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Revisjon 
01 

Dato 
22.04.2021 

Planbeskrivelsen er oppdatert etter tilsendt nye hensynssoner H570, 
Bevaring kulturmiljø, fra Trøndelag fylkeskommune, epost 14.04.2021. 
Nytt plankart datert 22.04.2021 viser også nye hensynssoner. 

Revisjon 
02 

Dato 
18.05.2021 

Revidert etter 1. gangs behandling av planen i Utvalg for bygg- og 
arealplansaker (BYAR), sak 21/27, 11.05.2021. 

Vedtaket omfatter følgende endringer i bestemmelsene:  

- Det tas inn en ny fellesbestemmelse med følgende ordlyd: Sperregjerdet mellom 
industriområdet/skytteranlegget og beiteareal i området skal være tett innen 1.juni hvert år 
og holdes vedlike. Eventuelle grinder i området skal være selv-lukkende. Eventuell flytting av 
gjerde må gjøres i dialog med beitelag.  

- Pkt 2.1 endres til: Skogsdrift skal kunne utføres som vanlig. Det oppfordres til praktisk dialog 
omkring stevner/konkurranser og skogsdrift. Bærelaget i nye skiløyper skal forsterkes slik at 
vegene tåler tømmertransport på barmark.  

- Siste kulepunkt i bestemmelsen i punkt 3.1.1. får følgende ordlyd: Ved planlagt snøproduksjon 
over flere dager, skal det varsles i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom 
elektroniske medier, min. 2 dager før produksjonen settes i gang.  

- Første kulepunkt i bestemmelsen i punkt 3.4.1 får følgende ordlyd: Bærelaget skal forsterkes 
slik at vegene tåler tømmertransport på barmark.  

- Rekkefølgebestemmelsen i punkt 5.1 tas ut 
- Andre kulepunkt i bestemmelse i punkt 5.3 får følgende tilleggsetning: Bruas tverrsnitt må 

være dimensjonert slik at vannet kan renne gjennom.  

Revisjon 
03 

Dato: 
07.10.2021 

Revidert etter sluttbehandling i kommunestyret, sak 21/97, 07.10.2021. 

Vedtaket omfatter at kart på side 42 i planbeskrivelsen byttes ut med kart fra Rekkje stiutvikling 
datert 30.04.2021, versjon 7 (billedteksten er også justert).  

Bestemmelsene får følgende endringer:  

- Andre setning under punkt 2.2. Vegetasjon og terreng får følgende ordlyd: Arealer med 
terrenginngrep skal revegeteres med stedegen vegetasjon og tilpasses omgivelsene.  

- punkt 3.1.1 Miljøkvalitet og krav til belysning får følgende ordlyd: Ved planlagt snøproduksjon 
over flere dager, skal det varsles i minst én avis (papir eller nett) alminnelig lest på stedet, og 
gjennom elektroniske medier, min. 2 dager før produksjonen settes i gang.  

- Punkt 3.3.3 får følgende ordlyd: Området kan opparbeides til rasteplass, leke- og 
rekreasjonsområde. Nødvendige bygg og anlegg til dette formålet kan oppføres etter 
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Vedlegg:  

- Planbestemmelser, 19.03.2021 
- ROS, 19.03.2021 
- Plankart, 22.04.2021 
- Bigillion, F. Norconsult AS: Flomvurdering Oppdal fritidspark, Versjon D02, 02.07.2020. 
- Haug, A. Trøndelag fylkeskommune: Oppdal kommune - Detaljreguleringsplan for 

Fritidsparken. Kulturminnefaglig tilbakemelding etter gjennomført registrering, 17.01.2021. 
- Rekkje Stiutvikling AS, Prinsipper for tilrettelegging av sykkelsti, Oppdal stisenter, 05.03.2021. 

godkjenning av kommunen. Eksempler på dette er ski- og turløyper, grill- og bålplasser, 
gapahuker, benker, bord, gangveger, toaletter mv. 

- Første kulepunkt under punkt 3.4.1 endres til følgende ordlyd: Det tillates å anlegge skiløype 
på driftsvegene. Det tillates anlagt rulleskiløype på driftsvegen som inngår i lysløypenettet, 
med vilkår om at bærelaget forsterkes slik at det tåler tømmertransport med 
traktor/tømmervogntog på barmark.  

- Punkt 4.1. i overskrift Faresone skytebane endres formålskode fra H370 til H360  
- Punkt 4.1.Faresone – flom (H320) får følgende ordlyd: Bebyggelse kan ikke oppføres innenfor 

flomsonen.  
- I punkt 4.2 Hensynssone - bevaring av naturmiljø (H560) endres slik at setningen «Skjæringer 

og fyllinger mot elva må sikres mot erosjon og utglidninger» tas ut.  
- Bestemmelsen om tursti til elva (punkt 4.2) endres slik: Det tillates enkel opparbeiding av 

tursti med maks 1,5 m bredde med merking, klopplegging, grusing o.l. langs elva for friluftsliv, 
fiske og rekreasjon.  

- Pkt. 2.1 i bestemmelsene: 2. og 3 setning i kulepunkt to får følgende ordlyd: Eventuelle grinder 
i området skal være selv-lukkende og ha sykkel-rampe (sykkel-ferist). Løsninger for grinder og 
evt. flytting av gjerde må gjøres i dialog med beitelaget. 
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1.  BAKGRUNN 
 
Kommunestyret vedtok den 26.9.19 oppstart av planarbeidet (utdrag av vedtak):  
 

Kommunestyret ber rådmannen med hjemmel i § 12 – 1 i plan- og bygningsloven om å 
igangsette utarbeiding av detaljreguleringsplan for del av Fritidsparken som vist på 
kartutsnitt datert 11.09.19.  

 
Under detaljreguleringsarbeidet skal grensene for reguleringsområdet justeres i samråd med 
de aktuelle brukerne av området, slik at reguleringsområdet i størst mulig grad omfatter 
både eksisterende og planlagte tiltak for idrettsanlegg. 

 
Gjeldende reguleringsplan for Fritidsparken ble vedtatt av kommunestyret i 1992, og planområdet er 
i hovedsak regulert til golfbane og friluftsområde. De delene av planområdet som ligger sør for Ålma 
er med kommunens godkjenning tatt i bruk til ski- og skiskytteranlegg, samt sykkelløyper. Tiltakene 
er gjennomført ved at det er gitt dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare 
rammer for videre utvikling av anleggene i området.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune.  
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2. PLANPROSESSEN 
 
2.1 Planområde 
Jf. kommunestyrets vedtak 26.9.19, skulle avgrensning av planen avklares i samråd med de aktuelle 
brukerne av området, slik at det i størst mulig grad omfatter både eksisterende og planlagte tiltak for 
idrettsanlegg. Det ble holdt møte med representanter fra brukergruppene den 29.10.19. 
Planområdet som var synliggjort ved politisk vedtak av oppstart ble utvidet noe i vestlig retning etter 
dialog med brukerne i området, og er vist i illustrasjonen under:  
 

 

Planområdet utgjør om lag 560 daa, og ligger i Kåsen, om lag 1,5 km nordøst for Oppdal sentrum. 
 
 
2.2 Oppstartsmøte  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble planspørsmålet tatt opp i møte med Oppdal 
kommune 20.11.19. I møtet ble premisser og rammer for planarbeidet diskutert og avklart. Referat 
fra oppstartsmøtet følger planforslaget som vedlegg.  
 
I forkant av oppstartsmøtet med kommunen, ble det avholdt møte med representanter fra lag og 
foreninger som bruker planområdet og tilstøtende områder. Deltakerne orienterte om de ulike 
organisasjonenes bruk av området og hvilke planer de har for framtida. Planavgrensninga ble tatt 
opp til diskusjon ut fra dette, og ble utvidet vestover til å omfatte området rundt Elgtjønna. Området 
rundt brua over Ålma ble også tatt med i planområdet, med tanke på å legge til rette for ei ny bru 
som ikke holder tilbake vann ved flomhendelser.  
 
Innspillene som kom under møtet fra ulike brukergrupper følger under sammen med kommentarer.  
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Innspill i brukermøte 29.10.19 Kommentarer til innspill 
Oppdal idrettslag 
Idrettslaget har først og fremst interesser i 
planområdet gjennom skigruppa. OIL er på 
generelt grunnlag interessert i tilrettelegging 
for idrett, og ønsker ut fra dette at planen tar 
høyde for utvidelse av de eksisterende 
anleggene i området. Det bør også arbeides 
med å tydeliggjøre atkomsten til både 
idrettsanleggene og friluftsområdet ved 
Elgtjønna, eksempelvis gjennom skilting og 
merking.  
 
Oppdal idrettslag, skigruppa 
Skigruppa ser positivt på at det blir utarbeidet 
en oppdatert plan for området. Ønsker at 
planen både skal sikre anlegget som ligger der 
og gi rammer for videreutvikling. Har ingen 
konkrete planer for utvidelse av anlegget, men 
ønsker å asfaltere noe mer enn de har gjort så 
langt. Det er også ønskelig med lengre 
løyperunder med utgangspunkt fra skistadion, 
og skigruppa er ut fra dette positive til å utvide 
planområdet vestover til og med Elgtjønna.  
 
Oppdal sykkelklubb 
Sykkelklubben har etablert sykkelstier i området 
og ønsker utvidelse av stisystemet, først og 
fremst med sikte på å etablere et 
lavterskeltilbud for rekruttering. På lengre sikt 
ser de for seg at en kan utvide tilbudet ut fra et 
ønske om å utvikle Oppdal som 
sykkeldestinasjon. Klubben har fått profesjonell 
bistand til å tegne kart over framtidige 
sykkelstier. Klubben ønsker på generelt 
grunnlag større areal til å utvikle stinettet, og 
ser positivt på en utvidelse av planområdet 
vestover. Sykkelklubben ser utfordringer med 
asfaltering av skiløyper ved skistadion, spesielt 
knyttet til kryssing av disse for syklister. Ønsker 
dialog med skigruppa om dette.  
 
Oppdal og Midtbygden skytterlag 
Skytterlaget er først og fremst berørt som nabo 
til Fritidsparken, og ved at de deler atkomst. De 
har i tillegg fem feltskytebaner i området fra 
Fritidsparken og vestover, og ønsker at alle 
disse inkluderes i planområdet.  

 
Adkomst til idrettsanleggene er vist i plankartet, 
og adkomst til Elgtjønna er særlig vurdert i 
planforslaget. 
Planforslaget tar høyde for framtidig utvidelse 
av idrettsanleggene. Viser også til vurdering av 
innspill fra skigruppa i kap. 2.3. 
 
 
 
 
 
Innspillet tas til etterretning. Se kommentarer 
over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er foreslått utvidet areal som kan 
tilrettelegges for sykkelløyper, og der det ikke 
vil komme i konflikt med asfalterte 
rulleskiløyper. Flere stier brukt til sykling er 
avmerket på plankartet som illustrasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fem banene er foreslått videreført, med 
bestemmelser vedr. bruken og sikkerhetstiltak. 
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Oppdal jeger og fisk 
Alle anleggene til Oppdal jeger og fisk ligger 
lenger mot øst. De bruker av og til området bak 
skiskytebanen til feltskyting på leirduer. Dette 
krever ingen spesielle grep i reguleringsplanen, 
men varslingsrutiner ved skyting må videreføres 
og sikres.  
 
Oppdal pistolklubb 
Pistolklubben har ingen anlegg i området som 
skal reguleres, men ønsker at området rundt 
brua over Ålma inn mot skytterhuset tas med i 
planområdet. Ei ny og lengre bru gjør at man 
unngår oppstuing av vann inn på pistolklubbens 
område, og vil gjøre dette mer flomsikkert og 
bebyggbart. En kan dermed planavklare ei ny 
bru gjennom reguleringsplanen for 
Fritidsparken. Det må arbeides videre med å 
finansiere dette tiltaket.  
 
