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Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 
Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

K. styre 11/17 Reguleringsplan for 

skiløypenettet i Oppdal 

Arita Stene 1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det 

faste utvalget for plansaker, om å sørge for 

utarbeiding av reguleringsplaner for 

skiløypenettet i Oppdal i tråd med 

bestemmelsene i kapittel 12 i plan og 

bygningsloven. 

2. Kommunestyret slutter seg til den 

etappeinndelingen som er skissert i 

saksinnledningen, og ber om at arbeidet 

med etappe 1 igangsettes i løpet av 2011. 

3. Kommunestyret legger til grunn at 

Plankontoret engasjeres for å bistå med 

utarbeiding av planene, og at dette skjer 

innenfor den økonomiske rammen som er 

gitt i Oppdal kommunes overføring til 

Plankontoret. 

4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle 

merkede skiløyper i Oppdal er inntegnet. 

Ikke fullført 

 

Etappe 1 - Stølen - 

Fjellskolen - Vora er 

sluttbehandlet i 

kommunestyret 17.09.14. 

Revisjon er under arbeid.  

 

Etappe 2 – Stølen – 

Vangslia er skrinlagt. 

 

Grøtsetra – Osen – Gjevil-

vasshytta er kjent ugyldig 

av Frostating lagmannsrett. 

K.styre 15/61 Nyanlegg Stakksenget 

Vann og avløp – vurdering 

av anleggsbidrag i 

utbyggingsavtale 

Thorleif Jacobsen 1. Kommunestyret vedtar å fremskynde for 

2015 kr 500.000,- til prosjektering av va-

anlegg, samt starte opp nødvendig erverv 

av ledningsrettigheter for strekningen 

Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4.  

 

Beløpet dekkes inn gjennom låneopptak og 

belastes område 614 og 617, med 50% på 

hvert. 

2. VA anlegget Halsetløkka – Stakksenget, 

jfr. vedlegg 4 søkes ferdigstilt i 2016 i tråd 

med vedtatt handlingsplan og utføres i sin 

helhet av Oppdal kommune.  Nedre 

Kinnpiken hytteområde belastes med en 

forholdsmessig andel på kr 1.536.000,- av 

kostnadsrammen på 5.120.000,-. 

Den forholdsmessige andelen kr 

1.536.000,- skal innbetales fra Kinnpiken 

Utvikling AS til Oppdal kommune, slik: Kr 

768.000,- betales til Oppdal kommune ved 

dato for Oppdal kommune sin kontrakt med 

valgt entreprenør for VA anlegget fra 

Halsetløkka til Stakksenget. Resterende kr 

768.000,- betales til Oppdal kommune pr. 

den ferdigstillelsesdato som Oppdal 

kommune har avtalt med entreprønør på 

VA anlegget fra Halsetløkka til Stakksenget. 

3. Kommunens andel av prosjektet kr 

3.584.000,- finansieres med låneopptak.  

Låneopptaket vil bli belastet 

selvkostområdene for vann og avløp (614 

og 617) og som vil bli tatt inn i 

gebyrgrunnlaget for kommunens 

abonnenter. 

Kommunens etablering av VA anlegg fra 

Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4, 

forutsetter at det inngås enighet mellom 

Oppdal kommune og Kinnpiken Utvikling 

AS om en avtale/utbyggingsavtale for 

området som omfattes av 

detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken 

hytteområde.  Rådmann bes igangsette 

Foreslås tatt ut /  

ikke relevant. 

 

Ikke fullført. Forslag til 

utbyggingsavtale er 

oversendt Kinnpiken 

utvikling AS. Svar fra 

Kinnpiken utvikling AS er 

ikke mottatt og midlene er 

ikke rebudsjettert. Saken 

må legges fram for ny 

behandling hvis aktuelt. 
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forhandlinger om utbyggingsavtale som 

legges frem for kommunestyret til endelig 

godkjenning. 

 

K-styre 16/17 Opparbeidelse 

Sentrumsplan, Gang- og 

sykkelveg langs Ålma 

Thorleif Jacobsen 1. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette 

forhandlinger med berørte grunneiere om 

erverv av nødvendig grunn til gang- og 

sykkelveg langs Ålma. Resultatet av 

forhandlingene legges frem for 

formannskapet til godkjenning. 

 

2. Kommunestyret vedtar at rådmannen 

skal fremforhandle avtale om oppkjøp av 

del av gnr. 280, bnr. 96 (ca. 100m2) som 

inngår i byggeområde BS14. Resultatet av 

slik forhandling legges frem for 

formannskapet for godkjenning. Etter at 

kommunen har fått hånd om hele BS14, 

legger rådmann frem sak for 

kommunestyret med prosess for 

utvikling/salg av eiendommen BS14. 

 

3. Gammel E6 mellom Skifer Hotel og 

Smak og behag har toveis trafikk for 

vareleveranser til Aunasenteret, og busser 

til Skifer hotel.  Dette arealet skal ha 

opphøyde gangfelt. Skråparkering mot 

Skifer Hotell. Skifermurer mellom hotellet 

og Smak og behag fjernes sånn at det blir 

tilgang til butikker der. Denne gaten 

utformes sånn at det kan settes ut benker 

og beplantning på sommeren. Her kan det 

også legges til rette for målgang på f.eks. 

Enern.  Dette området må man kunne 

stenge for trafikk ved behov. 

Kommunestyrets vedtak i møte 09.03.16, 

sak K16/8 forblir som tidligere vedtatt. 

 

4. Anbud bygges opp ved opsjoner, slik at 

evt. behov for saldering mot total 

kostnadsramme kan skje.  Følgende 

elementer kan vurderes: 

 Redusert bruk av høykvalitetsdekke 

 Redusert opparbeidelse BS 15 

 Ny G/S-veg langs Ålma 
 

5. Gjeldende kostnadsramme er kr. 19,7 

mill. Av dette er kr. 5,7 mill. disponert nord 

for Rv70. Eventuelt behov for revidering av 

kostnadsramme legges fram for 

kommunestyret etter gjennomført 

anbudsinnhenting.  

Ikke fullført. 

Punkt 1 er fullført 

 

 

Punkt 2 er fullført.  

 

 

 

 

 

 

Punkt 3 er fullført 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 4 og 5 er ikke fullført 

pga. manglende avklaring 

av flomsituasjon GSV/Ålma 

K.styre 16/111 Driva boligfelt. Utvidelse 4 

nye tomter 

Thorleif Jacobsen 1. Forutsatt at forslag til reguleringsplan blir 
sluttbehandlet uten vesentlige endringer i 
forhold til gjeldende forslag, vedtar 
kommunestyret å opparbeide etappe 1 av 
utvidelse av boligfelt på Driva med kr 
7.281.500.- Momskompensasjon 
tilbakeføres prosjektet. Samlet 
forskutteringskostnad kr 5.825.200,- 
finansieres ved lån av kapitalfondet. 
Kostnadene tilbakeføres kapitalfondet ved 
salg av boligtomtene, som beskrevet i 
saksutredningen. 

Ikke fullført. 

Grunnerverv gjennomført 

Anbudskonkurranse er 

gjennomført og kontrakt 

med utførende entreprenør 

er inngått. Anleggsarbeider 

startes opp høsten 2021. 
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2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette 
forhandlinger med berørte grunneiere om 
erverv av nødvendig grunn til opparbeidelse 
av tomter og ny veg. Resultatet av 
forhandlingene legges fram for 
formannskapet til godkjenning. 

3. Kommunestyret vedtar følgende priser 
og vilkår for boligtomter på Driva: 

Se tabell. 

Tomtepris og opparbeidelseskostnader 

reguleres hvert år den 01.01 iht. endringen i 

konsumprisindeksen fra 01.01.2017. 

Det forutsettes de kostnader kommunen 

har med erverv av areal, skal fordeles på 

15 tomter. Disse kostnader inntas i 

selvkostberegningen når 

grunnervervkostnadene er endelig fastlagt. 

Oppdal kommune eier selv allerede grunn i 

stor del av boligområdet. Som grunnpris på 

kommunalt eid areal legges til grunn den 

pris kommunen i sin tid kjøpte arealer for 

med tillegg av indeksregulering frem til det 

tidspunkt selvkostnaden fastsettes. 

I oversikten ovenfor inngår kostnader med 

selve eiendomstransaksjonen. Disse 

kostnader skal reguleres iht. enhver tid 

gjeldende regulativ. 

For tomtene gjelder kommunens standard 

kjøpekontrakt og tomtene er belagt med 

boplikt. Følgende vilkår vil fremgå av 

kontrakten og vil bli tinglyst i skjøtet: 

Det settes som vilkår at bygging på tomta 

må være igangsatt innen 1- ett – år, og 

fullført innen 3 – tre – år, regnet fra skjøtets 

utstedelsesdato. 

Videre settes som vilkår at tomta overdras 

til boligbebyggelse. Kjøperen, eventuell 

leier eller senere eiere av eiendommen, kan 

ikke nytte tomta (og bebyggelsen) til annet 

enn fast bolig. Det er derfor ikke anledning 

til å ta i bruk bebyggelsen til andre formål. 

Det tas forbehold om rett for kommunen til 

å grave over tomta for å legge og ha 

liggende kabler, vann- og kloakkledninger, 

samt foreta nødvendige reparasjoner av 

disse. Kommunen skal i så fall sørge for 

oppussing etter inngrepet. Kjøperen plikter 

å følge de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer for byggearbeider i 

kommunale boligfelt. 

Såfremt vilkåra ikke oppfylles, faller tomta 

tilbake til kommunen til samme pris og 

kjøperen plikter i så fall å skjøte tomta 

tilbake til kommunen i samsvar med dette. 

Eventuelle påløpne utgifter er i så fall 

kommunen uvedkommende. 

4. I budsjettet for 2013 er det bevilget kr 
1.000.000,- til legging av nye vann- og 
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avløpsledninger og som ikke kan dekkes 
inn gjennom tomtesalg.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å selge 
tomtene fortløpende. 

K.styre 16/137 Søknad om kommunal 

overtakelse av Fagerhaug 

vassverk 

Thorleif Jacobsen 1. Oppdal kommune imøtekommer søknad 
fra Fagerhaug vassverk om å overta 
vannverket med vannverkets forpliktelser 
om å levere vann til vannverkets 
abonnenter.  

2. Det forutsettes at satser for årsgebyr blir i 
samsvar med gjeldende satser i Oppdal 
Sentrum Vannverk. Det kreves ikke 
tilknytningsgebyr for eksisterende 
abonnenter i vannverket.  

3. Det forutsettes at det inngås en avtale 
mellom Oppdal kommune og Fagerhaug 
vassverk om overtakelse og innlemmelse i 
Oppdal Sentrum Vannverk. Avtalen skal 
bl.a. ivareta overføring av rettigheter, 
innbetaling av eventuelt anleggsbidrag 
m.m. Framforhandlet avtale legges fram for 
kommunestyret for godkjenning.  

Ikke føllført. 

 

Fagerhaug vassverk er 

tilskrevet og orientert om 

kommunestyrets vedtak og 

invitert til et oppstartsmøte 

for en overtakelse. 

K.styre 16/138 Utbygging Demsbolig – 

Gjennomført 

anbudskonkurranse 

Per Olav Lyngstad Prosjektet Utbygging Demensboliger 

gjennomføres som planlagt med oppstart 

av prosjektering høsten 2016, med en total 

kostnadsramme på 48.100.000 kroner. 

Ikke fullført. Bygg innflyttet 

og har vært i bruk i ca. 3 år. 

Garantiperiode foregår. 

 

K.styre 17/88 Regulering av festeavgift Dag H. Gorseth Unntatt offentlighet (off.l. §23, første ledd) Voldgiftssak som var 

berammet til 15 og 16.09 

utsatt på grunn av nytt 

forsøk på minnelig løsning 

K.styre 17/106 Kjøp av festet grunn Dag H. Gorseth Kommunestyret vedtar at det skal 

igangsettes taksering av festearealene 1-9 

og 14-21 som grunnlag for innarbeidelse av 

kostnadsrammer i handlingsprogrammet for 

2018-2021. Det skal utarbeides en plan 

over hvordan en innløsningsprosess skal 

gjennomføres med vurdering av økonomisk 

risiko og valg av 

gjennomføringsmåte/alternativer. Parallelt 

anbefales å se på kommuneplanprosessen 

for å få vurdert muligheten for å kunne 

utvikle noen av festearealene til 

utbyggingsformål. 

