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VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY IDRETTSHALL OPPDAL  

 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal 

idrettshall, Oppdal kommune. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune.  

 

Planområdet ligger i Oppdal sentrum, mellom Oppdal videregående skole og eksiterende idrettshall (se 

markering på kartet under). Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny idrettshall i Oppdal sentrum. 

 

.  

 

Planstatus 

Planområdet er avsatt til friområde og offentlig tjenesteyting i vedtatt kommuneplan for Oppdal, 2015.  

 

Det foreligger en reguleringsplan fra 1983, Reguleringsplan Sentrum Utvidelse mot vest, som samsvarer delvis  

med reguleringsformålene i gjeldene kommuneplan.   

 

Det er blitt utarbeidet et skisseprosjekt (Ny idrettshall i Oppdal, Skisseprosjekt 16.05.2017) som danner 

bakgrunnen for planarbeidet. I denne er både utforming av selve hallen med tilhørende uteområder samt 

vurdering av lokaliseringsalternativ beskrevet.  

 

Utredningsbehov 

I skisse til planforslaget (se kartutsnitt neste side)er område for offentlig tjenesteyting lagt noe lengre sør enn 

området som er avsatt i kommuneplan og gjeldene reguleringsplan. Dette kompenseres med at friområdet er 

vist inn i det området som er avsatt som offentlig tjenesteyting i de gjeldene planene.  

 



 

 

 

Det forutsettes at planforslaget i hovedsak vil være i samsvar med kommuneplan. Oppdal kommune har ut fra 

dette avgjort at det ikke kreves konsekvensutredning. Virkninger av planforslaget vil bli vurdert i 

planbeskrivelsen ut fra kjent kunnskap. Planarbeidet skal legge opp til utbygging, og utløser dermed krav om 

risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 21. august til:  

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu 

 

På grunn av ferieavvikling kan eventuelle spørsmål besvares på telefon i uke: 

Uke 30 og 31: Oppdal kommune v/Jan Kåre Husa Tlf. 72401192 

Uke 32 og 33: Plankontoret v/Ragnhild Grefstad Tlf. 72 42 81 64 

 

 

Med hilsen 

Plankontoret 

 

Arealplanlegger  

Tlf. 72 42 81 64 

 

Vedlegg: Vedlegg 1 Ortofoto med planavgrensning 



 

 

VEDLEGG 1 
 

 

 