Oppdal golfklubb 
Golfklubben ønsker å bevare og videreføre den 
aktiviteten de har i området i dag. Planen fra 
1992 var utarbeidet med sikte på å utvide til 18-
hulls anlegg, noe som ikke er aktuelt pr. dags 
dato. Det meste av anlegget til golfklubben 
ligger utafor planområdet, og det kan være 
hensiktsmessig å ikke ta med noe av golfbanen i 
planen på fritidsparken. En unngår da at 
anlegget ligger innafor to reguleringsplaner, og 
planen fra 1992 vil da gjelde for alle arealene 
som golfklubben bruker.  
  

 
Viser til kommentarer over.  
 
 
 
 
 
 
 
Vises til vedlagte flomsonevurdering. Det er 
avsatt areal i forhold til eventuell framtidig ny 
bru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet tas til orientering.  

 
2.3 Kunngjøring av oppstart 
 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemme- og Facebook-side og i avisene OPP 
(5.12.19) og Opdalingen (4.12.19). Det ble sendt brev/e-post med varsel om oppstart av planarbeidet 
til berørte grunneiere, naboer, organiserte brukere av planområdet og sektormyndigheter den 
2.12.19 
 
Frist for innspill ble satt til 20.1.20. Tabellen under gir oversikt over merknader som har kommet inn.  
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Sammendrag innspill fra sektormyndigheter  Kommentarer til innspill 

Fylkesmannen i Trøndelag, 14.1.2020 
 
Landbruk 
Registrerer at store deler av planområdet består av 
produktiv skog og berører Ålma-Gissingerbekk 
beitelags grenser. Det forutsettes at det videre 
planarbeidet skjer i samråd med disse interessene. 
 
Klima og miljø 
Oppfatter det som at formålet med 
reguleringsplanen er i tråd med den registrerte 
bruken, og ser det som positivt for friluftslivet at 
området blir regulert til formålet.  
 
Planområdet ligger sannsynligvis delvis innenfor 
støysone til skytebanen, og grenseverdier for støy 
må overholdes. Ser potensiale for konflikt mellom 
ulike brukergrupper, både i forhold til støy og 
nødvendige sikkerhetssoner. Slike konflikter kan 
dempes gjennom fornuftige 
brukstidsbestemmelser jf. T1442 – 16.  
 
 
Viser til at planavgrensninga i nord delvis følger 
Ålma, og krever at det ikke gjøres inngrep i elva og 
at kantvegetasjonen langs elva må bevares.  
 
Håndtering av overvann må vurderes, og dette bør 
løses på overflaten - fortrinnsvis gjennom naturlige 
løsninger som bekker, tjern og myrdrag. 
 
Det bør planlegges god og trygg atkomst fra 
nærliggende boligområder til fots eller med sykkel 
slik at ikke brukerne av området blir avhengig av 
biltransport til og fra området. 
 
 
 
 
 
 
Viser til at Elgtjønna er registret som naturtypen 
«Naturlig fisketomme innsjøer og tjern» og er 
klassifisert som «svært viktig». Tjønna er 
leveområde blant annet for småsalamander, som 
overvintrer opptil 500 meter borte fra tjønna og 
vandrer tilbake på våren for å legge egg. Det er 

 
 
 
Innspillet tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Innspillet tas til orientering. 
 
Planforslaget omhandler ikke etablering av 
ny støyende virksomhet eller endring av støy 
fra eksisterende kilde. Utfordringene knyttet 
til støy er behandlet i vedlagte ROS, og i 
beskrivelse av virkninger kap. 6.7. For å 
dempe eventuelle konflikter er det tatt inn 
bestemmelser vedr. støy. og krav om 
bindende avtaler mellom brukerne. Banen 
som brukes til skiskyting, samt 
feltskytebanene er angitt med faresone i 
plankartet.  
 
Det er lagt inn en hensynssone med 
bestemmelser om bevaring av vegetasjon og 
forbud mot inngrep i et belte langs elva på 
minimum 10 m eller bredere.  
 
Det er foreslått bestemmelser om 
håndtering av overvann. 
 
Det er foreslått adkomst fra boligområdet i 
Kåsen inn til området via Elgtjønna og 
Gammellina, formål turveg. Det er også 
beskrevet hvordan planområdet er knyttet 
mot gang/sykkelmuligheter, slik at bilveg 
ikke må benyttes for å komme til området til 
fots eller sykkel. Disse adkomstene vises 
også som forbindelse i plankartet fra turveg 
og ut mot planavgrensningen. 
 
Elgtjønna og området rundt er foreslått som 
grønnstruktur, underformål friområde. Det 
er foreslått bestemmelser som sikrer at 
området forvaltes og skogen skjøttes slik at 
hensynet til allmenhetens bruk til friluftsliv 
ivaretas. Området skal sikres et grønt preg, 
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viktig å bevare så mye av mulig av vegetasjon og 
andre naturlige elementer i området rundt tjønna, 
av hensyn til salamanderen.  
 
Når det gjelder hensynet til naturverdier skal 
planforslaget vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven (NML) av 2009, holdt opp mot 
forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i NML.  
 
Barn og unge  
Minner om rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen. 
Tilrettelegging for barn bør tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene. Minner om 
Barnekonvensjonen artikkel 12, og oppfordrer til å 
involvere barn og unge i å bli hørt og å kunne 
medvirke gjennom planarbeidet. Likeså at barnets 
beste skal være et grunnleggende hensyn i alle 
handlinger som berører barn.  
 
Helse og omsorg  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-23 og folkehelsemeldinga har 
fokus på at nærmiljøet er viktig for helse, trivsel og 
oppvekst og tilstrebe at nærmiljø må oppleves som 
trygt, ha gode og inkluderende møteplasser, ha 
universell utforming, lett tilgjengelige 
naturområder, kultur- og fritidstilbud med rom for 
samvær, utfoldelse og vennskap.  
 
Friluftsliv i nærmiljøet og anlegg som turvei, 
turløyper og turstier har bred appell i befolkninga 
og det er godt dokumentert at friluftsliv og kontakt 
med naturen bidrar til god livskvalitet og er viktig 
for å forebygge psykiske lidelser, som depresjon og 
angst. Naturen er en god arena for sosial kontakt 
og fellesskap og derfor òg viktig for å motvirke 
ensomhet. Planinitiativet er således positivt for 
folkehelsa. 
 
Hvordan trafikksikkerhet skal ivaretas må 
fremkomme når planen kommer på høring. Det 
bør tilrettelegges for gående og syklende inn til 
området samt HC parkering.   
 
Samfunnssikkerhet  
Fylkesmannen påpeker at kommunen som 
planmyndighet er ansvarlig for ROS-analysen. Det 

som også vil ha positive konsekvenser for 
forvaltning av salamanderen i området.  
 
Ellers tas innspillet til etterretning.  
 
 
 
 
 
Innspillet tas til etterretning. Områdets verdi 
for barn og unge til bruk for friluftsliv og 
idrett sikres gjennom planforslaget. Barn og 
unges representant i plansaker har fått 
oppstartsbrev, og vært til stede på 
brukermøte. Barn og unges interesser 
ivaretas ved å sikre arealer til friluftsliv, lek 
og idrett, samt sikre adkomstmuligheter 
uten å bruke bil eller bilveg.  
 
 
 
Viser til kommentarer over. Det er foreslått 
bestemmelser om universell utforming av 
framtidige publikumsrettede bygg og anlegg. 
Elgtjønna med turveg er tilrettelagt særskilt 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
 
 
Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet tas til etterretning. Det er vist 
adkomster inn til området for 
gående/syklende og beskrevet hvordan disse 
henger sammen med øvrig transportnett fra 
sentrumsområdet. Felles parkering er vist 
med plasser forbeholdt HC. 
 
Innspillet tas til etterretning. Viser til 
vedlagte ROS-analyse.  
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er viktig at kommunen er bevisst sitt ansvar for å 
kvalitetssikre og godkjenne analysen. Orienterer 
om gjeldende lovverk, minimumskrav til ROS-
analyser og i hvilke tilfeller fylkesmannen vurderer 
innsigelse knyttet til mangler i risiko- og 
sårbarhetsanalyser.  
 
Trøndelag fylkeskommune, 14.1.20 
 
Som vannregionmyndighet, er fylkeskommunen 
opptatt av at det ikke må gjøres tiltak som fører til 
forringelse av vannmiljøet. Viser til Vannforskriften 
og Regional plan for vannforvaltning 2016 – 2021. 
 
 
 
 
Påpeker at det er registrert flere automatisk 
fredede fangstgroper, og at enkelte av disse er 
berørt av gjennomførte tiltak. For å kunne sikre 
kulturminnene på en best mulig måte ønsker 
fylkeskommunen at det tas kontakt med dem på et 
tidlig stadium av planleggingen. Når det gjelder de 
kulturminnene som er berørte av gjennomførte 
tiltak er dette fortsatt en pågående sak. 
 
Trøndelag fylkeskommune kan ikke avgi endelig 
uttalelse før de arkeologiske forhold er avklart. 
Kommunen kan ikke vedta reguleringsplanen før 
forholdet til automatisk fredete kulturminner er 
avklart og en endelig uttalelse foreligger. 
 

 
 
Innspillet tas til etterretning. Det foreslås en 
hensynssone med bestemmelser om 
bevaring av vegetasjon og forbud mot 
inngrep i et belte langs elva. Elver, vann og 
tjern i området foreslås med formål «Bruk og 
vern av sjø og vassdrag» med bestemmelser 
som ivaretar naturverdiene.  
 
Innspillet tas til etterretning.  
 
Arkeologisk befaring ble foretatt 07.07.20. 
Rapport etter befaring ble oversendt 
09.12.20. Kulturminnefaglig tilbakemelding 
etter gjennomført registrering ble tilsendt 
17.01.21.  
 
De kulturminnefaglige tilbakemeldingene 
(fra brev 17.01.21) er gjengitt og vurdert 
under kapittel 6.5, virkninger for miljø og 
samfunn: kulturminner. Hensynssoner og 
bestemmelser knyttet til disse er tatt inn i 
planforslaget, lik vilkårene som er stilt i 
kulturminnefaglig tilbakemelding.  
 
Etter dialog med fylkeskommunen, skal 
grensene for hensynssone, H570, 
gjennomgås på nytt. Nye, reviderte 
hensynssoner tilsendt per epost 14.4.21. 
 

Mattilsynet, 10.01.2020 
 
Mattilsynet har ikke registrert 
vannforsyningssystemer/vannverk i planområdet. 
Ifølge vår oversikt er det reservevannforsyning 
oppstrøms planområdet.  
 
Anbefaler at det tas en grundig vurdering om det 
skal etableres vannforsyning til området. Det vil 
erfaringsmessig være store fordeler med å 

 
 
 
Innspillet tas til orientering. Planområdet 
berører ikke reservevannforsyning 
oppstrøms.  
 
Området er tilknyttet vann- og avløpsnett.  
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planlegge vann og eventuelt avløp i en tidlig fase 
for å sikre så optimal løsning som mulig, og at alle 
hensyn blir ivaretatt gjennom en VA-plan.  
 
NVE, 10.01.2020 
 
Ser det som positivt at forholdet til deres berørte 
interesser knyttet til flomfare/kantvegetasjon vil 
bli vurdert videre i planarbeidet.  
 
Orienterer om at Norconsult nylig har gjennomført 
en flomsonekartlegging for Oppdal sentrum på 
oppdrag fra Oppdal kommune.  
 