Kostnader til juridisk veiledning, taksering 

etc. skal Rådmann komme tilbake til i 

budsjettregulering i 2018. 

Ikke fullført 

K.styre 17/107 288/128,133 - Regulering 

av festeavgift 

Dag H. Gorseth Unntatt offentlighet (off.l. § 23, første ledd) Voldgiftssak som var 

berammet til 15 og 16.09 

utsatt på grunn av nytt 

forsøk på minnelig løsning 

K.styre 18/15 Taksering av festegrunn Dag H. Gorseth Kommunestyret viser til vedtak i K-sak 

17/106, sitat; Kommunestyret vedtar at det 

skal igangsettes taksering av festearealene 

1-9 og 14-21 som grunnlag for 

innarbeidelse av kostnadsrammer i 10  

handlingsprogrammet 2018 – 2021. Det 

skal utarbeides en plan over hvordan en 

innløsningsprosess skal gjennomføres med 

vurdering av økonomisk risiko og valg av 

gjennomføringsmåte/alternativer. Parallelt 

anbefales å se på kommuneplanprosessen 

for å få vurdert muligheten for å kunne 

Ikke Fullført 
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utvikle noen av festearealene til 

utbyggingsformål.  

Kostnader til juridisk veiledning, taksering 

etc. skal Rådmann komme tilbake til i 

budsjettregulering i 2018.  

Kostnader til taksering og utarbeidelse av 

plan over hvordan en innløsningsprosess 

skal gjennomføres, med vurdering av 

økonomisk risiko og valg av 

gjennomføringsmåte/alternativer, er 

kostnadsberegnet til kr 500.000,-. Beløpet 

kr 500.000,- dekkes inn gjennom bruk av 

disp.fond til kapitalformål, slik at en ikke 

avventer fastsettelse av finansering til 

budsjettregulering 2018. Disp.fondets 

foreløpige saldo pr. 31.12.2017 er 15,3 mill. 

kroner. 

 

K.styre 18/30 Endring av løsning for 

innsamling av 

husholdningsavfall – 

Overgang til plastdunker og 

innføring av utsortering av 

våtorganisk avfall 

Vidar Sundseth Rådmannen viser til at det kan gå om lag 

13 måneder fra tildeling av kontrakt til 

oppstart av ny kontrakt. Eksisterende 

kontrakt utløper 30.6.2019. 

 

Kommunestyret vedtar at rådmannen kan 

gjennomføre en anbudskonkurranse på 

innsamling av husholdningsavfall basert på 

at avfallsløsningen blir endret slik det er 

beskrevet i denne saken. Det må i dette 

konkurransegrunnlaget tydelig presiseres at 

det tas forbehold om endelig politisk vedtak 

i handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 

for 2019. Rådmannen legger frem endelige 

saksopplysninger og finansiering, for 

endelig vurdering og vedtak i forbindelse 

med behandlingen av handlingsplan 2019-

2022. 

 

Returpunktene beholdes som i dag. Egne 

returpunkt for fritidsboliger vurderes. 

Det tas ny vurdering om returpunkt etter at 

bruk av plastdunker er innført. 

 

Anbudet bør omfatte innhenting av avfall 

langs privat veg med karakter av offentlig 

veg. 

 

Fullført. 

 

Kontrakt på innsamling av 

avfall er inngått. 

 

Overgang til plastdunker 

samt innføring av 

matavfallssortering vil bli 

gjennomført etter påske i 

2021 i regi av ReMidt. 

 

Oppstart av den nye 

ordningen ble gjennomført 

01.06.2021. 

K.styre 18/45 Kulturskolen – utredning 

omkring dagens 

organisering 

Dordi Aalbu 1. Dagens organisering av Oppdal 

kulturskole videreføres innenfor Oppdal 

kulturhus KF.  

2. Daglig leder i Oppdal kulturhus KF legger 

fram en sak for kulturhusets styre og 

kommunestyret om at Oppdal kommune 

vedtar Rammeplan for Kulturskolen.  

3. Rektor for kulturskolen og rådgiver 

oppvekst utarbeider retningslinjer for 

samarbeid mellom kulturskolen og 

grunnskolene/barnehagene, herunder 

vurderes særskilt om deler av aktiviteten 

kan knyttes til ordinær skole-/SFO tid.  

4. Økning av økonomiske rammer til 

Oppdal kulturhus KF med sikte på å 

1. Fullført 

2. Ikke fullført 

3. Ikke fullført 

4. Fullført. Økning av 

økonomiske rammer til 

Oppdal kulturhus ble 

vurdert men ikke 

vedtatt i 

handlingsplanen 
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redusere kulturskolens ventelister, vurderes 

i forbindelse med behandling av 

Handlingsplan 2019-2022. Kommunestyret 

legger til grunn at Oppdal kulturskole skal 

være et tilbud for alle som ønsker å gå der. 

K.styre 18/73 Utredning vedrørende 

tilskuddsbistand ovenfor 

frivillige lag og foreninger 

Sjur Vammervold Kommunestyret tar saken til orientering og 

ber rådmannen jobbe videre med 

innspillene og vurderingene som er gjort.  

Eventuelle tiltak som innebærer 

økonomiske prioriteringer avklares i 

behandlingen av handlingsplanen for 2020-

2023. 

Ikke fullført.  

K.styre 18/95 Ventelister ved kulturskolen Dordi Aalbu Driftsutvalget minner også om at styret og 

kommunestyret skal vedta en rammeplan 

for kulturskolen og at det utarbeides 

retningslinjer for samarbeid mellom 

kulturskolen og grunnskolene/barnehagene. 

Ikke fullført 

K.styre 18/116 Ny avfallsløsning for NIR-

kommunene Overordnet 

retningsvalg. Finansiering 

av ettersorteringsanlegg 

Thorleif Jacobsen 1. Oppdal kommune slutter seg til NIRs 
planer for å øke materialgjenvinning 
gjennom økt kildesortering og 
ettersortering. 
 
2. Under forutsetning av at SESAM-
prosjektet realiseres innenfor de rammene 
som er satt i beslutningsunderlaget av 
september 2018 vedtas følgende:  
 
a. Oppdal kommune yter et 

investeringstilskudd til NIR innenfor en 

ramme på kr. 460.000,- for å finansiere 

egenkapital i SESAM Ressurs AS. 

Tilskuddet dekkes inn ved bruk av inntil kr. 

460.000,- fra generelt disposisjonsfond, art 

256.00.001.  

b. Oppdal kommune tildeler NIR enerett for 

innsamling og behandling av det avfall som 

kommunen er lovpålagt å håndtere, og for 

innsamling og behandling av slam fra 

slamavskillere og tette tanker.  

c. Representantskapet i NIR fatter endelig 

investeringsbeslutning i SESAM Ressurs 

AS.  

Ikke fullført. 

Kommunestyrets vedtak er 

oversendt NIR og endring 

av ny avfallsløsning vil bli 

fulgt opp av ReMidt. 

K.styre 18/136 Mulig samarbeid med 

Trøndelag fylkeskommune 

om levering av 

biobrenselbasert energi 

Anders Nordmo Det vises til vedtatt kommunedelplan Klima 

og Energi 2019 – 2030, og 

handlingsplanens delmål «Oppdal 

kommune tilrettelegger for bærekraftige 

bygg og klimavennlige og energieffektive 

bo- og byggeformer», pkt. 26 og 27.  

Kommunestyret ber rådmannen inngå 

samarbeid med Trøndelag fylkeskommune 

om felles biobrenselanlegg for kommunale 

bygg som fremstilt i saken.  

For 2019 finansieres tiltaket, omlag kr. 

300.000,-, ved bruk av økte overføringer til 

Ikke fullført. 

Trøndelag fylkeskommune 

ønsker en passiv rolle som 

energikjøper. 

Foreslått igangsatt 

utredning for energi-sentral 

og fjernvarme-ledninger for 

å dekke 

oppvarmingsbehovene for 

kommunens bygninger i 

Oppdal sentrum. 
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Oppdal kommune som følge av lavere 

egenandel ti 

Foreslås på nytt 

handlingsplan 2021-2024, 

2022-2025.. 

K.styre 19/12 Søknad om overtakelse av 

privat VA-anlegg i Øvre 

Rønningslia og 

Oppdalstoppen 

Tore Samskott 1. Oppdal kommune imøtekommer 
søknad fra Øvre Rønningslia og 
Oppdalstoppen om kommunal overtakelse 
av private vann- og avløpsanlegg under 
forutsetning av at anlegget kan 
dokumentere en kvalitet i henhold til VA-
norm datert 09.01.2007.  
2. Eventuelle behov for 
oppgradering av VA-anlegget avklares 
nærmere i samarbeid med Oppdal 
kommune.  
3. Rådmannen gis fullmakt til å 
inngå avtale om overtakelse av de private 
VA-anleggene i Øvre Rønningslia og 
Oppdalstoppen på vegne av Oppdal 
kommune dersom anleggene tilfredsstiller 
VA-norm datert 09.01.2007.  
 

Ikke fullført. Vi har ikke 

mottatt noen 

dokumentasjon fra Øvre 

Rønningslia eller 

Oppdalstoppen de siste 6 

måneder. 

 

K-styre 18/184 Budsjett 2019 Thorleif Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thorleif Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dordi Aalbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thorleif Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
Frøydis Lindstrøm 
 
 
 
 

Fjernvarmeanlegg For 2019 finansieres 
tiltaket, omlag kr. 300.000,-, ved bruk av 
økte overføringer fra regjeringen, til 
Oppdal kommune. Fra 2020 bes 
rådmannen arbeide tiltaket inn i 
handlingsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ospvegen 4 Sanering av Ospvegen 4 
framskyndes fra 2021 til 2019. Tiltaket har 
en kostnadsramme på om lag kr. 
700.000,-. Stipulert kostnad kr. 18 mill. i 
handlingsplanen reduseres tilsvarende. 
Eventuelt påløp av rentekostnader for 
perioden 2019 – 2021 beregnes og 
tillegges investeringskostnadene for 
oppføring av nye boliger i Ospvegen 4.   
 
Vedtatte verbalforslag: 
1) Stortinget har vedtatt en ordning som 
sikrer elever på 1.-10. trinn minst en times 
fysisk aktivitet hver dag, innenfor vedtatt 
timeplan. Det skal selvsagt skje på skolens 
premisser og være et folkehelstiltak og 
ikke et rekrutteringstiltak for 
idretten/frivilligheten. Kommunestyret ber 
Oppdal kommune vurdere å gå foran i 
dette arbeidet, for få fysisk aktivitet på 
timeplanen. Aktive og friske barn lærer 
bedre!   
  
 
Ospvegen 4 Kommunestyret ber 
rådmannen vurdere muligheten for å 
framskynde nybygg i Ospvegen 4, mot at 
investeringsbeløp for ny brannstasjon 
justeres til Oppdal kommunes reelle andel. 
Sak legges fram for kommunestyret første 
halvår 2019. 
 
6) Kommunepsykolog   Kommunestyret 

ber rådmannen igangsette arbeidet med å 

sikre at Oppdal har kommunepsykolog fra 

2020. Rådmannen bes vurdere ulike 

organiseringer, alt fra at Oppdal kommune 

Fullført. Fylkeskommunen 

ønsker kun å være med i 

et samarbeid med en 

passiv rolle som kjøper av 

energi. Tiltak om samlet 

utredning klima- og 

energivennlige løsninger 

kommunale bygg er spilt 

inn  i HP 2021-24.  

 

Ikke fullført. Planering av 

terreng etter sanering er 

gjennomført. 

 

 

 

Fullført 

 

 

 

 

Fullført 

 

 

 

Fullført utredning. Det er 

avsatt lønnsmidler fra 

egen budsjettramme til 

60% stilling. Det søkes om 

ytterligere lønnsmidler til 
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Thorleif Jacobsen 
 
 

er alene om funksjonen til ulike former for 

interkommunale samarbeid.  Utredning 

med forslag til løsning legges fram i 

forkant av arbeidet med handlingsplan  

2020 – 2023.  

7) Gang- og sykkelbru over Ålma 

Kommunestyret ber rådmannen igangsette 

arbeid for en trygg og sikker kryssing av 

elva Ålma mellom curlinghallen og 

Skytterhuset. Tiltaket må ha tidlig prioritet i 

Handlingsplan 2020 – 2023, og være 

ferdigstilt før LS 2023. Rådmannen bes 

involvere lag og foreninger som er aktive 

brukere av området, herunder Opdal og 

Midtbygden skytterlag, Lønset skytterlag, 

Opdal Jæger & Fiskarlag, Oppdal 

pistolklubb, Oppdal curlingklubb, Oppdal 

sykkelklubb og Oppdal idrettslag, ski og 

skiskyting.  

