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Kommunestyret har vedtatt at det skal settes i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Fritidsparken,
og at avgrensning av planområdet skulle fastsettes i samråd med brukerne i området. Møtet ble avholdt i
forkant av varsel av oppstart, for å kartlegge de ulike gruppenes bruk av området og planer for framtidig
utvikling.
Leif orienterte innledningsvis om bakgrunnen for planarbeidet, planstatus og hvordan planprosessen er
lagt opp (se vedlagt presentasjon). Det ble skissert ei mulig utvidelse av planområdet, slik at Elgtjønna og
områdene rundt blir med i planen. Man kan da vurdere ei lengre skiløype vestover fra skistadion, rundt

tjønna og tilbake langs Gammellina. Det må da sikres at dette ikke påvirker friluftsområdet ved Elgtjønna
negativt.
Gruppene orienterte om anlegg og aktiviteter de har i og ved planområdet, hvilke planer de har for
framtida og hvordan de ser på den foreløpige avgrensninga som fulgte den politiske saka om igangsetting
av planarbeidet.
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 (lagt inn på siste side i vedlagt presentasjon). Klubben ønsker
på generelt grunnlag større areal til å utvikle stinettet, og ser positivt på ei 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.
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
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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.
Oppsummering og videre prosess
Oppdal kommune takker for gode innspill, og tar sikte på å varsle oppstart av planarbeidet før nyttår. Alle
gruppene som var invitert i møtet vil bli tilskrevet i forbindelse med både oppstartsvarsel og høring av
planen. Kommunen vil også ta initiativ til direkte dialog med de mest berørte gruppene videre i arbeidet
med å utarbeide planen.
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