 
 
Innspillet tas til etterretning.  
 
 
Viser til vedlagte flomvurdering, datert 
03.06.2020 og vedlagte ROS. Flomsonen er 
vist som aktsomhetssone i plankartet.  

Sametinget, 12.12.2019 
 
Ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente 
automatisk freda, samiske kulturminner i 
planområdet. Har ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger til planarbeidet, 
men minner om generell aktsomhetsplikt knyttet 
til kulturminner. Foreslår ordlyd til bestemmelse 
som ivaretar dette.  
 

 
 
Innspillet tas til orientering. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
08.01.2020. 
 
Det må legges til rette for at brann- og 
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv 
rednings-og slokkeinnsats, uansett årstid, også i 
anleggsperioder. Dette innbefatter en 
hensiktsmessig plassering av antall nødvendige 
brannkummer, samt ivaretakelse av 
forskriftsmessig slokkevannskapasitet.  
 
Under og etter anleggsperioder skal også 
tilgjengelighet for innsatsmannskaper til 
omkringliggende bygninger og områder 
opprettholdes. Det må sikres at 
slokkevannsforsyningen fungerer som forutsatt. 
Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i 
perioder må det etableres kompenserende tiltak 
som minimum gir tilsvarende sikkerhet. Viser 
videre til retningslinjer som gjelder tilrettelegging 
for rednings- og slokkemannskap i TBRT´s 
kommuner. Disse beskriver blant annet veiens 
minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri 
kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Det vises 

 
 
 
Ifølge kart over brannkummer fra Oppdal 
kommune, teknisk avdeling, er det to 
kummer ved skytterhuset. Disse ligger rett 
ved område med klubbhus og andre 
lagerbygg, anlegg o.l., alle med brann- og 
sikkerhetsklasse 1 (Tek 17, §§11-2,3). Ålma 
renner gjennom planområdet, og har god 
helårs vanntilgang med umiddelbar nærhet 
til idrettsanleggene/bygningsmassen. 
Snøkanonanleggene er et lukket anlegg styrt 
av separat vannpumpe som henter vann fra 
Ålma, og er ikke et tilgjengelig anlegg for 
brannslukking. 
 
 
Ellers viser planforslaget god tilgjengelighet 
for brann- og redningstjeneste med 
tilrettelagt sommer- og vinteradkomst. Inne 
på stadionområdet, der bygningsmassen 
ligger, er det god framkommelighet og 
muligheter for snuplasser.  
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også til TEK17§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- 
og slokkemannskap, med veiledning. 

 
Innspill fra private, lag og organisasjoner Kommentarer til innspill 

Innsetmerket – Gisingerbekken utmarkslag (IGU), 
19.01.2020 
 
IGU er en sammenslutning av flere hundre 
grunneiere i området fra Oppdals grense mot 
Rennebu i nordøst til Gisingerbekken i sør, i 
hovedsak øst for E6 og mot Oppdal 
Bygdeallmennings grense.  
 
Lagets areal dekker store deler av den planlagte 
utvidelsen av Fritidsparken i Oppdal kommune. 
Blant flere oppgaver forvalter laget all jakt innenfor 
deres grenser, og jakta er deres absolutt største og 
viktigste inntektskilde.  
 
Ser positivt på utvikling av det aktuelle området, 
men påpeker to forhold som de mener det må tas 
hensyn til i forbindelse med utvidelse av 
Fritidsparken:  

• Opplyser om at både småvilt- og 
storviltjakt kan forekomme innenfor 
arealet for Fritidsparkens utvidelse. 
Forventer følgelig at de som står for 
eventuelle arrangement i dette området 
hensyntar dette, både med tanke på 
jaktutøvelse og sikkerhet. Videre forventes 
det en god kommunikasjon med 
utmarkslaget i tilfeller hvor det vil være 
nødvendig.  

• Området er en viktig biotop for rådyr, 
derfor må det tas spesielt hensyn til disse i 
perioden rundt kalving 

Stiller seg ellers spørrende til gjennomføring av 
enkelte arrangement i området i og rundt 
Fritidsparken, særlig Sykkelenern. Erfarer at det i 
forbindelse med arrangementet er gitt tillatelse til 
motorisert ferdsel i traseen som går rett gjennom 
områder med rikt dyreliv og som er del av deres 
forvaltningsområde for jakt. Ser dette som uheldig, 
og ønsker en bevisstgjøring rundt dette og at 
kommunikasjonen mot IGU bedres. Mener at 

 
 
 
Innspillet tas til etterretning. Det forutsettes 
gjennom bestemmelsene at det utøves god 
kommunikasjon mellom brukerne av 
området ved planlegging og gjennomføring 
av større arrangement.  
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet tas til orientering. Det er ikke 
registrert særlige viktige viltområder innen 
planområdet. Viser til kap. 6.2, virkninger av 
planforslaget for naturmangfoldet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til kommentarer over.  
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forslag om å avvikle Sykkelenern under Fjell- og 
fårikålfestivalen faller på sin egen urimelighet da 
dette vil bli midt i elgjakta. 
 
Ingrid Skjøtskift, e-post datert 19.01.2020 
 
Er grunneier i området og tilgrensende områder. I 
saksutredningen fremkommer det ingen 
vurderinger av næringsinteresser i området, og 
dette synes å være en klar mangel. Jeg merker meg 
at ingen næringsorganisasjoner (med unntak av 
beitelaget) er varslet om planoppstart, og at det 
ikke framkommer noen opplysninger om at 
næringsinteresser skal medvirke i det videre 
planarbeidet.  
 
Jeg ber om at det i planarbeidet blir lagt til rette 
slik at det fremdeles blir mulig med skogsdrift i 
området. 
 
Jeg minner også om at det i forbindelse med 
inngåelse av festeavtaler i Kåsen, som en del av 
avtalene som ble inngått i 1979, ble opparbeidet 
en skogsbilvei for å sikre tilgang til skogen i 
området som nå er under regulering. Denne 
skogsbilveien går over min eiendom 109/3. Jeg ber 
om at skogsbilveien sikres gjennom planarbeidet, 
slik det også i fremtiden blir mulig å drive hogst i 
området. 
 

 
 
Innspillet tas til orientering. Området er i 
kommuneplanens arealdel i sin helhet avsatt 
til friområde (grønnstruktur) og 
idrettsanlegg (bebyggelse og anlegg). 
Områdene blir i stor grad foreslått videreført 
til disse formålene i reguleringsplanen.  
 
 
 
 
Bestemmelsene åpner for at arealene kan 
nyttes til skogsdrift i den utstrekning det 
ikke er til hinder for bruken til stier og 
skiløyper, og at bærelaget for nye løyper kan 
forsterkes slik at vegene tåler 
tømmertransport på barmark.  
  
Regulert driftsveg videreføres i 
planforslaget.  
 

Roar Ekle, brev datert 17.1.20 
 
Uttaler seg som eier av skogteig som ligger ovenfor 
Fritidsparken. Orienterer om at en naboteig, 109/3, 
inngår i planområdet og at den eneste 
atkomstvegen til hans skogteig går gjennom denne 
teigen. Dette gjelder også flere andre teiger.  
 

 
 
Innspillet tas til orientering. Regulert 
driftsveg videreføres i planforslaget.  
 

Oppdal IL ski og skiskyting, v/Christin Gjønnes, 
brev datert 19.01.2020 
 
En detaljreguleringsplan for Fritidsparken har lenge 
vært etterlyst fra Oppdal IL sin side og ønskes nå 
velkommen.  
 
For OIL er det viktig at området blir regulert til 
idrettsformål for å sikre dagens anlegg, samt for å 
få muligheter til en eventuell utvidelse av anlegget. 

 
 
 
Innspillet tas til etterretning. 
 
 
 
Det åpnes for utviding av løypenettet 
vestover. Bestemmelsene åpner for å 
anlegge skiløyper innenfor hele 
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Laget har en langsiktig plan om å få asfaltert store 
deler av løypenettet. På sikt kan det også være 
ønskelig med en utvidelse av løypenettet vestover 
mot Elgtjønna for å få til lengre løyperunder og 
dermed gjøre anlegget enda bedre egnet for blant 
annet større langrennsarrangement. 
 
Sikring av adkomst til anlegget er viktig både 
sommer og vinter. Per i dag har vi adkomst via 200-
meteren (mellom bygget og vollen) vinters tid, og 
på veien mellom elva og vollen om sommeren. 
 

planområdet, slik at en lengre løyperunde er 
mulig.  
 
 
 
 
 
Adkomst til anlegget er vist på plankartet, og 
vil bli videreført i tråd med dagens situasjon. 

Oppdal idrettsråd, brev datert 20.1.20 
 
Idrettsrådet er positive til at Oppdal kommune 
starter arbeidet med en detaljreguleringsplan for 
området i Fritidsparken i henhold til 
kommuneplanens arealdel. Dette er et område 
med mye aktivitet, både organisert og uorganisert, 
sommer og vinter, og særlig innenfor sykkel, 
langrenn og skiskyting. Fritidsparken har en unik 
beliggenhet, sentrumsnært og svært lett 
tilgjengelig for brukere i alle aldersgrupper.  
  
En detaljreguleringsplan må sikre gode 
adkomstmuligheter og skilting til området, samt 
sikre at de organiserte gruppene som i dag har sin 
aktivitet i Fritidsparken kan få videreutvikle sine 
aktiviteter og anlegg. 
 

 
 
Innspillet tas til etterretning.  

Katrine og Ketil Solli-Sæther, 01.01.2020 
 
 Er eiere av fritidsbolig Gardåenget (gårdsnr. 
349/bruksnr. 1) og er nærmeste nabo til 
skytteranlegget og tilkomstveien til området.  
Ser positivt på planarbeidet som er satt i gang og 
kommer med et innspill i forhold til tilkomstvei og 
parkering.  
I forbindelse med mulig ny bru, bes det om at det 
blir tenkt på noen begrensninger i forhold til trafikk 
og fart på området. 
 
Helg og natt er området ettertraktet for ungdom å 
leke seg med biler, traktorer, ATW m.m. hvor de 
«grisekjører» og «burner» asfalt. De benytter seg 
av parkeringsplassen til skytterhuset, de kjører opp 
og ned på «støyvollene» (mellom skytebane og 
vei), samt at de raser rundt også inne på vår 

 
 
Innspillet tas til orientering. 
 
Hastighetsbegrensninger mv. må fastsettes 
med hjemmel i veitrafikkloven. Fysiske 
fartsdempende tiltak reguleres av 
bestemmelser i vegloven. Kommunen er eier 
av Orkesjøvegen fram til skytterhuset 
(inkludert bru over Ålma), og kan beslutte 
gjennomføring av fartsdempende tiltak langs 
denne strekningen. Dette krever ikke formell 
planprosess, dersom en holder seg innenfor 
eksisterende trafikkareal (Håndbok V127, 
fartsdempende tiltak, Statens vegvesen 
2014). 
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eiendom (stor grusplass ved veien inn til pistol og 
Jeger og Fisk).  
Dette oppleves som meget plagsomt og er også 
tidvis en sikkerhetsrisiko for oss som benytter 
området. Et annet aspekt er jo selvfølgelig 
ødeleggelsene.  
Ønsker at det tas inn forslag om:  
• Tiltak for fartsregulering (fartsdumper, fysiske 
barrierer eller annet)  
• Muligheter for å stenge av området på natt (eks 
port med telefonstyring hvor medlemmer/ brukere 
får tilgang)  
 

 
 

Øvre Kåsen Vel, brev datert 17.01.2020 
 
Takker for at det i forbindelse med planarbeidet 
settes søkelys på området rundt Elgtjønna. 
Området er et viktig nærområde for det enke 
friluftslivet. Er særlig opptatt av atkomst til 
området uten bruk av bil, atkomst med bil for de 
som har fysiske utfordringer og sikkerhetsspørsmål 
knyttet til feltskytebaner i nærheten av tjønna.  
 