 

40% stilling i forslag til 

Handlingsplan 2023-2026. 

 

 

 

Utgår da LS ikke blir 

arrangert her i 2023. 

 

 

 

K.styre 19/41 Parkeringsordning for 

Oppdal sentrum 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret tar rapport 

«Parkeringsordning Oppdal sentrum», 

datert 9.januar 2019, utarbeidet av 

Rambøll til orientering.  

Kommunestyret tar mottatte innspill fra 

private grunneiere til orientering. 

Kommunestyret slutter seg til plan for 

mulig innføring av tidsbegrenset parkering 

i Oppdal sentrum som redegjort for i 

saksframlegget. 

Eventuell realisering av tidsbegrenset 

parkeringsordning for Oppdal sentrum tas 

opp til ny vurdering ved behandling av 

kommunens handlingsprogram 2020 - 

2023 ved at; 

 Det søkes prioritert kr. 250.000,- 
inkl. mva. slik at rådmannen kan 
gjennomføre en forprosjektfase 
som avklarer omfanget og 
forhandle om avtaler med 
private grunneiere om en mulig 
parkeringsordning.  

 Framforhandlede avtaler mellom 
private grunneiere og Oppdal 
kommune vedrørende omfang 
og kostnadsfordeling m.m. 
legges fram for politisk 
behandling av kommunestyret 
før behandlingen av 
handlingsprogram 2021 - 2024. 

 

Ikke fullført.  

Ikke prioritert i gjeldende 

handlingsplan. 

K.styre 19/42 Luvegen 9 - Godkjenning 

av prosjekt og ny 

finansiering 

Per Olav Lyngstad 1. Kommunestyret ber rådmannen 
igangsette byggearbeider for 
prosjektet boliger i Luvegen 9 ved 
inngåelse av kontrakt med antatt 
tilbyder. 
  

2. Kommunestyret godkjenner 
kostnadsrammen med følgende 
finansiering: 

Ikke fullført. 

Innflyttet i alle leiligheter. 

Garantiperiode foregår. 
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Prosjektkostnad etter 

anbud 

23.560.000 

Finansiering:  

Husbanktilskudd    -2.619.000 

Salg av Skogly   - 1.729.000 

Salg av Sildrevegen 2B    -2.000.000 

Salg av Mogopsvingen 

A/B 

-1.950.000 

Lån fra kapitalfond    -3.828.000 

Eksternt låneopptak -11.434.000 

Sum finansiering: -23.560.000 

 

3. Kommunestyret vedtar salg av 
eiendommen Sildrevegen 2B. 
Eiendommen selges på det åpne 
marked til høystbydende.  

 

4. Økningen i rente- og 
avdragskostnader fra 2020 (kr. 
690.000) som følge av at låneopptak 
blir høyere enn budsjettert 
innarbeides i handlingsplanen for 
2020-2023. 

 

5. Investeringsbudsjettet for 2019 
korrigeres i samsvar med 
kommunestyrets vedtak. 

 

K.styre 19/43 Ospvegen 4 - Riving og 

nybygging 

Per Olav Lyngstad Bygging av 8 leiligheter på 50 m2 i 

Ospvegen 4 utsettes til overordnet plan for 

kommunale utleieboliger foreligger. Planen 

ses i sammenheng med boligsosial 

handlingsplan og resultatet av OPS-

samarbeid som er vedtatt gjennomført. 

Den overordnede planen skal foreligge til 

behandlingen av handlingsplan for 2021-

2024. 

Sanering av Ospvegen 4 gjennomføres 

som budsjettert i 2019. 

Ikke fullført. Riving fullført. 

Byggeprosjekt settes på 

vent. Jfr.sak K 21/50. 

K.styre 19/59 Utredning kommunale 

barnehager 

Dordi Aalbu Det settes i gang et skisseprosjekt i 2019 

for renovering av Pikhaugen barnehage, 

samt bygging av ny Høgmo barnehage. 

Det settes av kr 250.000 til 

skisseprosjektet fra Kommunal 

barnehagers disposisjonsfond. 

Skisseprosjektet legges fram i forbindelse 

med behandlingen av Handlingsplan for 

2021-24.  

Kommunestyret ber om at det i 

skisseprosjektet synliggjøres en mulig 

kapasitetsøkning i Høgmo og Pikhaugen 

barnehage på inntil 20 plasser, herunder 

Fullført 
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særlig arealmessig og økonomiske 

konsekvenser . 

K.styre 19/89 Delplan idrett og fysisk 

aktivitet 2019-2023. 

Sluttbehandling 

Sjur Vammervold I medhold av plan- og bygningslovens § 

11-15, jfr. § 11-4 vedtas kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet 2019-2023 med 

følgende endringer:  

Følgende tiltak tas inn i 
handlingsprogrammet:  
Se tabell 
Følgende tiltak tas inn i planens 
langsiktige uprioriterte handlingsprogram:  
Se tabell 
Handlingsdelen prioriteres som følger:  

Ordinære anlegg:  
Se tabell 
Mål og tiltak i kommunedelplanen for idrett 

og fysisk aktivitet 2019-2023 som 

kommunen står ansvarlig for, skal så langt 

som mulig tas hensyn til i perioden.  

Oppdal kommune setter i gang et arbeid 
med å skaffe seg bedre kunnskap om og 
oversikt over den egenorganiserte 
aktiviteten i Oppdal. Dette bør danne et 
grunnlag for å kunne prioritere og 
tilrettelegge bedre for egenorganisert idrett 
som er viktig for folkehelse og aktivering 
av barn og unge. Målet er også at 
kommunen skal kunne ta en mer aktiv rolle 
i arbeidet med tilrettelegging av anlegg og 
områder for egenorganisert aktivitet. 

Ikke fullført.  

Planen er vedtatt og 

operativ. Siste avsnitt er 

ikke fullført.  

K.styre 19/92 Plan for økning av 

lærlingeantall i Oppdal 

kommune 

Dagfinn Skjølsvold Saken sendes tilbake til rådmannen for 

videre utredning og legges fram som en 2-

trinns behandling i driftsutvalget og 

kommunestyret. 

Sak vil bli lagt frem 2. 

halvår 2021 

 

 

K.styre 19/104 Oppdal 

idrettshall/fylkeskommunal 

idrettshall -utleiepraksis - 

fastsetting av leiesatser 

Anders Nordmo Kommunestyret kan ikke se at vedtak i 

formannskapet 5. juni 2018 er tilstrekkelig 

fulgt opp, og saken sendes derfor tilbake til 

rådmannen. Følgende elementer legges til 

grunn i det videre arbeidet;  

 

1. Det innføres gratis halleie til 

barn og unge under 19 år i 

Oppdal kommunes idrettshall. 

Grupper som får gratis halleie 

kan ikke motta aktivitetsstøtte 

for tiden de bruker hallen.  

2. Reglement/retningslinjer for 

tildeling aktivitetsstøtte 

revideres, slik at pkt. 1 ivaretas.  

3. Setningen «Ved tildeling av 

halltid fylles den kommunale 

idrettshallen opp først, og 

deretter fordeles halltid i 

fylkeskommunens idrettshall.» i 

foreslåtte Retningslinjer for 

tildeling av treningstid i Oppdal 

kommunes idrettshall og 

Trøndelag fylkeskommunes 

idrettshall i Oppdal, tas ut.  

Gjennomført 
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4. Ordensregler i leieavtale for 

kommunal idrettshall fastsettes 

av Oppdal kommune i 

samarbeid med Oppdal 

Idrettsråd. Ordensreglene skal 

forplikte både utleier og 

leietakere.  

Inntil arbeidet med retningslinjer og halleie 

er ferdigstilt fastsettes pris for leie av 

Oppdal kommunes idrettshall på 

ettermiddag-(kveldstid til kr. 400,-/time for 

leie av hele idrettshallen inkl. 

dusjer/garderobe. For utleie til barn og 

ungdom under 19 år settes prisen til kr. 

200,-/time. 

Kommunestyret ber om å få saken 

fremlagt seinest 13. desember i år, slik at 

nye retningslinjer og avtaler kan tre i kraft 

fra 1. januar 2020. 

 

K.styre 19/150 Etablering av nytt 

vegkryss E6 x 

Bjørkmovegen samt 

utskifting av vann- og 

avløpsledninger. 

Godkjenning av 

kostnadsramme og 

finansiering 

Eirik Kvål Kommunestyret viser til vedtak i sak K-

19/74 og godkjenner følgende, ny 

kostnadsramme og finansiering for 

bygging av krysset E6 – Bjørkmovegen 

inkl. utskifting av vann- og avløpsledninger 

i kryssområdet:   

1.Ny kostnadsramme for etablering av nytt 

vegkryss E6 x Bjørkmovegen 

Sum anleggsarbeider vegkryss inkl. 

uforutsett og inkl. mva.kr. 3 725 000,- 

Det godkjennes følgende, ny finansiering 

av vegarbeider: 

Bruk av infrastrukturfond, tidligere 

finansiertjfr. kommunestyrets vedtak sak 

K-19/74 kr. 2 000 000,- 

Låneopptak kr.    980 000,- 

Momskompensasjon kr.    745 000,- 

Sum  kr. 3 725 000,- 

2.Kostnadsramme for vann- og 

avløpsarbeider, opsjonsarbeider 

Sum anleggsarbeider vann, avløp inkl. 

uforutsatt, eks. mva.kr.   500 000,- 

Det godkjennes følgende, ny finansiering 

av vann- og avløpsarbeider: 

Låneopptak   

 kr.   500 000,- 

Kostnad på kr. 500 000,- for vann- og 

avløpsarbeider tas inn i gebyrgrunnlaget 

med følgende fordeling i låneopptak: 

Ikke fullført:  

Krysset ble åpnet for 

trafikk 3.10.2020. 

Sluttfinish  utført på 

forsommeren 2021. Kun 

merking gjenstår. 

Gjenstår noen 

kontraktsmessige 

avklaringer rundt 

tillegg/fradrag. Krysset blir 

langt dyrere enn først 

budsjettert. 
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Ansvarsområde 617 – avløp og rensing 

 kr.   300 000,- 

Ansvarsområde 614 – vannverk 

 kr.   200 000,- 

3.Lånebeløpet, kr. 1.480.000, tas opp som 

serielån, med 20 års avdragstid. 

4.Investeringsbudsjettet 2019 korrigeres 

tilsvarende. 

K.styre 19/151 Utbedring av mugg-/og 

soppskader ved BOAS 1 

Anders Nordmo 1. Utbedringer av mugg-/ og 

soppskader ved Boas 1 deles 

inn i to trinn, hvor første trinn blir 

å etablere en 

prosjektorganisering med 

gjennomføring av prosjektering 

med utarbeidelse av 

anbudsgrunnlag og gjennomføre 

en anbudsprosess. Hvis mulig 

ferdigstilles leilighet 11 og 22 

fortløpende. Kostnader for 1. 

trinn anslås til kr. 6.000.000,-. 

 

2. Av beløpet bevilges i 

budsjettåret 2019 kr. 1.500.000,- 

for igangsetting av arbeider og 

prosjektering. Resterende, 

anslått til 4,5 mill. kr. bevilges i 

forbindelse med behandling av 

budsjettet for 2020 og sees i 

sammenheng med punkt 2. 

3. Når trinn 1 er gjennomført og 

kostnadene er mer avklart 

legges det frem ny sak til 

kommunestyret med totalt 

kostnadsoverslag for hele 

prosjektet. 

Bevilgningen i 2019, 1,5 mill. kr., 

finansieres med kr. 300.000 i mva-

kompensasjon og kr. 1.200.000 i 

låneopptak. Lånet tas opp som serielån 

med 20 års avdragstid. 

4. Følgende budsjettkorrigering 

gjennomføres: Se tabell 

Kommunestyret ønsker en samlet 

vurdering av inneklima og byggteknisk 

standard på alle kommunale bygg.  

Vurderingen legges fram for 

kommunestyret i forbindelse med 

handlingsplanbehandlingen 2021-24.  

 

Gjennomført. 

Siste leilighet var klar for 

innflytting juni 2021. 

Sluttoppstilling  fra 

entreprenør nærmer seg. 

Bevilgning forventes å 

holde. 

