentrum med økende 

leilighetsbygg, og også reiselivsnæringen nyter godt av et sentrumsnært friluftsområde til sine gjester. 
Det må kunne sies å være et område som er lett tilgjengelig og godt egnet for både organisert og 
uorganisert fysisk aktivitet for egen befolkningen og tilreisende i alle aldre og til alle dager i uken.  

 
Det er i løpet av vinteren 2017 utarbeidet en arealbruksplan for sentralskoleanlegget med status og 

forslag til nye tiltak, og arealbruksplanen har vært grunnlaget for plasseringen av ny idrettshall. I 
arealbruksplanen pekes det samtidig på aktuelle tiltak for å forbedre området. Dette gjelder særlig 
turveger og skiløyper som i dag framstår mangelfull mht. vedlikehold, merking, info-tavler, rydding og 

dårlig sammenhengende traseer. I kommunens nye folkehelseplan er ett av tiltakene vedlikehold og 
oppgradering av skiløypen/turvegen i dette området.  

 
Den nye idrettshallen berører deler av skiløype-traséen, og derfor er en omlegging av turvegen/ skiløypa 
vist i planen. Opparbeidelsen av den nye turvegen/skiløypa bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse. 

Ved utarbeidelsen av situasjonsplanen/utomhusplanen bør det vurderes om adkomsten fra både turveger 
og øvrige parkeringsplasser i nærliggende områder (skoleparkeringene) kan vises, samt at det 

planlegges godt med sykkelparkering ved den nye idrettshallen. 
 



Den nye idrettshallen er foreslått plassert slik at dagens naturlekeplass for Aune barneskole blir sterkt 

berørt. Det er avklart mellom rektorene ved Oppdal Videregående Skole og Aune Barneskole at flytting 
skal gjennomføres.    

 
En ny idrettshall vil være et viktig helsefremmende tiltak for befolkningen da det utfyller de 
funksjonene som et område for idrett og fysisk aktivitet kan forventes å inneholde, og lokaliseringen av 

hallen synes å være god dersom det tas hensyn til de forholdene som her påpekes. 
 

Samlet vurdering 

 
Når det gjelder miljø og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. Rådmannen er enig i at det er viktig 

at den nye turvegen/skiløypa blir opparbeidet så raskt som mulig, og vil tilrå at dette går fram i en ny 
rekkefølgebestemmelse.  

 
Rådmannen vil tilrå at dette blir en ny § 2, med følgende ordlyd: 
 

§ 2 Rekkefølgebestemmelser 

 

2.1. Den nye turvegen/skiløypa skal være opparbeidet før det gis ferdigattest på den nye idrettshallen.   
 
Nåværende § 2 – 5 nummereres 3 – 6.  

 
Ved behandling av k-sak 17/74 (Handlingsplan for 2018 – 2021) vedtok kommunestyret bl.a. følgende 
når det gjelder ny idrettshall: 

 
Kommunestyret ber om at man ved videre prosjektering vurderer plassering av ny idrettshall i 

tilknytning til eksisterende. 
 
Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med reguleringsplan for avklaring av ny idrettshall.  

 
Det framlagte planforslaget er i tråd med kommunestyrets «bestilling» i k-sak 17/74. Videre er 

plasseringen av ny idrettshall i tråd med det som ble foreslått i arealbruksplanen for sentralskole-
anlegget. Planen ble vedtatt av kommunestyret 24.05.17. I skisseprosjektet har arkitekt i samarbeid med 
prosjekteringsgruppa foretatt en grundig vurdering av de ulike mulighetene for plassering av den nye 

hallen. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Oppdal kommune og den frivillige idretten i Oppdal er 
omforente om skisseprosjektet og plassering av den nye hallen mellom eksisterende idrettshall og 

grusbanen, dvs. Alt. 1. Analysen av tomtealternativer i skisseprosjektet peker på Alt. 1 som beste 
lokalisering med hensyn til: avstand til OVS, grunnskolen, parkering, eventuell framtidig utvidelse av 
hallen, infrastruktur, byggegrunn og kort avstand mellom hallens garderober og grusbanen.  

 
Arealer til bebyggelse og anlegg er i sin helhet vist med formål Offentlig eller privat tjenesteyting. Det 

går fram av § 2 – 1 i reguleringsbestemmelsene at det innenfor området skal oppføres idrettshall med 
tilhørende infrastruktur. Med tilhørende infrastruktur menes bl.a. bil- og sykkelparkering, veger, 
gangveger og grøntarealer. Av § 2 – 2 i bestemmelsene framgår at det sammen med søknad om 

byggetillatelse skal sendes inn en situasjonsplan/utomhusplan som viser hvordan arealet skal 
opparbeides. Rådmannen mener dette sikrer at arealet kan utnyttes til de formål er nødvendige, og at det 

ikke er behov for nærmere detaljering i reguleringsplanen.  
 