I planen må det pekes på adkomstene til området 
for myke trafikanter. I den utviklingen som har 
vært i området har sti som sørger for adkomst for 
turfolk blitt nedlagt. Ny sti til erstatning har 
medført at den opprinnelige helheten for adkomst 
av turfolk er tydelig redusert. Dette gjelder både 
fra boligområdene i Kåsen og sentrum. 
Velforeninga skulle ønske at planområdet ble 
omfattet til nye tursti noe legger vest, og den 
direkte adkomst til Elgtjønna. Når så ikke er gjort 
ber vi dere jobbe videre med å vise til 
nødvendigheten av adkomst for turfolk, sykkel, 
rullestol, barnevogn, ski og rulleski sikres.  
 
 

 
 
Innspillet tas til etterretning. 
Planavgrensningen ble utvidet i samråd med 
Oppdal kommune og etter innspill fra 
brukergruppene. Planen beskriver 
adkomster for myke trafikanter, og viser 
turveger og skiløyper. Det er også beskrevet 
i planen hvordan løypenettet er knyttet opp 
mot sentrumsområdet og bebyggelsen. 
Feltskytebanene har bestemmelser knyttet 
til avmerket faresone skytebane i plankartet, 
vedr. varsling og sikkerhet.  
 
Innspillet tas til etterretning. Adkomst til 
Elgtjønna er vist og beskrevet i planen. 
Bestemmelsene fastslår at turvegene skal 
holdes åpne og gjøre det mulig å passere for 
bevegelseshemmede, sykler, barnevogner 
mv.  
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3. GJELDENDE PLANER  
 
3.1 Kommuneplanens arealdel             

Kommunestyret vedtok sist kommuneplanens arealdel i juni 2019 (PS Sak 63/2019). Formålet 
idrettsanlegg (grønt i illustrasjonen under) ble da utvidet (mørkegrønt) slik at hele skiløypenettet i 
området ble dekt av formålet. Området er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig avsatt til 
formålet idrettsanlegg. Deler av området er avsatt til friområde (lysegrønt), og flere små tjern er 
avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag (blått). Ved skiskytebanen er det angitt faresone skytebane 
(rød skravur). Det er noen også noen mindre områder med faresoner innenfor formål idrettsanlegg 
midt i planområdet, dette er baner for feltskyting. Store deler av området er dessuten omfattet av 
støysoner (rød og gul sone) for støy fra skytteranlegget (grå skravur). 
 
 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel (Oppdal kommunes kartløsning). Se tekst over for forklaring av 
farger og arealformål.  
 
Til formålet idrettsanlegg er det gitt følgende bestemmelse i kommuneplanens arealdel:  
2.1.6  Bygg og anlegg som har direkte tilknytning til formålet, med unntak av motorsport i område 

IA3, kan etter søknad tillates med hjemmel i kommuneplanen. 
 
Til formålet friområde (grønnstruktur) er det gitt følgende bestemmelse i kommuneplanens arealdel:  
2.3 Områdene skal ha et grønt preg. Trær og annen vegetasjon som etter kommunens skjønn er 

viktig for rekreasjon, lek eller naturmangfold skal tas vare på. Skjøtsel og pleie av 
grønnstruktur er tillatt.    

Friområde 

Idrettsanlegg 

Faresone 
skytebane 
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Friområdene skal forvaltes med hensyn til at allmennheten skal benytte seg av dem til 
friluftsliv og rekreasjon. 

 
3.2 Reguleringsplan 

Planområdet, slik det er avgrenset innledningsvis i planarbeidet, berører to gjeldende 
reguleringsplaner:  

• Fritidsparken (PlanID 1992006), vedtatt 27.8.92. I tillegg til området som nå skal reguleres, 
omfatter denne planen hele golfbanen, området rundt skytterhuset, samt arealer både øst 
og vest for Orkelsjøvegen.  

• Skytebaneanlegg/skistadion ved Ålma (PlanID 1987008). De etablerte skytebanene er bare 
delvis plassert slik de er vist i planen, og planlagt skistadion er ikke realisert som vist. Etablert 
skistadion har atkomst via skytteranlegget, og parkering i tilknytning til dette. Så lenge dette 
skal inngå, vil en mindre del av planen for skytebaneanlegget overlappes og erstattes av den 
nye planen.   

Utsnitt fra Gislink.no, som viser digitaliserte reguleringsplaner i området, avgrenset av svarte, 
stiplede streker. Planområdet er foreslått avgrenset med rød strek. Gjeldende reguleringsplan for 
Fritidsparken la opp til et større golfanlegg (skarp grønn) enn det ble opparbeidet. Det er regulert en 
driftsveg langs planens sørlige kant. Ellers er området regulert til friområde (grønngul farge) med 
beplantningsbelte i en sone langs Ålma og park/turveg i området før øvrig. 

Reguleringsplan for skytteranlegget til høyre i utsnittet.  

  

RP Fritidsparken 
RP Skytebaneanlegg/ 

skistadion 
 ved Ålma 

RP Industriområdet 
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4. PLANOMRÅDET 
4.1 Beliggenhet og adkomst 
Planområdet ligger i Kåsen, sør for elva Ålma og om lag 1,5 km sørøst for Oppdal sentrum. Kåsen er 
et skogområde i utkanten av Oppdal sentrum som brukes mye som frilufts- og nærturområde. 
 

 
Hovedadkomsten til planområdet er via krysset mellom E6 og Industrivegen ved den tidligere 
Andelssaga, i øvre høyre hjørne i illustrasjonen over. Her er Industrivegen ført i bru over Dovrebanen.  
En kan også kjøre til området vestfra fra industriområdet via Industriveien. Området ligger nært 
sentrumsområdet, og en kan også komme seg til området til fots eller på sykkel fra 
sentrumsområdet. Det er tilrettelagt en turveg gjennom industriområdet, markert som turdrag i 
illustrasjonen over. Denne stien utgjør en forbindelse fra boligområdene sør for Ålma til frilufts- og 
idrettsområdene i Kåsen. Fra boligområdet går det også av en tursti som følger kanten av golfbanen 
sør for Ålma mot Gammellina. Det er også en mye brukt, umerket sti fra slakteriet rett mot 
Gammellina.  
 
Det er felles parkering for all aktivitet ved skytterhuset. Herfra går det kjørbar veg inn til Kåsen 
skianlegg mellom vollen og Ålma, denne benyttes om sommeren for blant annet varetransport o.l. 
ved arrangementer. Vinterstid benyttes adkomst for bil via 200-meteren (mellom bygget og vollen). 
Da legges det skiløype over adkomsten som brukes sommerstid (se illustrasjon nedenfor). 
 
Det er også flere traktor- og skogsbilveger i området. Deler av plangrensa mot nord følger 
Gammellina, som går fra skistadion videre sørvestover langs kanten av industriområdet. Det går også 
en driftsveg lengst sør i planområdet langs plangrensen, som følger eiendomsdelet på tvers i retning 
øst-vest.  
 

Golfbane 

Slakteri 

Skytterhuset 
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 Utsnitt av flyfoto som viser parkering ved skytterhuset, samt adkomsten inn mot skianlegg og felles 
klubbhus mellom Oppdal ski og skiskyting og Oppdal sykkelklubb. Plangrense er markert med rødt. Vi 
ser også snølageret som de senere år er etablert sentralt i løypenettet for å få tidlig sesongstart. 
Klimaendringer med mildere vintre gjør at det er usikkert om skigruppa har ressurser og kapasitet til 
å videreføre tidligere sesongstart ved hjelp av snølager. Høsten 2020 smeltet tidligstarten bort etter 
at snølageret ble fordelt i løypene.  
 
 
 
 
 
  

Skytterhuset 

Felles 
parkering 

Klubbhus/ 
Tidtakning  
 

Ålma 

200-meter 
skytebane 

Standplassområde 
skiskyting  
 

Snølager 
sommer 
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4.2 Idrettsanlegg og friluftsliv 
 
Ski 
I løpet av de siste 12 årene har Oppdal IL ski og skiskyting på dugnad etablert Kåsen skianlegg. 
Området omfatter et stort løypenett for langrenn og skiskyterstadion. Rundt 3,3 km av løypenettet 
har kveldsbelysning. Det er lagt ned kunstsnøanlegg langs store deler av løypenettet, anlegget driftes 
på dugnad. Sommeren 2019 ble ca 1 km av løypenettet asfaltert for å kunne benyttes til 
sommertrening med rulleski. Samme år ble også 10 000 kubikkmeter snø lagret under fiberduk for å 
kunne gi tidlig sesongstart høsten 2020. Snø har vært lagret siden 2016, tidligere med sagflisdekke.  
Det er imidlertid usikkert om snølageret vil bli videreført hvert år framover grunn av arbeidsmengde 
og klimaendringer. Det er også bygd klubbhus/tidtakerbu (felles med sykkelklubben), garasje med 
teknisk rom og standplass med 30 skyteskiver. 
 

 

Arenakart over Kåsen skianlegg med løypenett på 3,3 km med kveldsbelysning og kunstsnøanlegg 
(Oppdal kommunes nettside). 
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Bilde som viser deler av 
den 1 km lange asfaltert 
rulleskiløypa, snølager 
med fiberduk til venstre 
(OPP.no). Målet er å 
asfaltere 2,5 km løype 
(foto: OPP.no).  
 
 

 

Bildet viser standplass for 
30 målskiver for skiskyting 
(foto: OPP.no).  
 

 

Bildet viser skistadion med 
klubbhus/tidtakerbu, 
løypenett og standplass 
for skiskyting lengst til 
venstre (foto: Hanne 
Langseth, visitnorway.no) 
 

 
Det foregår også mye uorganisert skiaktivitet i området med utgangspunkt i det etablerte 
løypenettet. Skolene holder gjerne skidager i området. I søndre del av løypenettet, langs driftsvegen i 
eiendomsdelet lengst sør, ser en ofte at det tråkkes opp spor for å kunne få en lengre rundtur. Turen 
går gjerne tilbake til stadion langs Gammellina, eller langs turveien i kanten av feltskytebanene mot 
snølageret.  
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Bildet er tatt lengst sør i planområdet, og viser spor både til fots og på ski langs driftsveg i 
eiendomsdelet. Bildet er tatt nordover. 
 
Sykkel 
Det er mange stier i området som brukes til sykling. Oppdal sykkelklubb har også tilrettelagt 
sykkelløyper i området med variert grad av opparbeiding. Sykkelklubben deler klubbhus og 
tidtakerhus med skigruppa, og benytter stadion til arenaområde for sykkelarrangementer.  
 

 

Bilde av en av de tekniske delene av terrengsykkelløypa (Rock garden) anlagt til Norgescup i 
terrengsykling, rundbane, 14. juni 2015 (foto. OPP.no).  
 
Det er laget en rundbaneløype som ble brukt blant annet i forbindelse med norgescupritt i rundbane, 
arrangert av klubben i 2015. Løypa ble tilrettelagt med gruslegging av partier for flytsoner, dosering 
av svinger, bygging av klopper og bruer, samt teknisk sone med steinlegging. Løypa er relativt 
krevende, og har blitt noe justert på grunn av utbygging av skiløypenettet, særlig for å unngå kryssing 
av asfaltert rulleskiløype. Sykkelløypa blir brukt til trening for alle aldersgrupper. De minste og 
nybegynnere triller sykkelen forbi de vanskeligste partiene av stien.  
 