K.styre 20/22 Klima og energiplan – 

rapportering på tiltak for 

2019 og rullering av 

tiltaksdel 2020 

Ragnhild Eklid Oppdal kommunestyre tar årsrapport for 

klima- og energiarbeidet til etterretning og 

oppfordrer kommunedirektøren til å 

fortsette arbeidet med tiltakene i 

handlingsplanen.  

Handlingsdelen godkjennes revidert med 

følgende endringer:  

Ikke fullført. 

Tiltaksdelen er endret som 

vedtatt.  

Fagdag klima –og energi 

er ikke gjennomført 

grunnet sykmelding.  
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Tiltak 9, 10 og 49 er gjennomført og tas ut 

av handlingsdelen.  

Tiltak 14, 15, 16 og 20 erstattes med 3 

tiltak med følgende ordlyd:  

 Oppdal kommune følger opp 
satsingen på gang- og sykkelveier i 
henhold til kommunedelplanen for 
trafikksikkerhet.  

 Oppdal kommune jobber for at 
grønne korridorer, snarveger, stier og 
råk som vist i kommunedelplan for 
trafikksikkerhet, sti- og løypeplanen 
og øvrig planverk ivaretas og 
videreutvikles.  

 Oppdal kommune utformer en 
helhetlig plan for myke trafikanter i 
sentrum innen 2022. Planen skal ta 
utgangspunkt i gjeldende planverk og 
foreslå tiltak som bedrer forholdene 
for myke trafikanter innad i sentrum 
og ut til utfartsområder.  

 

Tiltak 25 og 26 får følgende ordlyd:  

 Stille krav til mer bærekraftige 
løsninger ved ny hytteutbygging og 
stimulere til bruk av nye, innovative 
løsninger for redusert og fornybar 
energibruk, samt lagring av energi.  

 Samarbeide med lokalt næringsliv og 
relevante fagmiljøer for utvikling av 
innovative og mer bærekraftige 
løsninger innen fritidsnæringa.  

 

1. Det skal gjøres en prioritering av hvilke 

tiltak under mål 1 og 2 som er mest 

kostnadseffektive, på tvers av kommunale 

sektorer og samfunnsområder. Det er 

viktig å ikke utelate tiltak hvor tallene ikke 

er kvantifiserbare, men å gjøre en 

helhetsvurdering av sannsynlig kost-

nytteeffekten. I tillegg bør den praktiske 

gjennomførbarheten og eventuelt andre 

positive og negative virkninger enn for 

klima- og energi tas med i vurderingen. De 

høyest vurderte tiltakene presenteres for 

kommunestyret i forbindelse med 

handlingsplanarbeidet, eventuelt fra år 

2021 dersom det blir for kort frist å få til 

dette allerede i år.  

2. Tillegg til tiltak 32: Det vurderes hvorvidt 

det kan være aktuelt å benytte 

solcelleteknologi ved utskifting og 

utbygging av nye gate- og veilys  

*** Klima og energiplanen er en meget 

viktig sak. Det settes av tid til ekstra 

gjennomgang av klima- og energiplanen i 

nærmeste framtid, enten som egen fagdag 

eller i forbindelse med 

kommunestyremøte, og oversendes 

administrasjonen.   

Prioritering av hvilke tiltak 

som er mest 

kostnadseffektive vil bli 

gjort i forbindelse med 

klimabudsjett og ny 

rullering av tiltaksdelen 

høsten 2021. 



31.08.2021 14 

Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

K.styre 20/33 Lovlighetsklage på vedtak 

fattet i Oppdal 

kommunestyre/formann- 

Skapet 26.03.20,sak 

43/2020, vedtak om forbud 

mot overnatting i Oppdal 

kommune 

Ane Hoel Kommunestyret opprettholder 

formannskapets vedtak i sak 43/2020 den 

26.03.2020.  

Saken oversendes fylkesmannen for 

lovlighetskontroll i medhold av 

kommuneloven § 27-1. 

Ikke fullført. Saken er til 

behandling hos 

Fylkesmannen.  

K.styre 20/58 Utredning av kommunalt 

vann- og avløpsnett langs 

Spælavegen 

Tore Samskott 1.Kommunestyret gir sin tilslutning til 

«Utredning av kommunalt vann- og 

avløpsanlegg langs Spælavegen» innenfor 

en total kostnadsramme på kr. 42,2 mill. 

eks. mva.  

2.Kommunestyret forutsetter at det inngås 

signerte avtaler om anleggsbidrag med 

samtlige abonnenter med følgende satser 

innen 1.7.20: 

kr. 150.000,- pr. bolig/fritidsabonnent 

kr. 300.000,- pr. næring/gårdsbruk  

Initiativtakerne for Spælavegen bes om å 

sørge for å innhente signerte avtaler fra 

samtlige abonnenter.   

3.Private stikkledninger må bekostes av 

den enkelte abonnent. 

4.Prosjektet finansieres av 

sjølkostområdene 614 Vann og 617 Avløp 

med 50% fordeling av kostnadene på hvert 

område. 

5.Endelig vedtak om oppstart av 

utbyggingen fattes ved behandlingen av 

budsjettet for 2021. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren om å utarbeide en 

grovkalkyle for trasevalg utover langs 

Spælavegen for vann- og avløpsledning. 

Grovkalkylen finansieres gjennom bruk av 

ubrukte midler avsatt til forprosjektet. 

Ikke fullført. Jfr. Sak K 

20/98. 

K.styre 20/59 Overordnet plan for 

kommunale utleieboliger - 

Handlingsplan 2021-2024 

Anders Nordmo Kommunestyret tar fremlagt «Overordnet 

plan for utleieboliger – handlingsplan 

2021-2024» til orientering og foreslåtte 

tiltak søkes innarbeidet i kommende 

handlingsplan for perioden 2021-2024. 

Ikke prioritert i 

handlingsprogrammet for 

2022-2025. 

Det jobbes med strategi 

for Oppdal kommunes 

byggforvaltning 

K.styre 20/70 Utarbeidelse av 

reguleringsplan - Oppdal 

miljøstasjon 

Vidar Sundseth  Kommunestyret vedtar å utarbeide 
reguleringsplan for Oppdal 
miljøstasjon. Arkeologiske 
undersøkelser gjennomføres i 2020. 
Flomutredning ses i sammenheng med 
vedtak i planstrategien om å utføre 
flomanalyse også utenom sentrum, og 
avventer gjennomføring av dette.  

 Det bevilges kr. 160.000,- til oppstart 

av reguleringsplan. 

 Midlene dekkes inn ved bruk av Oppdal 

kommunes kapitalfond, og 

investeringsbudsjettet for 2020 

korrigeres tilsvarende. 

Ikke fullført: 

Etter offentlig høring kom 

det en del innspill fra 

diverse myndigheter og 

naboer. De mest 

avgjørende punkter var 

krav om arkeologiske 

utgravinger og 

flomanalyse. Arkeologiske 

utgravinger er gjennomført 

uten funn av forhistoriske 
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 Kr. 300.000,- til gjenstående 

reguleringsplanarbeid søkes 

innarbeidet i handlingsprogrammet for 

2021-24. 

minner. Flomanalyse er 

utført, rapporten viser at 

det ikke er behov for 

flomsikringstiltak. 

Resterende arbeid er 

planlagt utført i 2021. 
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K.styre 20/130 Plan for eierskapskontroll 

2020 - 2024 

Ragnhild Aashaug Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

vedtas med følgende endringer:  

1. Til planen gjøres følgende endring: 1.1. 

Vitnett AS tas ut av planen siden den er 

tatt inn i plan for forvaltningsrevisjon.  

1.2. Trøndelag Brann- og 

Redningstjeneste IKS og ReMidt IKS tas 

inn på bakgrunn av at de utgjør viktige 

tjenester for innbyggerne og var med i 

plan for forrige periode. Det er en 

forutsetning at det andre eierkommunene 

deltar.  

2. Kommunestyret vedtar plan for 

eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg 

til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

 

2.1. Oppdal næringshus  

2.2. Trøndelag Brann- og 

Redningstjeneste IKS  

2.3. Rosenvik Holding AS  

2.4. ReMidt IKS  

2.5. Selskap hvor kommunen er medeier 

og andre kommuner inviterer til 

eierskapskontroll. 

2.6. Eierstyring  

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta 

endringer i planen.  

 

K.styre 20/85 Handlingsplan 2021-2024  

 

 

Frøydis Lindstrøm 

 

 

 

 

Jan Kåre Husa 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtar 

kommunedirektørens forslag til 

handlingsplan 2021-2024 med følgende 

tillegg: 

1. Det skal etableres et prosjekt for å 
utrede hvordan Oppdal 
distriktsmedisinske senter (ODMS) skal bli 
et fullt utviklet distriktsmedisinsk senter. 
Kommunestyret ber om at Vekst Oppdal 
Holding AS blir prosjekteier. 
Kommunestyret ber 
administrasjonen fremme en sak som gir 
føringer for dette arbeidet i 
novembermøtet.  
 
2. Sentrum vokser og utvikler seg. Det bør 
derfor foretas en samlet utredning av 
sentrum. Denne bør inneholde framtidige 
parkeringsløsninger, både for sykkel og 
bil, og planer for utvidelse av togstasjonen 
på Oppdal, samt merking i sentrum. 
Sentrumsutviklingen må ivareta gang og 
sykkelmuligheter til arbeidsplasser og 
næringsliv. Dette sammen med 
grøntområder og sosiale myldrearealer er 
viktige grensesnitt mellom trivsel, helse, 
livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. 
Hvilke endringer/reguleringer 
behøves? Det er viktig at man får gode 
politiske prosesser rundt dette arbeidet. 
  

 

 

 

Ikke fullført. Ny sak 

fremmes for K.styret i 

2021 

 

 

 

Ikke Fullført 
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Dordi Aalbu 

 

 

 

 

Elin Dolmseth 

 

 

 

 

 

Per Olav Lyngstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dordi Aalbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Dolmseth 

 

 

 

 

 

 

 

3. Før skolekantineprosjektet settes i gang 
skal det så raskt som mulig utredes hvilke 
andre funksjoner et slikt bygg kan fylle. 
Det skal tas kontakt med 
Kulturhusforetaket med tanke på å utrede 
flerbruksfunksjoner. Når disse er utredet 
skal funksjonene beskrives og 
skolekantineprosjektet skal videreutvikles 
som et pilotprosjekt på innovative 
anskaffelser.   
 
4. Det skal etableres et bærekraftsfond 
med statutter som tillater bruk i 
kommunale sosiale 
bærekraftsinvesteringer og i miljø- og 
klimainvesteringer. Det skal også arbeides 
med å skaffe økonomi, enten fra interne 
overskuddsmidler eller fra eksterne til et 
fond, som når kommunestyret bestemmer, 
kunne utlyses midler fra fondet som det 
kan søkes til av private. Vi ber 
administrasjon utrede hvordan Oppdal 
kommune skal bygge et bærekraftsfond 
.  
5. Kirkene i Oppdal er blant våre største 
kulturskatter og institusjoner som 
bygdefolket på hvert sitt vis har sterke 
bånd til. Det er i kommunens interesse og 
innenfor vårt ansvarsområde å ta vare på 
disse byggene på best mulig måte.  
Gammel og historisk bygningsmasse 
krever ekstra oppmerksomhet når det 
gjelder brannvern og sikring. Slik det er i 
dag er kirkene i Oppdal ikke forsvarlig 
sikret mot brann.  
I løpet av det kommende året skal Oppdal 
kommune ta initiativ til et samarbeid med 
kirkevergen og kirkelig fellesråd for å 
initiere et forprosjekt med påfølgende 
gjennomføring av forsvarlig brannvern og 
annen sikring av kommunens kirker der 
man først skal søke å sikre forsvarlig 
finansiering via kommunale tilskudd over 
kommende budsjett, kirkens egne midler 
og forskjellige tilskuddsordninger fra det 
offentlige og private aktører.   
 
6. Høgmo barnehage er i en for dårlig 
forfatning. I løpet av 2020 skal det settes i 
gang en prosess med mål å realisere ny 
barnehage i sentrum. Prosessen skal 
inkludere en vurdering av en alternativ 
tomteløsning og alternative 
byggeløsninger, med hensikt å redusere 
tidligere kostnadsoverslag. Det er viktig at 
utvalget for helse og oppvekst blir tatt 
aktivt med i prosessen. 
Nye og krevende økonomiske tider fordrer 
nye løsninger for å ivareta arbeidsmiljø og 
forsvarlig barnehagedrift.  
I prosjektarbeidet med ny barnehage skal 
man også se på muligheten for innovativ 
bestilling i byggeprosjekter. Der det skal 
tas spesielle hensyn til klima og miljø og 
nye utfordringer i barnehagedrift som for 
eksempel oppbluss/utbrudd av pandemi.  
 
7. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren komme tilbake til 
kommunestyret snarest med en sak på 
mulighetsrommet for disponeringen av 
midlene fra salget av Oppdal E-verk. 
 
 
8. I tråd med helse og omsorgsplan 2018-
2025 ønskes det å øke 
ergoterapiressursen med 80% stilling fra 

 

 

 

 

 

Fullført. Sak behandlet av  

kommunestyret 6.5.21.  

 

 

 

 

 

Fullført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført. 

Saken behandlet av 

formannskapet 24.11.20. 

Kommunestyret behandlet 

saken 15.4.21. 
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Frøydis Lindstrøm 

 

 

 

 

 

 

 

Dagfinn Skjølsvold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. Stillingen forutsettes å føre til en 
reduksjon i utgifter til kommunale pleie-og 
omsorgstjenester, og kostnaden (511.000) 
ønskes innarbeidet i hjemmetjenestens 
budsjett for 2021.  
 

10. Oppdal kommune er 

en sentral 

samfunnsaktør og 

tjenesteleverandør for 

Oppdals befolkning, det 

er kommunens oppgave 

å bidra med 

tilrettelegging for å sikre 

kvalifisert arbeidskraft 

for årene som kommer, 

innfor restaurant- og 

matfag, elektrikere, 

håndverkere, helsefag 

osv...  

Lærlinger er et viktig bidrag i dagens 
tjenester og en nødvendig investering for 
morgendagens arbeidskraft. Kommunen 
bør være med å forme unge mennesker 
som framtidige fagarbeidere. Det gir også 
kommunen en unik mulighet til å reflektere 
over egen praksis når lærlingene kommer 
inn i våre virksomheter og ser på våre 
måter å jobbe på med nye øyne. 

o Oppdal kommune vil utarbeide 
en opplæringsplan for lærlinger i 
samarbeid   med Opplæringskontoret 
i Oppdal og Rennebu   

Viser til kommunestyrets vedtak i sak 
18/144 – budsjett 2019   

«Ta initiativ til et samarbeid med Oppdal 
videregående skole og det 
tverrfaglige opplæringskontoret i 
Oppdal og Rennebu SA om hvordan 
vi kan øke antall lærlinger i 
regionen»      

 

o Oppdal kommune setter seg mål om 
å nå KS-målet om 4 lærlinger i 
kommuneorganisasjonen for hver 
1000 innbygger, altså 28 lærlinger 
(som vedtatt i sak 18/144) Oppdal 
kommune vil øke antall lærlinger med 
to fra høsten 2021. 

o Oppdal kommune vedtar krav til 
underleverandører om å ha lærlinger 
som forutsetning for å inngå avtaler 
og leveranser til Oppdal kommune. 

 

Ikke fullført. Søknad om 

lønnsmidler til 

ergoterapaut fremmes i 

forslag til Handlingsplan 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.styre 20/93 284/58 - Etablering av 3x3 

baner ved 

kunstgressbanen 

Dag H. Gorseth Kommunestyret vedtar at OIL hovedlaget 

kan etablere 3x3 baner som omsøkt. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

inngå avtale om bruk av kommunal grunn. 

Det skal ikke betales leie av grunn. De 

premisser som fremgår av vurderingen 

pkt. 1, 2 og 3 skal legges til grunn i avtale 

mellom OIL hovedlaget og Oppdal 

kommune. 

Følgende premisser legges til grunn: 

Ikke fullført. Avventer 

tilbakemeldinger fra OIL 
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1. OIL må legge frem en målsatt 
tegning der det går klart frem 
banenes plassering. Det må fremgå 
av målsatt tegning de krav skøye-
/hockeygruppa stiller både i forhold til 
eventuell flytting av hockeybanen og 
behovene for grunnarbeid som følge 
av dette. Oppdal IL hovedlaget ved 
Brattbakk mener banedekket må 
opparbeides sammenhengende fra 
nordvest til sørøst. Da dette ikke 
samsvarer med Oppdal Il fotball sin 
søknad må endelig konklusjon 
fremgå av den målsatte tegning som 
kreves framlagt for kommunen som 
grunnlag for en avtale. 

 

2. OIL hovedlaget skal stå som 
ansvarlig for at dekket blir installert 
ihht. enhver tid gjeldende 
krav/forskrift, samt avklare nødvendig 
tillatelse iht. plan- og bygningslovens 
bestemmelser.  Enhver tid gjeldende 
bestemmelser vedrørende 
forurensning skal også ivaretas av 
OIL. Det oppfattes at det er planer 
om å bruke et eldre 
kunstgressdekke. Det skal ikke 
installeres et gammelt dekke dersom 
dette ikke er godkjent. 
 

3. OIL hovedlaget skal stå ansvarlig for 
tiltaket 3x3 baner og driften av denne 
herunder bære alle kostnader. OIL 
må bære alle kostnader med 
sanering av banene når dette er 
påkrevd. 

 

4.  
OIL hovedlaget skal stå som ansvarlig for 

at dekket blir installert ihht. enhver tid 

gjeldende krav/forskrift, samt avklare 

nødvendig tillatelse iht. plan- og 

bygningslovens bestemmelser.  Enhver tid 

gjeldende bestemmelser vedrørende 

forurensning skal også ivaretas av OIL. 

Det oppfattes at det er planer om å bruke 

et eldre kunstgressdekke. Det skal ikke 

installeres et gammelt dekke dersom dette 

ikke er godkjent. 

K.styre 20/94 Igangsetting av 

detaljreguleringsplan for 

ny fotballhall 

Sjur Vammervold Kommunestyret ber kommunedirektøren i 

medhold av kapittel 12 i Plan- og 

bygningsloven igangsette arbeidet med 

detaljreguleringsplan for fotballhall på 

området som i dag er opparbeidet som 

grusbane bak Sportshallen så snart 

fotballgruppa bekrefter at fotballhallen er 

finansiert.  

Kommunestyret forutsetter at flomfare, 

adkomst, parkering, vann/avløp og 

forholdet til skiløypa avklares i 

reguleringsplanen.  

Ikke fullført. Ikke mottatt 

bekreftelse på 

finansiering.  

K.styre 20/98 Avklaring om offentlig 

vann- og avløpsanlegg 

langs Spælavegen 

Thorleif Jacobsen 1.    Kommunedirektøren bes komme 

tilbake med økonomiske kalkyler knyttet til 

konsekvensene ved gjennomføring av 

alternativ 1. Redusere omfang på vann- 

og avløpsanlegget og 2. Ikke kreve 

Ikke fullført. Ny sak legges 

fram høsten 2021. 
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anleggsbidrag fra abonnenter langs 

Spælaveien. 

2.    Kommunedirektøren bes deretter om 
å se om det finnes andre muligheter til å 
hjelpe til med vatn/støtte til vann til de som 
i dag lir under mangel på godt og sikkert 
drikkevatn i Spælaområdet. 

3. Vi ber kommunedirektøren utrede punkt 
1 og 2 i samarbeid med initiativtakerne fra 
Spælaveien. 

K.styre 20/99 Flomanalyse for 

Drivavassdraget utenfor 

Oppdal sentrum 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret ber kommunedirektøren 

inngå kontrakt med Multiconsult AS og 

igangsette flomanalyse for 

elvestrekningene; 

-Driva: Fra Drivstua i sør til Lønset i vest.  

-Ålma: Fra Oppdal sentrum (gangbru over 
Ålma til Vikavegen) og vestover til utløp 
for Driva elv.  
-Gardåa: Der hvor det er bebyggelse fra 

E6 og nordover forbi de store hyttefeltene 

i Stølen. 

Kostnadsramme for arbeidet fastsettes til 

kr. 330.000 eks. mva. Tiltaket finansieres 

ved bruk av disposisjonsfond til 

kapitalformål. Driftsbudsjettet for 2020 

korrigeres slik: 

Se tabell. 

Ikke fullført. 

Analysearbeider er 

gjennomført og 

flomrapport er mottatt og 

vil bli lagt fram til politisk 

orientering. 

K.styre 20/101 Godkjenning av kostnad 

og finansiering av 

utbedringer fuktskader 

BOAS 1 

Anders Nordmo Kommunestyret godkjenner fremlagt 

kostnadsramme for utbedring av 

fuktskader ved Boas 1.  

Total kostnadsramme for prosjektet settes 

til kr. 16.780.811 inkl. mva. 

Gjennomført 

K.styre 20/105 "Vi har ingen å miste" Hanna L Westman 1.Oppdal kommune slutter seg til en 

nullvisjon for selvmord og vil arbeide 

målrettet for å forebygge selvmord i vår 

kommune.  

2. Oppdal kommune sender en 

henvendelse til Trøndelag 

fylkeskommune, og ber om at 

fylkeskommunen initierer et samarbeid 

mellom kommuner, relevante aktører i 

helseforetaket og frivillige organisasjoner 

med mål om å lage en handlingsplan for 

forebygging av selvmord i Trøndelag.  

3. Planen bør særskilt skisserer tiltak 

rettet mot barn og unge, eldre og 

pårørende. 

Ikke fullført / påbegynt 
 

K.styre 20/116 Elevkantine ved Oppdal 

ungdomsskole 

Dordi Aalbu Elevkantine ved Oppdal ungdomsskole 

gjennomføres innenfor rammen på 

kr.12.750.000 i tråd med Handlingsplan 

2021-2024 og utarbeidet forprosjekt. 

Fullført 

anbudskonkurranse viste 

at budsjettramme ikke 

holdt. Saken behandlet på 

nytt i sak 21/18 

K.styre 20/117 Ny kommunal barnehage i 

sentrum 

Dordi Aalbu Det nedsettes en arbeidsgruppe 

bestående av enhetsleder for Høgmo og 

Pikhaugen barnehager, styrer Høgmo 

Fullført 
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barnehage, tillitsvalgte og verneombud, 

rådgiver oppvekst, representant fra 

tekniske tjenester og en representant fra 

hvert av de tre politiske utvalga. 

Arbeidsgruppa får i oppgave å planlegge 

hvordan bygging/renovering og gjenbruk 

kan foregå innovativt/innebære innovative 

løsninger. Det må legges arbeid i en 

kravspesifikasjon som baserer seg på 

kunnskap om hvilke oppgaver en framtidig 

barnehage skal løse. I arbeidet skal det 

også være fokus på kostnadsbesparende 

løsninger, deriblant barnehagens 

beliggenhet og 

samlokaliseringsmuligheter av 

barnehager.  Arbeidsgruppa skal delta i 

arbeidet med forprosjekt for Høgmo 

barnehage når dette er innarbeidet i 

framtidig handlingsplan. Kommunestyret 

velger å sette lederne for de tre utvalgene 

inn i arbeidsgruppen. 

K.styre 20/123 Søknad fra Bjørkmoen AS 

om endring av utkast til 

justeringsrettsavtale for 

mva. 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret gir sin tilslutning til 

kommunedirektørens vurdering av 

merknader fra Bjørkmoen AS til utkast for 

«Avtale om overføring av justeringsrett».   

Ikke fullført. Revidert 

utkast til 

justeringsrettsavtale er 

oversendt Bjørkmoen AS. 

Utkastet til avtale ble ikke 

akseptert av utbygger og 

stevnet Oppdal kommune 

for tingretten.  

Dom i saken ble avsagt 

06.07.21 hvor Oppdal 

kommune ble frifunnet.  

K.styre 20/125 Søknad om økonomisk 

støtte til utbygging av 

sykkelstier i Kåsen 

Sjur Vammervold Søknad fra Oppdal sykkelklubb 

imøtekommer med 500 000 kr. Tilskuddet 

finansieres med   400 000 fra 

næringsfondet og 100 000 kr fra 

infrastrukturfondet.   

Det settes som vilkår at sykkelklubben 

sender inn en enkel evalueringsrapport 

med regnskap etter endt prosjekt.  

Utbetaling av tilskudd skjer etter innsendt 

regnskap.  

Vedtaket gjøres med forbehold om at 

reguleringsplanen som utarbeides for 

området og en eventuell byggesøknad 

tillater tiltaket. 

Ikke fullført.  

 
Anlegget er ikke fullført. 