Før planforslaget sendes på høring må plankartet, VA-plankartet og bestemmelsene dateres. Rådmannen 

vil tilrå at dokumentene dateres 09.10.17, da planforslaget ble mottatt. Vider må VA-plankartet påføres 
planID, 2017016. Rådmannen har ut over dette ingen merknader til disse dokumentene.  



 

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen er 
basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og konsekvensene 

dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. I ROS-analysen 
for ny idrettshall er 7 hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er akseptabel, men 
risikoreduserende tiltak kan vurderes. Tre av disse gjelder flom/flomskred der det vises til at området 

ligger i et aktsomhetsområde for flom. Forslagsstiller har gjort en enkel vurdering av flomfaren, og 
konkludert med at det er lite sannsynlig at flom i Ålma utgjør noen risiko. Vurderingen er sendt NVE, 

som har sluttet seg til konklusjonene som er gjort. Under punktet idrett/lek/rekreasjon vises til at 
skiløypa i området vil bli lagt om for å sikre disse interessene. For å unngå strålingsfare vil idrettshallen 
bli plassert 20 meter fra høgspentlinje som går gjennom området. To hendelser gjelder trafikksikkerhet. 

Vurderingen er at gode siktforhold, moderat trafikk og lav hastighet ivaretar sikkerheten. Ingen 
hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Rådmannen slutter seg til de 

vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som burde vært omtalt.  
 
Rådmannen vil på bakgrunn av ovenstående tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges 

ut til offentlig ettersyn.  
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 07.11.2017  

 

Behandling 

Forslag fra bygningsrådet v/ Kyrre Riise: 

Bygningsrådet foreslår et nytt pkt. 2.3: 

 
Utvendig materialbruk skal helt eller delvis bestå av naturmaterialer. 
 

Vedtak 

Bygningsrådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Deretter ble rådmannens tilråding med vedtatt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for ny idrettshall på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn. 
Før dette skjer må plankartet, VA-plankartet og bestemmelsene dateres 09.10.17. Videre må VA-
plankartet påføres planID, 2017016.   

 
I bestemmelsene tas inn en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 

 
§ 2 Rekkefølgebestemmelser 

 

2.1. Den nye turvegen/skiløypa skal være opparbeidet før det gis ferdigattest på den nye idrettshallen. 
  

Nåværende § 2 – 5 nummereres 3 – 6.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av situasjonsplanen/utomhusplanen for byggesøknaden av idrettshallen, 

jf. § 2.2 i bestemmelsene, bør det vises sykkelparkering ved den nye idrettshallen, forbindelse mellom 



videregående skole og den nye skiløype-traséen, samt adkomst fra turveger og øvrige parkeringsplasser 

i nærliggende områder (skoleparkeringene).  
 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 
områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at dette 
forventes å øke de negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML 8-12 ansees dermed å 

være ivaretatt. 
 

Nytt pkt. 2.3 i bestemmelsene: 
 
Utvendig materialbruk skal helt eller delvis bestå av naturmaterialer. 

 
 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for ny idrettshall på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. 

Før dette skjer må plankartet, VA-plankartet og bestemmelsene dateres 09.10.17. Videre må VA-
plankartet påføres planID, 2017016.   
 

I bestemmelsene tas inn en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
 

§ 2 Rekkefølgebestemmelser 

 
3.1. Den nye turvegen/skiløypa skal være opparbeidet før det gis ferdigattest på den nye idrettshallen. 

  
Nåværende § 2 – 5 nummereres 3 – 6.  

 
I forbindelse med utarbeidelse av situasjonsplanen/utomhusplanen for byggesøknaden av idrettshallen, 
jf. § 2.2 i bestemmelsene, bør det vises sykkelparkering ved den nye idrettshallen, forbindelse mellom 

videregående skole og den nye skiløype-traséen, samt adkomst fra turveger og øvrige parkeringsplasser 
i nærliggende områder (skoleparkeringene).  

 
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på naturmiljøet i planområder og nære omkringliggende 
områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte utbyggingen kan skje uten at dette 

forventes å øke de negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML 8-12 ansees dermed å 
være ivaretatt.   

 
 
 