Det planlegges for ytterligere utbedringer og tilrettelegging av sykkelløyper, særlig for nybegynnere. 
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Målet med stibyggingen er å skape morsomme sykkelopplevelser i skog og terreng for et bredt 
spekter av unge og voksne syklister på stier/løyper som tåler bruken, og i størst mulig grad tar vare 
på de naturlige kvalitetene i området. Det er lagt vekt på at stiene skal falle naturlig inn i terrenget og 
sette minimalt med avtrykk i naturen. De skal være selvdrenerende, tåle bruk på alt av vær og føre 
og bygges med størst mulig bruk av stedegne masser. Oppdal kommune har bevilget 500 000 kr i 
støtte til sykkelklubben til bygging av det planlagte anlegget.  
 

 

Illustrasjon fra Rekkje Stiutvikling AS 18.03.21 (på oppdrag av Oppdal sykkelklubb) som viser det 
planlagte sykkelanlegget. Fase 1, planlegges å realiseres først, og omfatter løypene 13001-13005, 
lengst nord i området. Fase 2, ligger lenger fram i tid og omfatter løyper som begynner nummerering 
med tallet 2. Tilsvarende omfatter fase 3 løypene lengst vest med nummerering som starter med 
tallet 3. Rød stiplet strek er eksisterende stier i området, blant annet brukt i rundbaneløype i NC 
terrengsykling 2015, merket nr. 13006.  
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Friluftsliv 
Østre del av planområdet inngår i det kartlagte friluftsområdet Fritidsparken (rødlig område i 
kartutsnittet nedenfor), som også omfatter skytteranlegget, området rundt curlinghallen og 
golfbanen. Området er verdsatt som svært viktig friluftsområde. I friluftskartlegginga er området 
beskrevet på følgende måte: «Oppdal fritidspark inneholder flere skytebaner, skiløyper med lys og 
skiskytteranlegg, curlinghall og golfbane. Her er klubbhus for flere lag og parkeringsplasser».  
 
Vestre del av planområdet ligger i Kåsen – Våttåhaugen, som også er verdsatt som svært viktig 
friluftsområde. Her er det tilrettelagt en rundløype rundt Elgtjønna, tilpasset rullestol og barnevogn. 
Løypa er et viktig lavterskeltilbud for sentrumsbefolkningen, ikke minst for folk med nedsatt fysisk 
funksjonsevne (Sti- og løypeplan for Oppdal, 18.10.18.). 

 
Kartutsnitt fra 
Gislink.no, med 
planområdet 
markert med rød, 
stiplet strek, 
friluftsområdene 
Fritidsparken og 
Kåsen-
Våttåhaugen 
markert med 
rødbrune farger. 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til de aktivitetene som foregår i selve fritidsparken, tjener området også som innfallsport til 
de øvrige friluftsområdene i Kåsen. 

Kartutsnittet over viser merket turløype (grønn strek) rundt Elgtjønna med adkomst og parkering fra 
industriområdet. Det går også an å parkere ved skytebanene og følge merket sti/veg derfra langs 
gammellina.  
 
 

Fritidsparken 

Kåsen - Våttåhaugen 

P 
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Alle foto nedenfor viser Elgtjønna og området rundt:  

  

Elgtjønna. Fint tilrettelagt turveg for voksne og barn.  
 

  

Adkomst fra industriområdet med parkering 
ved krysset Morkelvegen/Industrivegen 

Grind som må passeres når turen starter ved 
skytterhuset. 
 

  

Gapahuk ved Elgtjønna. Grillplass ved Elgtjønna med benker og bord. 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-23 (26.6.19) gir en oversikt over anlegg i 
fritidsparken. Av framtidige anlegg i planen er: 

• Asfaltert rulleskiløype del 2 ligger inne som et langsiktig, uprioritert tiltak.   
• Oppdal jæger- og fiskarlag har planer om tilrettelegging langs Ålma med fiskesti. 
• Oppdal sykkelklubb har planer om et løypenett for terrengsykling i Kåsen, ligger inne i planen 

med tiltak 2020.05.14. Tiltaket ble vedtatt prioritert blant ordinære anlegg som søker om  
spillemidler fra kommunen for 2021.   
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Skyting  
Oppdal skyteanlegg er et samarbeidsprosjekt mellom de tre skytterlagene Opdal, Midtbygden og 
Lønset, Oppdal Pistolklubb og Oppdal Jeger og Fiskarlag. Skytterhuset ble bygd i 1991-92 og er 
hjertet i Oppdal skyteanlegg. Siden banen sto ferdig er det i tillegg til Landsskytterstevne arrangert 
en rekke norgesmesterskap i pistolskyting og diverse jaktskytinger, landsdelskretsstevner, Midtnorsk 
landsdelsstevne, både på̊ bane og feltskyting og hvert år flere åpne stevner. Planområdet omfatter 
adkomst til anlegget, samt felles parkering på nordsiden av skytterhuset. Adkomstveg som brukes 
vinterstid av skigruppa er også tatt med i planområdet, denne ligger kloss inntil 200-metersbanen 
med bygning. 

 

Bilder over viser feltskytebanen som ligger nærmest Elgtjønna.  
 
Innenfor planområdet ligger det fire mindre feltskytebaner, knyttet sammen med en turveg fra 
stadionområdet mot Elgtjønna. Det er også opplyst om tidligere bruk av en feltskytebane som går på 
tvers av selve Elgtjønna, uten at denne er inntegnet verken i kommuneplanens arealdel eller i 
gjeldende reguleringsplan. Ingen av de øvrige fire feltbanene ligger inne i gjeldende reguleringsplan, 
men de er avmerket i kommuneplanens arealdel som faresoner. Feltbanen lengst i nord overlapper 
området som nå er tatt i bruk til snølager om sommeren. Det er inngått muntlig avtale med 
skigruppa om at dette området kan tas i bruk til feltskytebane hvis behov ved et framtidig nytt 
Landsskytterstevne. Området ligger nært inn til hovedskyteanlegget, som er gunstig med hensyn til 
logistikk og gåavstand ved stevner. Alle fire resterende feltskytebanene er årlig i bruk til feltstevner, 
som oftest arrangert i slutten av april. Feltbanene gjennomgår årlig godkjenning, etter gjeldende 
Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner (Det Frivillige Skyttervesen, 
1988).  
 
Orientering 
Idrettslaget Freidig har laget et orienteringskart med utgangspunkt i skytebanen, med 10 relativt 
enkle orienteringsposter lagt ut i området. I 2017 arrangerte klubben Norges største orienteringsløp, 
O-festivalen i 2017. Siden da har det vært satt opp poster og arrangert turorientering i området hvert 
år.   
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Orienteringskart over området i og rundt Fritidsparken i Oppdal, av Freidig IL. 
 
4.6 Arealressurser  
Ifølge arealressurskartet AR5, består planområdet hovedsakelig av skogarealer (grønt i kartet under), 
åpen fastmark/bebygd område der det er utbygd til idrettsformål, samt litt ferskvann og myr. 

 
 
 
 
 
Kart over 
arealtyper AR5, 
kart.gislink.no). 
Planområdet 
omtrentlig markert 
med rød strek.  
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Utsnitt fra løsmassekart. Oransje flate indikerer breelvavsetning, gul flate elveavsetning, og grønn 
viser flate morenemasser. www.geo.ngu.no 

  

http://www.geo.ngu.no/


 30 

5. PLANFORSLAGET 
Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser. Bruken av områdene 
innenfor planområdet er avklart med arealformål, juridiske linjer og punkt i plankartet. Der det er 
behov for ytterligere presisering, gir de juridisk bindende bestemmelsene påbud, forbud eller 
rettigheter knyttet til arealbruken i planområdet. 
 
Dette dokumentet, planbeskrivelsen, beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Utredning av virkninger og 
ROS-analyse er basert på databaser med kunnskapsgrunnlag for de aktuelle tema.  

5.1 Arealregnskap 

Planområdet omfatter om lag 560 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang: 
Kode Reguleringsformål Areal m2 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1400 Idrettsanlegg  344 117,4 
1420 Skiløypetrasè  31 265,8 
1590 Annen særskilt bebyggelse og anlegg - pumpehus 178,4 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2011 Kjøreveg 1 940,2 
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 144,4 
2080 Parkering 3 248,4 
3. GRØNNSTRUKTUR 
3002 Blågrønnstruktur 110 000,1 
3031 Turveg 6 697,1 
3040 Friområde 42 612,4 
4. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
5112 Skogbruk 7 834,4 
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag 12 156,7 
 SUM 560 195,3 
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5.2 Plankart 
Utsnitt av plankart og tegnforklaring (ikke i rett målestokk): 
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5.3 Beskrivelse av planforslaget 
Med planforslaget ønsker man å legge til rette for en videreutvikling av Oppdal fritidspark med 
mulighet for utøving av mange typer idrett og aktivitet, både i form av organisert idrett og 
uorganiserte aktiviteter og friluftsliv for innbyggere i Oppdal, skoleelever og turister. Planen skal 
åpne for at sykkelklubben kan utvide sin aktivitet med nye løyper og tilrettelegging. Planforslaget 
legger også opp til at ski- og skiskyting kan utvide løypenettet, både vinterstid og med rulleskiløype 
om sommeren. Området rundt Elgtjønna skal ivaretas som nærturområde, og etablerte stier og 
løyper for friluftsliv, sommer som vinter, blir sikret.  
 
5.3.1 Idrettsanlegg (BIA) 
Et område om lag 344 daa foreslås regulert til idrettsanlegg med omfattende sambruk innen flere 
idrettsgrener. Området inneholder ski- og sykkelstadion og tilhørende funksjoner som klubbhus, 
parkering etc og et omfattende løypenett. Her vil det også være mulig å anlegge nye løyper for både 
sykling, ski og rulleski. Formålet omfatter også anlegg for feltskyting.  
 
Med tanke på bruk av skianlegget til konkurranser, er det ikke tatt med begrensinger i løypebredde 
eller andre detaljerte krav om utforming i bestemmelsene. Det tas høyde for at standarden på 
løypene som opparbeides kan møte internasjonale standarder (FIS). Dette gjelder Norges Cup, 
Skandinavisk Cup, World Cup og mesterskap. Store deler av eksisterende anlegg er allerede 
tilrettelagt dette.  
 
Rulleskiløypen på rundt 1 km er asfaltert med ca 4 meters bredde, den er enda bredere i partier ved 
selve stadion og der løyper møtes. Kravet er minimum 2,5 meter, som skal økes i vanskelige partier 
(Norges Skiforbund og Kultur- og kirkedepartementet: veileder skianlegg 2007). For turløyper (ski) er 
det anbefalt at løypebredden minst bør være 5 meter. Da kan man ha klassiske spor på sidene, og 
preparer for fri teknikk i midten. I smalere partier kan en ha klassisk spor på høyre side i traséen og 
fri teknikk i resten av bredden. Langrennsløyper blir brukt av turgåere, joggere og syklister om 
sommeren.  
 
Sykkelløypene som er planlagt innenfor området, er beskrevet i en egen plan utarbeidet på vegne av 
Oppdal sykkelklubb av Rekkje Stiutvikling AS. Noen av stiene (fase 1) er nøyaktig inntegnet og 
stukket. Stiene som er tenkt gjennomført senere til fase 2 og 3 er mer konseptuelle og ligger lenger 
fram i tid. Det er gjort rede for hvordan de planlagte sykkelstiene/løypene vil berøre de foreslåtte 
hensynssone for kulturminner innenfor området foreslått til idrettsformål i kap. 6.5.  