Venter på at 

evalueringsrapport og 

regnskap mottas. 

K.styre 20/127 Brann- og 

redningstjenesten - kurs 

og kompetanse 

akutthjelper 

ThorleifJacobsen Oppdal kommune ønsker at alle ansatte i 

brann- og redningstjenesten får kurs og 

kompetanse som akutthjelper. Brann- og 

redningstjenesten utgjør sammen med de 

andre nødetatene den viktige 

beredskapen vi har i vår kommune. Det er 

viktig at tjenesten har kunnskapen som 

skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på 

skadested eller hos alvorlig syke 

pasienter.  

Kommunestyret ber om at kommunens 

brann- og redningstjeneste inngå avtale 

Ikke fullført. TBRT er 

tilskrevet om tilskudd til 

kurs. Tilskudd vil bli 

utbetalt etter gjennomført 

kurs. 



31.08.2021 22 

med Stiftelsen Norsk Luftambulanse for 

deltagelse i prosjektet akutthjelper. 

K.styre 20/129 Plan for 

forvaltningsrevisjon 

perioden 2020 - 2024 

Ragnhild Aashaug Plan for forvaltningsrevisjon vedtas med 

følgende endringer: 

1. To nye prosjekter tas inn i planen med 

følgende tema og begrunnelse: 1.1. 

Investeringsprosjekter med tema styring 

av investeringsprosjekt. Begrunnelse: Er 

grunnlagsdokumentene som ligger til 

grunn for investeringsbeslutning gode 

nok?  

1.2. Byggesak, med tema kontroll og 

ulovlighetsoppfølging. Begrunnelse: Det er 

ofte et tema i den offentlige debatten.  

2. Kommunestyret vedtar plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2024 

1. Hjemmetjenesten 

2. Sykehjemmet 

3. Psykisk helse/rus 

4. Byggesak 

5. Næringsarbeid 

6. Vitnett 

7. Investeringsprosjekter 

8. Offentlig anskaffelser  

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å 

foreta endringer i planperioden. 

 

K.styre 20/130 Plan for eierskapskontroll 

2020 - 2024 

Ragnhild Aashaug Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

vedtas med følgende endringer:  

1. Til planen gjøres følgende endring: 1.1. 

Vitnett AS tas ut av planen siden den er 

tatt inn i plan for forvaltningsrevisjon.  

1.2. Trøndelag Brann- og 

Redningstjeneste IKS og ReMidt IKS tas 

inn på bakgrunn av at de utgjør viktige 

tjenester for innbyggerne og var med i 

plan for forrige periode. Det er en 

forutsetning at det andre eierkommunene 

deltar.  

2. Kommunestyret vedtar plan for 

eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg 

til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

 

2.1. Oppdal næringshus  

2.2. Trøndelag Brann- og 

Redningstjeneste IKS  

2.3. Rosenvik Holding AS  

2.4. ReMidt IKS  

2.5. Selskap hvor kommunen er medeier 

og andre kommuner inviterer til  

eierskapskontroll  

2.6. Eierstyring  

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta 

endringer i planen.  

Ingen eierskapskontroller 

er iverksatt. 
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K.styre 20/131 Budsjettforslag 2021 for 

kontroll- og tilsynsarbeidet 

i Oppdal kommune 

Ragnhild Aashaug Kommunestyret vedtar budsjettramme for 

kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal 

kommune for 2021 på kr 1 162 200.  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal 

følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

Iverksatt. Kontrollutvalget 
drifter ut fra vedtatt ramme 
pr 26.05.21. 
 

K.styre 20/132 Mulighet for gjennomføring 

av fjernmøter - 

kontrollutvalget 

Ragnhild Aashaug 1. Kommunestyret gir kontrollutvalget 

anledning til å avholde møter digitalt iht. 

kommuneloven § 11-7.  

2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, 

annet ledd, skal behandles for lukkede 

dører, kan ikke behandles i et digitalt 

møte. 

Iverksatt. Kontrollutvalget 
har benyttet seg av 
muligheten for digitale 
møter slik at møter kan 
gjennomføres som 
planlagt og ordinær drift 
kan opprettholdes.  
 

K.styre 20/133 Budsjett 2021 Elin J. Dolmseth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnt Hove 

 

 

 

 

 

1) 

Driftsbudsjettet for 2021 fastsettes som 

vist i hovedoversiktene  

 «Bevilgningsoversikt drift etter 
budsjett- og regnskapsforskriften § 5 -
4 første ledd». Budsjetterte beløp til 
Generelle driftsinntekter, Netto 
finansutgifter og Disponering eller 
dekning av netto driftsresultat er å 
anse som anslag.  

 «Bevilgningsoversikt drift etter 
budsjett- og regnskapsforskriften § 5 -
4 andre ledd». Nettobevilgningene til 
de enkelte ansvars-
/bevilgningsområder er å anse som 
bindende, med unntak av rammen til 
kraftrettigheter og bevilgningen på 6,8 
millioner kroner til finansiering av 
lønnsoppgjøret for 2021 (beløpet er 
en del av bevilgningen til 
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) 
som er å anse som anslag. 

Bevilgninger finansiert ved frie fond er 

å anse som en øvre ramme som ikke 

kan overskrides. Ved evt. 

mindreforbruk av fondsbevilgningens 

tilhørende utgifter har 

kommunedirektøren fullmakt til å 

justere budsjettet og redusere 

regnskapsført bruk av fond. 

Disposisjonsfond innvandrertjenesten 

håndteres etter økonomireglementets 

regler om enhetsvise 

disposisjonsfond.  

2) 

Kommunestyret vedtar en garantiramme 

for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. 

Rammen er knyttet til summen av 

opprinnelig ansvar ved garantistillelse. 

Kommunestyret delegerer myndighet til å 

stille enkeltgarantier til 

kommunedirektøren innenfor den totale 

garantirammen.  

 

Fullført 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføres 
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Elin Dolmseth 

 

 

 

 

Elin Dolmseth 

 

Elin Dolmseth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Dolmseth 

 

 

Sjur Vammervold 

 

 

3) Investeringsbudsjettet for 2021 

fastsettes som vist i hovedoversikten 

«Bevilgningsoversikt investering etter 

budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 

første ledd» og hovedoversikten 

«Bevilgningsoversikt investering etter 

budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 

andre ledd». Bevilgningene er å anse som 

bindende. 

4) Det tas opp følgende lån i 2021: 

Se egen tabell. 

5) Kommunestyret viser til 

eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og 

skriver ut eiendomsskatt i 2021 i hele 

Oppdal kommune. Dette med unntak for 

de verneområder etter forvaltningsplanen 

for Dovrefjell og Trollheimen som med 

hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. 

Den generelle skattesatsen skal være 7 

promille. For boliger og fritidsboliger kan 

eiendomsskatten likevel ikke være mer 

enn 5 promille, jf. eiendomsskattelovens § 

11. Skattesatsen differensieres med 

hjemmel i § 12 på følgende måte:   

 Med hjemmel i 
eiendomsskattelovens § 12 bokstav 
a settes skattesatsen for bebygde 
boligeiendommer, bebygde 
fritidseiendommer og boligdelen av 
gardsbruk til 3,65 promille.  

 Med hjemmel i 
eiendomsskattelovens § 12 bokstav 
b settes skattesatsen for husløse 
grunneiendommer til 3,65 promille.  

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 

skal følgende fritak for eiendomsskatt 

gjelde:  

 Eiendommer til institusjoner som 
utfører funksjoner som naturlig 
tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav 
a).  

 Bygninger av historisk verdi, - 
nærmere definert til bygninger som 
er fredet i medhold av 
kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).  

 Boliger som blir brukt til helårsbolig 
de 3 første årene etter oppføring (jf. § 
7 bokstav c).  

Kommunestyret fastsetter 2 

betalingsterminer for eiendomsskatt i 

2021. Halvparten av utskrevet skatt 

skal betales hver termin. 

6)Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

justere budsjettrammene til 

ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2021 

som følge av lønnsoppgjøret 2021. 

7) Kommunestyret i Oppdal ønsker i 

budsjettet for 2021 å støtte BUA med kr. 

150 000,-. 

 

Fullført 

 

 

 

Låneopptak gjennomføres 

i nov/desember 2021 

 

Eiendomsskatt skrives ut 

to ganger i året (vår og 

høst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføres når årets 

lønnsoppgjør er klart. 
 

 

Fullført.  
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Ole Bjørn Moen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjur Vammervold 

 

 

 

 

 

Thorleif Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Westman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dordi Aalbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Westman 

 

 

 

Tiltaket finansieres i 2021 med midler som 

kommunestyret vedtok å øremerke til 

tilskudd til frivillige lag og foreninger i 

Oppdal, i sak K 19/64 punkt 3. 

Tiltaket søkes innarbeidet i 

handlingsprogrammet for 2022-2025. 

8) Formannskapet ber om at 

kommunedirektøren tilrettelegger for en 

tre-trinnsbehandling av handlingsplan og 

budsjett i årene fremover. Innspill til 

budsjett og handlingsplan behandles i 

utvalg og hovedutvalg først og innspill 

legges frem og inngår i formannskapets 

behandling. Formannskapet innstiller og 

sender sakene ut på høring, før vedtak i 

kommunestyret. 

9) Gravfeltet på Vang tilskudd 2021 kr 

100 000. 

Inndekning: belastes konto 483 14702 

støtte til institusjoner, foreninger og lag 

innen kulturaktiviteter og kulturminner.  

10) 
 Akutthjelper brann- og redningstjenesten: 
Tilskudd til kurs, frikjøp av personell 

50 000 kr 

Inndekning: 50 000 kr fra 

infrastrukturfondet, dette skal synliggjøre 

økt beredskap i kommunen også for 

fritidsinnbyggerne og den 

eiendomsskatten de betaler. 

Vedtatte verbalforslag: 

1. Helsestasjon for eldre er etterspurt og 

ønsket, bl.a igjennom vedtak gjort i 

eldrerådet. Helsestasjon for eldre kan 

være et sted å få råd, veiledning og 

kanskje noen temamøter utover dagens 

tilbud om vaksinering. Kommunestyret 

ber om at kommunen går i dialog med 

Frivilligsentralen og helsetjenestene, for 

å se på muligheten for en helsestasjon 

for eldre. 

2. Høgmo barnehage oppfyller ikke krav i 

forhold til arbeidsmiljølov og dagens 

standard til barnehagedrift. Det vises 

derfor til skisseprosjekt framlagt for 

kommunestyret i mai 2020 der 

kommunestyret ba om at prosjektet ble 

innarbeidet i handlingsprogrammet for 

2021-2025. Tiltaket nådde ikke fram i 

handlingsplanbehandlingen for 2021-

2025. Arbeiderpartiet ønsker å løfte fram 

tiltaket og ber kommunedirektøren om å 

vurdere investeringen i forbindelse med 

handlingsplan behandlingen 2022-2026. 

3.Viser til vedtak gjort i handlingsplan 

2021-2024, trekk i ramme til 

 

 

 
 

 

 

 

 

Møteplan for 2021 tar 

høyde for dette. 

 

 

Ikke fullført.  

 

 

Fullført.  

 

 

Ikke fullført. TBRT  er 

orientert om tilskuddet og 

vil bli utbetalt etter at kurs 

er gjennomført. 

 

 

 

Ikke fullført 

 

 

 

 

 

 

Fullført. Bygging av 

Høgmo barnehage lagt inn 

i Handlingsplan 
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Elin Dolmseth 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kåre Husa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjur Vammervold 

 

 

 

 

 

hjemmetjenesten for å finansiere 80% 

ergoterapeutressurs  i helse/familie.  

 
Vedtaket oppheves og 511 000 kr 
opprettholdes i hjemmetjenestens 
budsjett. 
Stilling som ergoterapeut opprettes ikke 

nå, men forsøkes innarbeidet i 

handlingsplanen til våren 2022-2025.  

4.Oppdal kommune oppfordrer 

underleverandører til å ha lærlinger. 

Kommunen vil legge vekt på at 

underleverandører har lærlinger i løpet av 

2023. 

 

5.Det vises til verbalforslag i behandlingen 

av handlingsprogrammet 1.10.20 i sak PS 

20/85 Handlingsplan 2021-2024:  

«2:Sentrum vokser og utvikler seg. Det 

bør derfor foretas en samlet utredning av 

sentrum. Denne bør inneholde framtidige 

parkeringsløsninger, både for sykkel og 

bil, og planer for utvidelse av togstasjonen 

på Oppdal, samt merking i sentrum. 