Bestemmelsene krever ved søknad om tiltak at det skal følge med en detaljert situasjonsplan som 
viser hvordan tiltaket er tenkt utformet med beliggenhet, landskapsutforming mv. Kravet omfatter 
både framtidige bygninger og løypenett (ski/sykkel). Dermed har man mulighet til å utvikle 
løypenettet over tid ut fra gjeldende behov, veiledere, standardkrav etc. Den planlagte sykkelparken 
vil for eksempel måtte omsøkes på linje med andre tiltak, som bestemmelsene foreslår.  

Det er foreslått en byggegrense innen formålet, for å samle bygningsmassen innenfor 
stadionområdet.  

Formålet idrettsanlegg er et underformål under bebyggelse og anlegg. Dette medfører at planen i 
dette området utgjør et grunnlag for ekspropriasjon av hele eller deler av dette arealet i samsvar 
med Plan og bygningslovens § 16-2, dersom det skulle bli nødvendig for å gjennomføre planen. Det 
vises til vurderinger i kapittel 6, virkninger av planforslaget. For etablering av løypene, forutsettes 
enighet om en langsiktig privatrettslig avtale mellom idrettslag og grunneier om bruken av området.  
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5.3.2 Skiløypetrasé (BST) 
Eksisterende skiløyper og deler av turløypetraseene er regulert til skiløypetrasé, med bestemmelser 
som sier at de skal nyttes til skiløyper om vinteren og turveg og sykkelløype i barmarksperioden. 
Bestemmelsene krever at det utarbeides en opparbeidelsesplan for løypene, som skal godkjennes av 
kommunen før igangsettingstillatelse kan gis.  
 
5.3.3 Kjøreveg (SKV1-3) 
Orkelsjøvegen over Ålma og videre inn mot skytteranlegget foreslås regulert til kjøreveg. Bredden 
reguleres til 6,5 meter med hensyn til en eventuell framtidig utskifting av brua over elva. Av hensyn 
til 20-års flom bør vegen da heves 1,1 meter sør for brua. Dette er foreslått som 
rekkefølgebestemmelser i planen.  
 
Adkomstveger inn til stadionområdet er regulert som kjøreveg. Selv om parkeringsplassen vil være 
stoppested for biltrafikken inn mot fritidsparken, vil det kunne skje nyttetransport langs regulert 
turveg/skiløype (Gammellina) inn mot stadionområdet. Om vinteren, når det er anlagt skiløype langs 
deler av Gammellina, fungerer kjørevegen lengst sør langs 200-meteren som adkomst for innkjøring 
av materiell og utstyr, for nødetater ved eventuelle ulykker og for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne mv. Bruken av vegen er også presisert gjennom bestemmelsene. Det tillates ikke 
kjøring langs strekningene når det er anlagt skiløype.  
 
 5.2.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
Areal på begge sider Orkelsjøvegen med bredde 0,5 meter foreslås til formål annen veggrunn – 
tekniske anlegg.   
 
 5.3.4 Parkering 
Eksisterende parkeringsplass ved Skytterhuset foreslås regulert til parkering.  
 
Det er lagt inn bestemmelser som sikrer at 10 % av parkeringsplasser forbeholdes mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.  
 
5.3.5 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – pumpehus (BAS) 
Ved brua over Ålma ligger et pumpehus, der det også ligger en brannkum.  
 
5.3.6 Blågrønnstruktur (G) 
Øvrig areal rundt Elgtjønna og de sørlige delene av planområdet er foreslått til blågrønnstruktur. Det 
foreslås bestemmelser som sikrer at området får et grønt preg og forvaltes med hensyn til 
rekreasjon, lek og naturmangfold. Det tillates også anlagt tur-, ski- og sykkelløyper i området for å 
sikre sammenheng i øvrig løypenett innen planområdet.  
 
5.3.7 Turveg (GT) 
Gammellina og rullestolløype rundt Elgtjønna er foreslått regulert til turveg. Det foreslås 
bestemmelser som sikrer framkommelighet med sykkel, barnevogn og bevegelseshemmede. 
Bestemmelsene åpner også Gammellina kan brukes som skiløype om vinteren.  
 
5.3.8 Friområde (GF) 
Om lag 153 daa i området rundt Elgtjønna er foreslått regulert til offentlig friområde (gir dermed rett 
til offentlig innløsning evt.). Området utgjør både det opparbeidede området med rasteplass etc. ved 
tjønna og arealer på begge sider av turvegen rundt vatnet. Bestemmelsene åpner også for at det kan 
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tilrettelegges med gapahuker, grillplasser knyttet til området som ligger rundt Elgtjønna. 
 
Områdene skal være offentlig og holdes fritt for hindringer slik at tilgjengelighet for allmenheten 
sikres. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes. Det tillates etablering av ski- og 
turløyper samt enkle tiltak som fremmer bruken av området til rekreasjon og friluftsliv. 
 
5.3.9 Skogbruk (LSK) 
Driftsveg lengst sør i planområdet er videreført fra gjeldende plan med formål skogbruk. Deler av 
driftsvegen inngår i skiløypenettet. Det åpnes derfor gjennom bestemmelsene at det kan anlegges 
skiløype og rulleskiløype på driftsvegene, der bærelaget kan forsterkes for å tåle tømmertransport på 
barmark. Det ligger også en landbruksvei lengst sørvest i planområdet som fører opp mot Olderkåsa. 
Denne er også foreslått med samme formål.  
 
5.3.10 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Små tjern i området reguleres til dette formålet, med bestemmelser som sikrer naturverdiene.  
 
5.3.11 Hensynssoner 
Faresonesone flom (H320) 
Områder med fare for oversvømming ved 20-årsflom med klimapåslag er merket med faresone på 
kartet.  
 
Faresone skytebane (H360) 
Feltskytebaner og skiskytebane er avmerket med faresone på kartet.  
 
Bevaring av naturmiljø (H560)  
Det er avsatt et belte langs Ålma med bestemmelser som skal ivareta kantsonen av flomdempende 
hensyn og av hensyn til naturverdiene langs vassdraget. Det åpnes også for planlagt fiskesti langs 
elva. Området ved selve Elgtjønna er også avmerket med bevaring av naturmiljø av hensyn til 
naturverdiene. Dette vil ikke være til hinder for å bruke Elgtjønna til friluftsliv, vinteraktiviteter som 
skøyting, til undervisning o.l.  
 
Bevaring kulturmiljø (H570) 
Rundt fangstanleggene i området er det foreslått to områder på rundt 18 daa og 32 daa som 
reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljøer. Hensynssonene og reguleringsbestemmelser 
som sikrer kulturverdiene er utformet i tråd med forslag fra fylkeskommunen. Mindre tiltak kan 
tillates innenfor denne sonen, etter avklaring med fylkeskommunen.  
 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 
Det er avsatt en sikringssone rundt automatisk freda kulturminne etter kulturminnelovens § 4. Her er 
det foreslått bestemmelser i samsvar med kulturminnelovens § 8 der inngrep forutsetter 
dispensasjon etter kulturminnelovens § 8.  
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6. VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN  
6.1 Land- og skogbruk 
Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbar mark i planområdet. Planområdet inngår i beiteområdet til 
beitelaget Ålma – Gissingerbekken. I følge kilden.nibio.no, slippes det om lag 5 300 sauer i dette 
beiteområdet, noe som utgjør om lag 50 sauer per 50 km2. En utvidet og mer intensiv bruk av 
området til ulike typer idrettsformål, vil kunne redusere områdets egnethet som beiteområde. Særlig 
gjelder dette sommeraktiviteter som rulleskigåing, sykling, feltskyting, orientering mv. Planforslaget 
berører ikke dyrka eller dyrkbar jord og heller ikke skog av større, driftsmessig interesse.  
 

Kart over 
skogbonitet (AR5, 
kart.gislink.no). 
Området består 
hovedsakelig av 
barskog med lav 
bonitet (lysegrønt). 
Helt i øst mot 
skytteranlegget 
ligger et mindre 
område med skog av 
middels bonitet 
(mørkere grønt). Den 
lyseste grønnfargen 
indikerer 
bonitetsklassen 
impediment.  
 
 

 
Planforslaget vurderes ikke å medføre større negative konsekvenser for landbruksinteressene i 
området. Området har jevnt over lav bonitet. Beiteinteressene er foreslått ivaretatt gjennom 
bestemmelser som ivaretar eksisterende vegetasjon i størst mulig grad. Eksisterende driftsveg lengst 
sør i planområdet er også ivaretatt i planen. For å motvirke eventuelle brukerkonflikter i området, er 
det foreslått bestemmelser der det skal tilstrebes god kommunikasjon mellom brukere i området ved 
planlegging og gjennomføring av større arrangement.   
 
Ved å regulere større deler av planområdet til utbyggingsområde (idrettsanlegg), utgjør planen et 
juridisk grunnlag for ekspropriasjon av hele eller deler av dette arealet i medhold av plan- og 
bygningslovens § 16-2, dersom det skulle bli nødvendig for å gjennomføre planen. Oppdal kommune 
eier størstedelen av planområdet, som i dag allerede er utbygd til idrettsanlegg. Det bør tilstrebes 
enighet om en langsiktig privatrettslig avtale mellom idrettslag og berørte grunneiere om bruken av 
området.  
 
6.2 Naturmangfold  
De fem prinsippene for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurderte.  
§ 9, § 11 og § 12 er vurdert til å være oppfylte. Planforslaget anses ikke til å være i konflikt med noen  
av disse.  § 8 og § 10 er nærmere forklart under.  
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• Naturmangfoldloven § 8 - Kunnskapsgrunnlaget 
Elgtjønna er registrert som naturtypen «Naturlig fisketomme innsjøer og tjern» (kart.naturbase.no). 
Området har verdi svært viktig (A) siden dette er en utpostlokalitet for småsalamander. Denne var på 
rødlista, status nær truet (NT) fram til 2010, har siden hatt status livskraftig (LC). 
Naturtypekartleggingen er fra 2005, da småsalamanderen var registrert som NT. Salamanderen 
overvintrer opptil 500 meter borte fra tjønna og vandrer tilbake på våren for å legge egg. At 
stammen skal fortsette å være livskraftig, vil være avhengig av gode levevilkår gjennom hele 
livssyklusen. Det er derfor viktig å bevare så mye av mulig av vegetasjon og andre naturlige 
elementer i området rundt tjønna. Det er foreslått en hensynssone – bevaring av naturmiljø i og 
rundt Elgtjønna med bestemmelser som ivaretar arealet. Generelle bestemmelser sikrer at 
eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad for hele planområdet.  
 

Kartutsnittet over viser Elgtjønna markert med grønn, stiplet strek som svært viktig naturområde 
(www.gislink.no). 
 
Ålma renner gjennom planområdet. Den er ikke lakseførende som følge av en terskel lenger 
nedstrøms for planområdet.  
 
Det er i viltkartet for kommunen registrert hekkeplass for hakkespetter (flaggspett og dvergspett) i 
sørlig del av planområdet. Hekkeplassene er knyttet til ospeholt, som en finner flere klynger av i 
området ved foten av Ålmannberget. I denne delen av området er det per i dag lite 
tilretteleggingstiltak utført.  
 
Det har ikke blitt gjennomført undersøkelser eller kartlegging av biologisk mangfold. Områdets 
plassering og bruk tilsier at det ikke er risiko for at det finnes uregistrerte naturtyper innenfor 
planområdet. Det er derimot usikkert hvorvidt det kan finnes uregistrerte sjeldne eller sårbare arter 

http://www.gislink.no/
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som vil bli påvirket av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget anses likevel som godt nok for å vurdere 
konsekvensene av planforslaget. Som følge av dette kommer ikke føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldlovens § 9 til anvendelse. 
 
Tiltakene som det legges til rette for vurderes å ikke medføre vesentlige endringer i den totale 
belastningen på økosystemet (jf. Naturmangfoldloven § 10). Prinsipper for offentlig beslutningstaking 
jf. naturmangfoldlovens §§8-12 vurderes å være ivaretatt.  
 
• Naturmangfoldloven § 8 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Etter naturmangfoldloven skal man vurdere påvirkningen på et økosystem ut fra den samlede  
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Planforslaget medfører ytterligere 
fragmentering av et større skogsområde. Deler av planområdet er allerede i bruk til ulike 
idrettsanlegg. Det er generelt stor ferdsel i området, gjennom hele året. Ved framtidig utbygging er 
det foreslått bestemmelser som skal ivareta hensyn til vegetasjon og terreng. Planen legger også til 
rette for at de mest sårbare områdene blir hensyntatt, som Elgtjønna, andre vann og vassdrag og 
randområdene langs Ålma. Det ikke kjent at det planlegges andre tiltak i eller i nærheten av området 
som vil kunne medføre en større samlet belastning for økosystemene i området.  
 
Vassdrag 
På Vannportalen (vann-nett.no) inngår vannforekomsten Ålma, nedre del, i planområdet. Om Ålma 
er det vurdert som ingen risiko for at miljømålet om økologisk – kjemisk for vanntilstand i 
planområdet ikke skal nås innen 2027. Risiko er imidlertid knyttet til G. salaris og harr i Kolsjøen.  
 
Det renner også noen mindre bekker med varierende vannføring gjennom planområdet, noen kun 
med vannføring i vår/høstflomperioden (vist på kartet med Elgtjønna over). På Vannportalen (vann-
nett.no) inngår disse bekkene i nedbørfeltet til Ålma. 
 
Planforslaget medfører ingen inngrep i vann og vassdrag, det vil heller ikke medføre forringelse av 
kvaliteten på vannforekomsten i området (jfr. vannressurslovens §12). 
 
6.3 Landskap  
Negative virkninger av tiltaket vil kunne knytte seg til områder der det må gjøres terrenginngrep for å 
gjennomføre tiltak. Inngrepene vurderes ikke å være av et omfang som vil gi drastiske endringer i 
fjernvirkning. Deler av planområdet er allerede tatt i bruk og opparbeidet til idrettsanlegg og 
skiløyper.  
 
Det er tatt innen bestemmelse som krever at det skal utarbeides en situasjonsplan for alle nye tiltak 
som viser hvordan tiltaket skal utformes og tilpasses terrenget. Det er foreslått generelle 
bestemmelser om at eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares og arealer med 
terrenginngrep skal revegeteres og tilpasses omgivelsene. I områder der tiltak medfører store 
terrenginngrep, er det også foreslått rekkefølgekrav om rehabilitering av terreng og opprydding etter 
anleggsarbeid for å minimalisere sår i landskapet.  
 
6.4 Forurensning og luftkvalitet  
Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet. Planen legger ikke opp til etablering av 
bebyggelse som er følsom for luftforurensning. Det har vist seg ved produksjon av kunstsnø, at ved 
visse lokalklimatiske forhold vil det dannes skoddelag som brer seg utover nærliggende bolig- og 
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sentrumsområde. Det er rapportert inn enkelte luftveisplager og ulemper ved dette, uten at det er 
nærmere beskrevet. Snøproduksjonen foregår normalt i en svært begrenset periode i løpet av noen 
få uker/dager i oktober-januar, når kuldeperioden er best. Det er likevel foreslått bestemmelser som 
sikrer varsling i lokalpressen når det planlegges snøproduksjon over flere dager, slik at mennesker 
som opplever helseplager kan være forberedt.  
 
6.5 Kulturminner  
Det ble foretatt en arkeologisk befaring av planområdet sommeren 2020. Det ble ikke observert nye 
automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
 

 

Utsnitt fra www.gislink.no som viser systemet av fangstanlegg i området. Planavgrensning i rødt.  
 
Det er registrert en mengde fangstgroper i området som inngår i et omfattende fangstanlegg som 
følger østsida av dalføret helt fra Kåsen til Gisnås. Disse kulturminnene stammer fra 
vikingtid/middelalder, og har status som automatisk fredede kulturminner. Det er også registrert ett 
kulturminne fra etter-reformatorisk tid, som dermed ikke er automatisk freda. Dette gjelder ei 
reismile i standplassområdet, altså et kullframstillingsanlegg.  
 
Det er gjennomført byggetiltak som berører flere av disse kulturminnelokalitetene, uten at dette har 
vært avklart med kulturminnemyndighetene. Tapte kulturminner er markert med gul ring på flyfoto 
på neste side, og er ifølge Trøndelag fylkeskommune nå oppdatert som tapt/fjernet i 
kulturminnedatabasen Askeladden. Det er viktig at de automatisk fredete kulturminnene som 
fremdeles befinner seg innenfor området ivaretas på en god måte for framtida. 
 

http://www.gislink.no/
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Utsnitt fra www.gislink.no som viser kulturminner i området. Gul ring markere kulturminner som er 
gått tapt.  
 

Id 104385, 
fangstgroper 

Id 104383, fangstgrop 

Id 104384 
reismile, nyere tid 

Id 104382, 
fangstgroper 

Id 104387-1, mulig fangstgrop, 
uavklart kulturminne 

Id 104386, 
fangstgroper 

Id 274533, fangstgrop 

http://www.gislink.no/
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Kartet over viser kulturminner i 
området med foreslåtte to 
hensynssoner, H570, som vilkår for 
egengodkjenning av planen av 
fylkeskommunen i Trøndelag, i brev av 
17.1.2021.  
 
Kartet til venstre viser nye, justerte 
grenser for hensynssoner, H570, 
fastsatt av fylkeskommunen i 
Trøndelag, 14.4.2021. Bakgrunn for 
justeringen var at hensynssonene i 
større grad skulle følge naturlige 
terrengformer, siktelinjer og etablerte 
anlegg i området. Størrelsen på 
hensynssonene er nå redusert fra 
henholdsvis 21 og 42 daa til 18 og 32 
daa.  
 
 

 
Trøndelag fylkeskommune krever flere arealbruksmessige hensyn til de automatisk fredete 
kulturminnene som finnes innenfor planområdet. Dette gjøres gjennom å regulere selve 
kulturminnene og sikringssonen til hensynssone (vist som skraverte felt i det nederste kartutsnittet 
over, av 14.4.2021), båndlagt i henhold til kulturminneloven. Kulturminner som er gått tapt skal ikke 
avmerkes. Uavklart kulturminne skal merkes, men uten sikringssone rundt.  
 
Hensynssonene (H570) som er foreslått av fylkeskommunen er i store trekk videreført fra gjeldende 
plan fra 1992. Det er tatt ut et felt et felt midt i, der fangstgrop med id 104383 har gått tapt under 
grunnarbeidet med skiløypa. Hensynssonene skal sikre at fangstgropene blir liggende i sitt 
opprinnelige terreng og at virkningen av kulturminnene bevares for ettertiden.  
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Fylkeskommunen skriver i sin kulturminnefaglige tilbakemelding, 17.01.21., etter gjennomført 
registrering:  
 
«Utvelgelsen av arealet som skal reguleres til hensynssone c) bevaring av kulturmiljøer og 
kulturminner gjøres med bakgrunn i en faglig begrunnelse hvor elementer som siktelinjer, 
kulturhistorisk sammenheng mellom de ulike kulturminnene, kulturminnenes opprinnelige funksjon 
og bakgrunn for deres beliggenhet, grad av bevaringstilstand, landskapets grad av urørthet og 
autentisitet spiller inn. Faglige hensyn tilsier at arealet for hensynssone er et minimumsområde. Det 
kan finnes skjulte spor etter lede- eller sperregjerder i dette området. Også skjulte spor vil omfattes 
av kulturminnelovens bestemmelser. Videre er det viktig for opplevelsesverdien av anlegget at 
området ikke blir visuelt skjemmet av moderne tiltak i nærheten, jf. kulturminnelovens § 3. 
Fangstgropsystemet utgjør en helhet og det vil være viktig for opplevelsen av anlegget å opprettholde 
denne helheten uten brudd i form av veier, bebyggelse eller annen infrastruktur i den videre 
utnyttelse av området.» 
 
Til hensynssonene (H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner og H570 - Bevaring kulturmiljø) tas 
det inn bestemmelser, som foreslått av fylkeskommunen, for å sikre at fangstgropene blir liggende i 
sitt opprinnelige terreng og at virkningen av kulturminnene bevares for ettertiden.  
 
Oppdal kommune legger til rette for aktivitet og idrett i dette området. Stor aktivitet gjør det enda 
viktigere å kanalisere ferdsel slik at man kan unngå slitasje på selve kulturminnene og sikringssonen 
rundt. Kommunen har god erfaring med tilretteleggings- og informasjonstiltak ved blant annet 
gravfeltet på Vang. Her er det også kanalisert ferdsel for å unngå slitasje. Turstier er etablert i 
gravfeltet der duk er lagt ut med pukk/grus for å skåne underliggende terreng.  
 

Bildet over viser etablert tursti og informasjonstavler ved gravfeltet på Vang i Oppdal (foto: OPP.no).   
 
Det er foreslått bestemmelser som sikrer at det samtidig med eventuelle stier og andre, mindre tiltak 
innen hensynssonene (H570), skal det samtidig gjennomføres skilting/formidlingstiltak. Dette skal 
skje i samråd med Oppdal kommune og regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).  

Oppdal sykkelklubb har planer om utvidelse av sykkelstinettet i området, som også vil komme i 
berøring med hensynssonene bevaring kulturmiljø (H570). Viser også til kart over planlagte 
sykkelstier – med tre faser, der fase 1 skal gjennomføres først, kap. 4.3, side 23 i planbeskrivelsen.  
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Kartet til venstre 
viser fase 1 av det 
planlagte stisenteret, 
med nummerering 
av sykkelstier fra 
13001-13005. 
Eksisterende sti 
(3006) i rød, stiplet 
strek er planlagt 
flyttet utenfor 
fangstgropene. 
Stiene skal ha en 
bufferavstand på 
minimum 10 meter 
fra sikringssonen til 
fangstgropene 
(Rekkje stiutvikling, 
versjon 7, 30.04.21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bildet viser rampe som ble 
bygd i sikringssonen for 
kulturminner i forbindelse 
med Norgescup i 
terrengsykling, rundbane i 
2014. Rampen ble festet til 
trær/steiner og berørte i 
liten grad grunnen i 
området. Denne skal fjernes 
i samråd med 
fylkeskommunen.  
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Kartutsnittet over viser hvordan planlagte sykkelstier vil måtte flyttes noe for å hensynta avstand til 
sikringssonen ved å legges i minimum 10 meters avstand, slik fylkeskommunen krever i brev av 
14.4.2021. Skissen viser også justert grense for hensynssone, der tidligere hensynssone er markert 
med brun farge.  
 
En utvikling av området med nye sykkelstier (Rekkje Stiutvikling AS, 5.3.21), der dette berører 
hensynssonene, forutsettes i samråd med kulturminnemyndigheten. Dette er også foreslått gjennom 
bestemmelsene. 
 
Følgende avbøtende tiltak ved detaljplanlegging og bygging innenfor hensynssonene vil være:  

- Flytte traséen for eksisterende sti som krysser sikringssonen slik at det totale inngrepet ligger 
best mulig plassert i forhold til kulturminner, sikringssoner og hensynssoner. Herunder fjerne 
alle gjenværende spor av rampen som tidligere sykkelklubb har anlagt (bilde over).  