Sentrumsutviklingen må ivareta gang og 

sykkelmuligheter til arbeidsplasser og 

næringsliv. Dette sammen med 

grøntområder og sosiale myldrearealer er 

viktige grensesnitt mellom trivsel, helse, 

livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. 

Hvilke endringer/reguleringer behøves? 

Det er viktig at man får gode politiske 

prosesser rundt dette arbeidet.»  

Vi ber om at tilknytningen fra sentrum til 

fritidsparken blir en del av arbeidet.  

Kommunestyret ber om at arbeidet 

igangsettes, og kommer tilbake med en 

sak til KMT med forslag om hvordan 

arbeidet bør iverksettes og organiseres. 

6.Kommunestyret ber ordfører og 
kommunedirektør gå i dialog med Oppdal 
skiheiser, med mål om å redusere priser 
på skikort for barn og familier. Sak legges 
frem for formannskapet, her må 
samarbeid med næringsliv, bruk av frikort 
for fritidsaktiviteter, samt tiltak som 
ALLEMED og Fritidserklæringen drøftes. 
Saken bes lagt frem før behandling av 
handlingsplan, våren 2021. 

 

 

Ikke fullført 

Legges inn som forlag i 

handlingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført, da dette vedtaket 

er erstattet av nytt vedtak i 

sak 21/87 i 

kommunestyret 2.9.21 

(sak om innkjøpsstrategi).  

 

 

Ikke fullført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ikke fullført. Det er ført 

dialog med Oppdal 

skiheiser, men øvrige 

tiltak er ikke undersøkt.  

K.styre 20/134 Behandling av søknader 

om støtte til store idretts- 

og kulturarrangement 

Sjur Vammervold 1.Kommunestyret imøtekommer delvis 
søknaden fra Oppdal alpin klubb til 
avvikling av NM i alpine grener 2021 med 
kroner 150 000,-. Tilskuddet belastes 
næringsfondet.  
2. Kommunestyret imøtekommer delvis 

søknaden fra Foreningen Mountain Brick 

med kroner 25 000,- til avvikling av 

Mountain Brick 2021. Tilskuddet belastes 

konto 483 14702 støtte til institusjoner, 

foreninger og lag innen kulturaktiviteter og 

kulturminner. Vedtaket gjøres med 

Ikke fullført.  
 
Fullført for punkt 1. Kan 

ikke fullføres før regnskap 

og evalueringsrapport er 

innsendt for arrangement i 

punkt 2. 
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forbehold om positivt budsjettvedtak for 

2021.  

Det settes som vilkår at søkerne sender 

inn en enkel evalueringsrapport med 

regnskap etter endt arrangement.  

 

Utbetaling av tilskudd skjer etter innsendt 

regnskap.  

K.styre 20/140 Klimabudsjett Jenny Kristin 

Heggvold 

Arbeidet med klimabudsjett videreføres i 

2021, og tas inn som et ledd i det 

ordinære handlingsplanarbeidet. 

Klimabudsjett for 2022 legges fram som 

en del av handlings og økonomiplanen 

2022-2025. 

Kommunestyret ønsker at arbeidet med 

betydningen av skog og beitebruk blir 

vektlagt i klimabudsjettet. 

Figur 3 suppleres med ekstra figur som 

viser opptak av CO2. 

Kommunestyret ber kommunedirektør 

utarbeide eit arealreknskap i samband 

med klimabudsjettarbeidet. Dette for å 

synleggjere ulike typer areal, bruk av areal 

og konsekvens av arealbruk. 

Ikke fullført. Det jobbes 

med å utarbeide 

klimabudsjet for 2022 og 

arealregnskap. Dette skal 

legges fram sammen med 

budsjettet for 2022.  
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K-styre 21/1 Skiløype i Gjevilvassdalen 

- orientering og vurdering 

av vegen videre 

Jan Kåre Husa Kommunestyret viser til kommunedirektørens 

saksfremlegg og til ordførerens notat i saken. 

Kommunestyret ønsker et skiløypetilbud i 

Gjevilvassdalen og vedtar følgende plan for 

arbeidet: 

 

1.        Kommunestyret ber ordfører og 

kommunedirektør i fellesskap arbeide videre 

med skiløyper i Gjevilvassdalen for å se på 

mulighetsrommet når det gjelder skiløyper i 

Gjevilvassdalen både på kort og lang sikt.   

 

2.        Kommunedirektøren sender ut 

forespørsel til grunneierne ved alle mulige 

traseer om grunneiersamtykke for avtaler for 

inneværende sesong og for langsiktig 

løypeavtaler .    

 

3.       Dersom kommunedirektøren og 

ordføreren ser at skiløyper på frivillig basis 

ikke kan framforhandles, fremmes det en sak 

for kommunestyret der kommunedirektøren 

beskriver mulige skiløypetraseer og 

utfordringer med kommunal 

reguleringsprosess til den enkelte trasé. 

Dersom initiativ til frivillige avtaler oppstår, skal 

dette følges opp. 

Fullført 

K.styre 21/5 Bærekraftig planarbeid i 

Oppdal kommune 

Jan Kåre Husa Oppdal kommune skal i løpet av 2021 ha en 

plan hvordan det skal arbeides med de 17 

bærekraftsmålene. Dette skal nedfelles i en 

bærekraftsplan for Oppdal der det også skal 

velges lokale delmål og indikatorer. Arbeidet 

med bærekraftsmålene er sektorovergripende 

og kommunestyret forventer at alle enheten er 

seg bevisste om dimensjonene innen 

bærekraftsbegrepet, i sitt daglige arbeid, slik at 

målene etter hvert blir en naturlig del av 

arbeidet i Oppdal kommune.     

Politisk aktivitetsplan for 2021:  

Første kvartal 2021:  

 Kommunestyremøte 28.1. – undervisning 
om innovative anskaffelser  

 Koble oss til trøndersk bærekraftsnett ved 
Trøndelag fylkeskommune   

 Formannskapet og kommunedirektørens 
stab besøker Trøndelag fylkeskommune 
for å lære mer om hvordan 
fylkeskommunen arbeider med 
bærekraftsmålene  

Andre kvartal 2021:  

 Kommunestyret avholder temamøte om 
kommunal innovasjon på 
bærekraftsgrunn 6. mai 2021. Innledere: 
NTNU-Bærekraft: Hva kan NTNU bidra 
med gjennom NTNU-avtalen? Aktuelt 
tema er også samskaping.  

Kommunestyret viser til vedtatt Planstrategi for 
Oppdal kommune og ber om at videre arbeid 

Ikke fullført 
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med bærekraft følges opp med prioritering i 
handlingsplan 2022 – 2025.  

K.styre 21/11 284/60, 68 og 70 - krav 

om regulering av 

festeavgift 

Dag H. 

Gorseth 

Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren 

gis fullmakt til å diskutere/forhandle om 

innløsning av  festeeiendommene gnr. 284 

bnr. 60,68 og 70 eller deler av disse dersom 

det åpner seg en mulighet for dette i de 

pågående forhandlinger om regulering av 

festeavgiften. Eventuelle forhandlinger om 

innløsning av festeeiendom gjennomføres med 

forbehold om politisk godkjenning. 

Ikke fullført. 

Forhandlinger pågår 

K.styre 21/18 Ny elevkantine Oppdal 

ungdomsskole - 

Gjennomført 

anbudskonkurranse 

Per Olav 

Lyngstad 

1.     Anbudsrunden avlyses da anbudene som 
er kommet inn overskrider de rammene som 
kommunestyret har satt.  

2.     Ny anbudsrunde lyses ut på nytt som en 
del- entreprise og med en tidsfrist som ikke 
går vesentlig ut over tidligere oppsatte 
tidsplan. 

3.     Kantineutbygginga skal gjennomføres 
med Oppdal kommune v/bygg og eiendom, 
som byggherre og prosjektstyrer. 

4.     Kantineprosjektet lyses ut som en 
dialogpreget konkurranse.  Det utarbeides et 
dialognotat som også skal inneholde en 
beskrivelse av ønskede sambruksfunksjoner 
for ungdomsskolen og Oppdal kulturhus.  
Leverandørutviklingsprogrammet til NHO og 
Nasjonalparken Næringshage kan utnyttes 
som hjelp i dialogprosessen, og kan også 
eksempelvis utnyttes til å få til samarbeid med 
NTNU gjennom Universitetsavtalen. 

5.     Kantina skal bygges innenfor de 
kostnadsrammer som kommunestyret stiller til 
rådighet. Nytt anbud lyses ut som har som 
maksimal total kostnadsramme for kantina på 
14.000.000. 

Ikke fullført. 

Dialogpreget 

konkurranse iverksatt. 

K.styre 21/19 Ny Høgmo barnehage - 

avklaringer om 

beliggenhet og 

samlokalisering 

Dordi Aalbu Kommunestyret ber kommunedirektøren om 

en grundigere utredning på hva en eventuell 

samlokalisering av Pikhaugen og Høgmo 

barnehage vil bety for kommunaldrift, 

samfunn, brukere og ansatte. Parallelt må 

både ansatte/fagforeninger og foreldre/brukere 

få mulighet til å involvere seg i saken. 

Forholdet mellom de kommunale og private 

barnehager må også belyses. Saken løftes på 

nytt for kommunestyret 5.juni 2021. 

Fullført 

K.styre 21/22 280/100 - Søknad om 

kjøp av tilleggsareal 

Dag H. 

Gorseth 

1. Kommunestyret vedtar  at 
kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
nødvendig avtale om salg av tilleggsareal til 
280/278 for kr 400,- pr. m2 som redegjort for i 
saksvurderingen. Kjøpekontrakt undertegnes 
av ordfører. 
 

2. Kommunestyret vedtar  at 
kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
nødvendig avtale om midlertidig bruk av ca. 
2062m2 til 
parkering/utomhusareal/beplantning som 
redegjort for i saksvurderingen. Det skal ikke 
betales leie for grunn. Nødvendig avtale 
mellom Oppdal kommune og Sagtomta AS 
undertegnes av ordfører. 
 

Ikke fullført. Avventer 

utspill fra kjøper 
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K.styre 21/23 280/86 - Søknad om kjøp 

av tilleggstomt 

Dag H. 

Gorseth 

Kommunestyret vedtar at Aunflata AS gis 
tilbud om kjøp av areal  (ca. 215m2) med 
betingelser om kostnad på kr 1154,- pr. m2, og 
at Oppdal kommune har tilgang til kommunal 
infrastruktur, og at vedlikeholdsansvaret for 
vegskråningen ned mot undergangen ivaretas 
av kjøper.  I tillegg må kjøper betale alle 
kostnader med selve eiendomstransaksjonen, 
herunder delingstillatelse og eventuell andre 
offentlige tillatelser.  

Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide 

og inngå nødvendig kjøpekontrakt med 

Aunflata AS. Kjøpekontrakten undertegnes av 

ordfører etter at Aunflata AS har signert. 

Det tas forbehold om at nødvendig 

delingstillatelse blir gitt av Oppdal kommune, 

enhet plan og forvaltning. 

Ikke fullført. Avventer 

utspill fra kjøper 

K.styre 21/24 33/14 - Søknad om kjøp 

av tilleggsareal 

Dag H. 

Gorseth 

Kommunestyret vedtar salg av ca. 470 m2  av 

gnr 20 bnr. 3 som tilleggsareal til gnr. 33 bnr. 

14. Arealet selges for kr 200,- pr. m2. I tillegg 

må kjøper betale alle kostnader med selve 

eiendomstransaksjonen, samt alle kostnader 

med eventuell endring av gjeldende 

reguleringsplan. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 

nødvendig avtale med grunneier av gnr. 33 

bnr. 14. Kjøpekontrakt undertegnes av 

ordfører. 

Fullført 

K.styre 21/25 Søknad om tilskudd til nye 

skogbruksplaner med 

miljøregistreringer i 

Oppdal kommune 

Kari Anne 

Kaxrud 

Wilberg 

Kommunestyret ser positivt på at Oppdal 

kommune står langt oppe på Statsforvalterens 

handlingsplan i «hovedplan for 

skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i 

Trøndelag for perioden 2021-2030», og ser 

viktigheten av at den enkelte skogeier får 

utarbeidet en ressursoversikt/skogbruksplan 

på sin eiendom.  

Kommunestyret innvilger skogeier kr.2,- i 

tilskudd pr produktivt dekar med skog hvor det 

blir utarbeidet ressursoversikt/skogbruksplan 

med miljøregistreringer, tilskuddet utgjør 7-8 % 

av totalkostnaden pr plan. Ramme for tiltaket 

er kr 260.000. 