- Legge stien slik at inngrepsbredden minskes i retning kulturminner. 
- Merke og sikre god oversikt over kulturminner, samt flagge ut sikringssoner, og evt. 

hensynssoner. 
- Lage innrapporteringssystem ved eventuelle funn i grunn. 
- Hver arbeider og dugnadsarbeider skal ha oversikt over kulturminnene, sikringssone og 

hensynssone ved arbeid i området. 
- Hver arbeider og dugnadsarbeider skal kjenne til rutiner og system for å rapportere ved 

eventuelle funn av gjenstander. 
- Ingen felling av trær i umiddelbar nærhet til sikringssoner. 
- Kutte røtter med bajonettsag, istedenfor å grave de opp og risikere å rive opp rotsystem inn 

mot sikringssoner og fangstgroper. 
- Ingen belting/ transport av maskiner innenfor hensynssoner. 
- Økt aktsomhet i graving ved toppområde for tiltak 13002-13004 
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Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse av planlagt omfang av terrenginngrep og 
byggeteknikker for de stiene som ligger innenfor hensynssonene (Rekkje Stiutvikling AS, 5.3.21):  

- Stiene og løypene bygges i stedegne masser. 
- Bygges med benket byggeteknikk (se figur nedenfor). 
- Inngrepsbredden øker der terrenget er brattere. 
- Nedside og om mulig overside av sti pusses til, og eksisterende vegetasjon legges tilbake på 

topp. 
- 13003 vil ha relativt store doseringer, med en mulig høydeforskjell på opptil en meter fra 

bunn til topp. Dette kombineres med å senke innsiden av svingen og denne massen flyttes ut 
i ytterkant, terrenginngrep vil derfor ikke være på en meter, men vil være vesentlig bredere 
enn ellers her. 

- 13004, det benyttes noen av de store steinene i terrenget som elementer. For å bygge seg 
opp til disse vil en del av de mellomstore steinene i området bli samlet for å mure opp til de 
store steinene. 

- De større inngrepene ved doseringer er hovedsakelig der stien svinger seg over 90 grader i 
nedover segmentene. 

- I øvre del av fase 1 er det en åpen furuskog hvor det er ønskelig å felle minst mulig trær. 
Enkelte trær kan bli nødvendig å fjerne og da vil hele rotsystemet graves opp. 

- Trasèn blir vanligvis lagt på oversiden av trær for å skåne rotsystem. 
 

 

Eksempel på tverrsnitt ved 20% helning på terrenget (dette er brattere enn terrenget ved store deler 
av feltet og spesielt ved toppen av området hvor terrenget er nesten flatt). 
 
Utvikling av området med sykkelstier og -løyper er hovedhensikten bak planen. Det vurderes at det 
byggingen av sykkelstiene/løypene kan utføres på en måte som er forenlig med å ivareta 
kulturminnene i området, med de avbøtende tiltakene som er foreslått. Tiltakene kan også bidra til å 
gjøre kulturminnene både mer synlige og tilgjengelige for allmennheten ved å tilrettelegge og spre 
god informasjon. Det vil kunne være mer komplisert å få til tilsvarende sykkelløyper på annet enn 
kommunal grunn, og vil kreve grunneieravtaler. Oppdal kommune har bevilget et betydelig beløp til 
anlegget, som ligger inne i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-23, og prioritert 
anlegget som søker om spillemidler fra kommunen for 2021.  
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6.6 Barn og unges oppvekstsvilkår 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra sentrum, skole og boligområder. Planforslaget 
viderefører muligheten til friluftsliv og utøvelse av idrett, som er viktig for barn og unge.  
 
6.7 Friluftsliv og folkehelse  
Deler av området er svært viktig for friluftsliv, både nærfriluftsliv for beboerne i sentrum og 
boligområdene rundt, men også for utøvelse av ulike idretter. Fritidsparken ligger nært inn mot 
viktige, større friluftsområder i Kåsen, og stinettet i området skal sikres sammenheng i planforslaget. 
Tilrettelegging for idrett og friluftsliv er også positivt i et folkehelseperspektiv, og betyr mye for 
Oppdals attraktivitet for både fastboende, fritidsinnbyggere og turister. Planforslaget legger til rette 
for å utvikle etablerte idretter i området videre, noe som vil kunne gi positive helsegevinster.  
 
Store deler av planområdet ligger innenfor gul og rød støysone i kommuneplanens arealdel. Ifølge 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, skal støyvurdering iht. retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T1442) foreligge før reguleringsplan sendes på høring. Støysonen er ikke 
videreført i reguleringsplankartet, da hensynet til støy er ivaretatt gjennom arealformål og 
bestemmelser.  
 
Støy fra skyting med håndvåpen er svært kraftig, og kan gi sjenanse for naboer i avstander på flere 
kilometer. Driftsmønstret påvirker også graden av sjenanse. Skytingen i området er en fritidsaktivitet 
som foregår stort sett på ettermiddag/kveld/helg. Skytestøy oppfattes som mest plagsomt i perioden 
kl. 16-20 (T1442). Dette er perioden da mange kommer hjem fra arbeid/skole og behovet for 
rekreasjon og stillhet er størst. 
 
Stillhet i et naturområde med friluftslivsaktivitet er en verdifull miljøkvalitet. Innenfor planområdet 
vil det være tilrettelagte idrettsaktivitet som skiskyting, ski og sykling. Anlegget er kompakt, med 
oversiktlig bruk. Skyteanlegget ved Fritidsparken er godt kjent for Oppdals befolkning, og har vært 
etablert siden begynnelsen av 90-tallet. Fritidsaktiviteter i Kåsenområdet har eksistert i sambruk med 
skyteaktivitetene. Etableringen av rullestolløype rundt Elgtjønna er et eksempel på dette.  
Planforslaget vil ikke forringe verdifulle rekreasjonsområder eller medføre til at stille områder 
forsvinner eller reduseres i omfang.  
 
Det er ingen kjente planer om økt aktivitet ved skytebanene i planområdet ut over dagens situasjon. 
Det er ingen støyfølsom bebyggelse innenfor planområde. Det planlegges heller ingen ny, støyende 
virksomhet eller støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. Bestemmelser er foreslått som 
ivaretar hensyn til støy i planområdet. Viser også til vedlagte ROS, der støy er utredet. Det må også 
være god kommunikasjon og varsling mellom brukerne for å unngå mulige støykonflikter. Dette er 
foreslått gjennom bestemmelsene. 
 
6.8  Trafikksikkerhet 
Det er utfordringer knyttet til adkomst for myke trafikanter fra sentrum/boligområdene til 
planområdet. Dette omfatter trygg passering av industriområdet, som ligger mellom 
sentrum/boligfeltet og turområdet. Framkommeligheten er ikke umiddelbar og god for flere av 
adkomstene, særlig hvis en ikke er lokalkjent.  
 
Skolen bruker området ved Elgtjønna og stadion med skiløyper, både sommer og vinter. Det er et 
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ønske om bruk av området for skolene i sentrum, og at ungene kan ta seg trygt fram på til 
fots/sykkel/ski uten å gå langs veg. Avgrensningen av planområdet må derfor sees i sammenheng 
med området rundt, og mulighetene for å ta seg inn til området, særlig fra Oppdal sentrum. Det er 
derfor foreslått bestemmelser som sikrer god sammenheng mellom turvegene og adkomst fra 
boligområdene i sentrum. Disse forbindelsene er vist på plankartet der turvegene strekker seg ut til 
plangrensen. Dette vil også ha positive konsekvenser for trafikksikkerheten.  
 
Nasjonale arrangement foregår ved sjeldne anledninger, og i slike tilfeller kan det benyttes vakter 
eller trafikkdirigering dersom det forventes så stor trafikk at det er behov for spesiell tilrettelegging. 
 
Det er også utfordringer til bru over Ålma, som er smal. Her foregår også mye «villkjøring». 
Hastighetsbegrensninger mv. må fastsettes med hjemmel i veitrafikkloven. Fysiske fartsdempende 
tiltak reguleres av bestemmelser i vegloven. Kommunen er eier av Orkesjøvegen fram til skytterhuset 
(inkludert bru over Ålma), og kan beslutte gjennomføring av fartsdempende tiltak langs denne 
strekningen. Dette krever ikke formell planprosess, dersom en holder seg innenfor eksisterende 
trafikkareal (Håndbok V127, fartsdempende tiltak, Statens vegvesen 2014). Det er avsatt areal til en 
framtidig utskifting av bru over Ålma.  
 

 

Bildet er tatt mot brua over Ålma inn til planområdet. Her vises det tydelige spor etter «gapkjøring» 
med svidd gummi på asfalten. 
 
6.9  Teknisk infrastruktur 
Trønderenergi (Ketil Kojen, e-post 3.7.20) vurderer at eksisterende energianlegg i området 
tilfredsstiller dagens og framtidig behov, slik det er beskrevet i oppstartvarslet. Det er en trafostasjon 
ved skiskytterarenaen, denne videreføres i planforslaget innen formål idrettsanlegg. Elektrisitet til 
snøproduksjon og lysløype m.v. er forsynt fra klubbhuset. Klubbhus er tilknyttet kommunalt VA-
anlegg, som har god kapasitet. Det er foreslått bestemmelser som sikrer god overvannshåndtering 
ved planlagte tiltak. Planforslaget legger opp til en videre økning i andel tette flater i området. Viser 
for øvrig til VA-plan for området.  
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6.10 Andre sikkerhetsforhold, skyting 
Det er strenge sikkerhetskrav til organisert aktivitet for skiskyting som følges ved all organisert bruk 
av området (sikkerhetsbestemmelser og våpenregler, Norges skiskytterforbund).  
 
Etablering og drift av feltskytebaner reguleres også av egen forskrift som ivaretar sikkerhet både i 
forhold til utforming av baner og sikkerhet rundt skyteaktivitet. (Forskrifter om anlegg av, kontroll 
med og godkjenning av sivile skytebaner ).  
 
Her står blant annet følgende: 

- terminliste skal nabovarsles og være oppslått på eller i umiddelbar nærhet av standplass, 
terminliste skal sendes lensmannen/politiet på stedet.Terminliste skal kunngjøres i 
lokalpressen hvis almennheten utøver en spesiell bruk i eller ved farlig område, f.eks.til 
friluftsområde.  

- Det skal være helst rødt flagg 15 minutter før skyting starter dersom selve skytebanen 
og/eller det farlige område ligger slik til at noen kan komme inn i det uten at de blir 
oppdaget av skyteleder. 

- stier og løyper merkes på begge sider med skilt ved farlig områdes begynnelse, hvor det 
opplyses om det farlige områdets utstrekning og når skyting pågår. Veier som er åpne for 
alminnelig ferdsel merkes med skilt som for stier og løyper samt bom på begge sider ved 
farlig områdets begynnelse. Bommen lukkes 15 minutter før skyting begynner og åpnes når 
skyting er slutt. 

 
6.11 Samfunnsverdier 
Oppdal fritidspark er destinasjon for en rekke større idrettsarrangementer og konkurranser innen ski 
og skiskyting, sykling, orientering og feltskyting (som en del av skytteranlegget rett ved). 
Planforslaget legger til rette for å utvikle anleggene ytterligere, som igjen vil kunne styrke Oppdal 
som idretts- og turistdestinasjon. Arrangementene genererer mye aktivitet, handel og overnatting da 
det kommer mange tilreisende, både utøvere, støtteapparat og tilskuere. Dette bidrar positivt til 
næringslivet i Oppdal.  
 

https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/lover-og-regler/sikkerhetsbestemmelser-og-vapenregler/
https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/avdelinger/anlegg/dokumenter/forkrifter_anlegg_1988.pdf
https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/avdelinger/anlegg/dokumenter/forkrifter_anlegg_1988.pdf
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