Tilskuddet finansieres ved bruk av 

næringsfondet. Budsjettet for 2021 korrigeres 

slik:  

Se egen tabell. 

Ikke fullført. Arbeidet er 

påstartet.  

K.styre 21/26 Fylkesveg 6518 - 

kommunal delfinansiering 

av forprosjekt for utskifting 

av bru over Ålma 

Jan Kåre Husa Kommunestyret godkjenner kommunal 

delfinansiering med 50% i Trøndelag 

fylkeskommune sitt forprosjekt for utskifting av 

bru over Ålma på fylkesveg 6518.  

Kostnadsramme for kommunens andel i 

forprosjektkostnaden godkjennes inntil kr. 

375 000,- der fylkeskommunens 

revisorbekreftede timeforbruk i forprosjektet er 

grunnlag for fakturering av kommunens 50% 

andel. Kommunens andel finansieres ved bruk 

Ikke fullført 
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av infrastrukturfondet. Budsjettet for 2021 

korrigeres tilsvarende. 

Kommunestyret gir kommunedirektøren 

fullmakt til å inngå avtale med Trøndelag 

fylkeskommune om gjennomføring av 

forprosjektet.  

Utarbeidet forprosjektet framlegges for 

kommunestyret for å avklare videre prosess i 

arbeidet med forpliktende avtale om 

finansiering og gjennomføring av utskifting av 

brua. 

K.styre 21/27 Dovrebanen - gjerding og 

spørsmål om 

skjønnsbegjæring 

Gro Aalbu 1.Oppdal kommune deltar i prosessen med 

krav om etterskjønn overfor Bane Nor, ref 

saksfremstillingen over. 

2.Det bevilges inntil kr 75.000 eks mva for å 

dekke Oppdal kommune sin andel i prosessen.  

Beløpet finansieres slik: 

Se egen tabell. 

 

Budsjett 2021 korrigeres tilsvarende.  

 

3.Administrasjonene  i de fire kommunene og 

Utmarkskommunenes sammenslutning skal i 

samråd med Norges Bondelag vurdere når 

skjønnsbegjæring skal sendes. 

Ikke fullført 

K.styre 21/38 Forvaltningsrevisjonsrapp

ort "Eiendomsforvaltning" 

Anders 

Nordmo 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å 

ta anbefalingene i revisjonsrapportens punkt 

5.2 til følge med følgende forandringer: 

1. Kommunen skal utarbeide mål og strategier 

for forvalting av kommunens bygningsmasse. 

2. Kommunen skal innføre rapportering over 

tilstanden til kommunens bygningsmasse 

årlig,  som også synliggjør behovet for 

vedlikehold. 

Kommunen må ta lærdom av hendelsene 

knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke 

gjentar seg av hensyn til kommunens ansatte 

og brukere. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren 

gjennomgå internkontrollsystemet for  bygg 

med hensyn på ansvarsforhold, opplæring og 

praktisering, med direkte referanse i 

hendelsene på BOAS.» 

Kommunedirektøren bes komme tilbake til 

kontrollutvalget med en sak om de to første 

punktene, og en orientering om punkt tre innen 

10.09.21. 

Det arbeides med 

strategi for 

byggefovaltning i 

Oppdal kommune. 

K.styre 21/39 Disponering av midlene 

fra salg av aksjer i Oppdal 

Everk AS 

Elin J. 

Dolmseth 

Kommunestyret tar informasjonen om 

mulighetsrommet for disponeringen av midlene 

fra salget av Oppdal E-verk AS til orientering.  

Resterende lånet fra næringsfondet til kjøp av 

aksjer i Oppdal E-verk AS i 2004, kr. 

Fullført, da nytt vedtak 

foreligger i 

Handlingsplan 2022-25 
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3.069.000, betales tilbake til næringsfondet 

slik: Se egen tabell. 

Drifts- og investeringsbudsjettet 2020 

korrigeres tilsvarende. 

I sak 19/64 i møte 20.6.19 vedtok 

kommunestyret å selge 50,1% av aksjene i 

Oppdal E- verk AS til Trønder Energi Nett AS. 

for salgssummen, kr. 68.303.000  

Kommunestyret er opptatt av at disse midlene 

skal forvaltes på en langsiktig måte og at 

verdier sikres for fremtidige generasjoner i 

Oppdal kommune. 

  1.Kommunestyret i Oppdal ønsker at 

følgende muligheter for forvaltning av 

salgssum følger saken inn til 

handlingsplanarbeidet: 

 Fond «Festetomter» 
Det er utført og antatt kostnad til innløsning av 

festeeiendommer i Oppdal, i henhold til 

rapporten fra Norion Næringsmegling AS 

datert 23.03.18 til i underkant av 100 mill. kr.  

I et langsiktig perspektiv vil innløsning av 

festeeiendommer både være økonomisk 

risikoreduserende og økonomisk lønnsomt for 

Oppdal kommune. I tillegg ivaretas 

formuesbevaringsprinsippet da det investeres i 

fast eiendom.  

Det avsettes penger til innløsning av 

festetomter. Da tidsperioden for forhandlinger 

og mulighetsrommet for innløsning av tomter, 

vil gå over mange år, forvaltes beløpet i 

mellomtiden i fond eller aksjer. Denne 

plasseringen av penger, inkludert avkastning 

skal gå til innløsning av festetomter.  

Kommunestyret ber kommunedirektører 

komme tilbake med en sak på forvaltningen av 

pengene, risikovurdering og plassering på 

børs, samt handlingsregler for forvalting av 

fondet.  Kommunestyret er klar på at denne 

plasseringen av penger, inkludert avkastning 

skal gå til innløsning av festetomter.  

 Fond «Bærekraft» 
Det plasseres penger i fond eller aksjer. Deler 

av årlig avkastning kan tilbakeføres Oppdal 

kommune og avsettes til fond ved navn 

«Oppdal kommunes bærekraftsfond». Øvrige 

avkastning skal stå i fondet for å bygge videre 

kapital og bevare hovedstol i fondet.  

Kommunestyret ber kommunedirektører 

komme tilbake med en sak rundt forvaltning av 

pengene, risikovurdering og plassering på 

børs, samt handlingsregler for forvalting av 

fondet.   

Kommunedirektøren bes komme tilbake med 

sak med forslag til statutter for «Oppdal 

kommunes bærekraftsfond». Bærekraftsfondet 

skal være søkbart for næringslivet og andre for  
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bærekraftige omstilling i Oppdal. 

Kommunestyret ønsker at omlegging til grønn 

energi blir et sentralt punkt. 

 Brannsikring kirkene i Oppdal  
Vinteren 2020/2021 ble det gjennomført en 

kartlegging av brannsikkerhet i oppdalskirkene. 

Det meste av tiltak er på plass, men ingen av 

kirkene har automatisk slukkeanlegg. 

Kirkevergen og Kirkelig fellesråd ønsker i 2021 

å gjennomføre prosjektering og eventuelt 

anbudsutlysning på etablering av automatisk 

slukkeanlegg i Oppdal kirke, Lønset kirke og 

Fagerhaug kirke. Forprosjektet finansieres av 

kirkens egne midler. 

Se egen tabell. 

Kommunestyret mener det er viktig at kirkene i 

Oppdal har automatisk slukkeanlegg.  

2.Kommunestyret ber kommunedirektøren i 

samarbeid med Kirkevergen og Kirkelig 

fellesråd om å vurdere søknader til støtte for 

brannsikring fra Trøndelag fylkeskommune, 

Stiftelsen UNI, Oppdal- Rennebu Gjensidig 

Brannkasse og eventuelt andre relevante 

aktører. 

K.styre 21/40 Revidering av forskrift for 

godtgjøring til folkevalgte, 

valgperioden t.o.m. 2023 

Gerd S. Måren Kommunestyret ber om at sak om forskrift for 

godtgjøring til folkevalgte legges frem for 

kommunestyret i slutten av valgperioden, slik 

at avtroppende kommunestyre vedtar 

godtgjøring for nytt kommunestyre, i trå med 

KS sine anbefalinger. 

Ikke fullført. Skal 

behandles i slutten av 

valgperioden, dvs. før 

nytt kommunestyre 

tiltrer i 2023. 

K.styre 21/43 Årsmelding 2020 for Råd 

for personer med 

funksjonsnedsettelse 

Dordi Aalbu Kommunestyret tar årsmelding for råd for 

personer med funksjonsnedsettelse til 

orientering. 

Medlemmene i medvirkningsrådene bør ha 

samme tilgang til GoodReader som folkevalgte 

i kommunestyret og utvalgene. 

Kommunedirektøren bes innarbeide utgiftene 

til Ipad´r til rådsmedlemmene i 

handlingsplanen for 2022-2025. 

Ikke fullført. Utgifter til I-

pader ble ikke 

innarbeidet i 

Handlingsplan 2022-

2025. Kostnadene 

søkes innarbeidet i 

budsjett 2022 

K.styre 21/45 Utredning av 

mulighetsrommet for å 

sikre landbruks- og 

landskapskvalitetene i 

seterdalene våre 

Gro Aalbu Kommunestyret ber kommunedirektøren ta 

med seg momentene og spørsmålene som 

løftes fram om å på lang sikt å sikre 

jordbruksressursene, naturen og 

landskapskvalitetene på et moderne landbruk 

og reindrift sine premisser i de utsatte 

seterdalene våre inn i arbeidet med 

kunnskapsgrunnlaget for samfunnsdelen i 

kommuneplanen. 

Ikke fullført 

K.styre 21/47 Etablering av 

bærekraftsfond 

Elin J. 

Dolmseth 

1.Kommunestyret tar utredningen om hvordan 

Oppdal kommune kan bygge et 

bærekraftsfond til orientering.  

2.Kommunedirektøren legger fram egen sak til 

formannskapet der det orienteres om arbeidet 

med å skaffe eksterne midler til 

bærekraftsfondet og fondets statutter.  

Fullført, da nytt vedtak 

foreligger i 

Handlingsplan 2022-25 
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3.En tilføring av midler fra Oppdal kommune til 

et bærekraftsfond vurderes i forbindelse med 

behandlingen av handlingsplan 2022-2025. 

K.styre 21/48 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Bregnevegen 7 og 9 - 

1.gangs behandling 

Arita E. Stene Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningsloven § 12-11 å ikke sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Bregnevegen 7 og 9  

på lovbestemt høring, og å ikke legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

 Dette begrunnes med at omsøkt tiltak, etter 

kommunestyret sitt skjønn, ikke er tilpasset 

etablert boligbebyggelse i nærområdet verken 

i form, utnyttelse eller høgde. 

 Som følge av dette legges heller ikke 

rammesøknad for gnr/bnr 47/14 datert 

29.01.2021 ut til offentlig ettersyn eller sendes 

på høring i henhold til plan- og bygningsloven 

§ 12-15. 

Fullført.  

K.styre 21/49 Vangsløkkja Eiendom AS 

- søknad om økonomisk 

støtte til infrastrukturtiltak i 

fbm. gjennomføring av 

detaljreguleringsplan for 

nytt hyttefelt 

Jan Kåre Husa 1. Å tilse at Oppdal kommune bærer deler av 

utgiftene til opparbeiding av renovasjonsplass, 

avkjøring og gang og sykkelvei langs parsellen 

i et spleiselag, da dette gagner fellesskapet. 

Kommunens utgifter begrenses oppad til totalt 

150.000 kr som dekkes fra Infrastrukturfondet. 

2. Å se på en god helhetlig trafikal løsning som 

gagner alle aktører i Vangslia, som også 

inkluderer gode løsninger for 

utrykningskjøretøy. Vi mener at gang og 

sykkelvei også i framtida må gå langs 

Kjerkvegen. Kommunestyret forventer at 

øvrige utbyggere er med å ta sin del av 

kostnadene med å løse de trafikale 

utfordringene i Kjerkvegen. 

Fullført 

K.styre 21/50 Utbygging Ospvegen 4 - 

gjennomført kartlegging 

av behov utleieboliger og 

omsorgsboliger 

Per Olav 

Lyngstad og 

Frøydis 

Lindstrøm 

Byggeprosjektet Ospvegen 4 settes på vent. 5 

omsorgsboliger i Vikenhuset omdisponeres til 

ordinære utleieboliger. Forslag om bygging av 

2 småhus fremmes i Handlingsplan 2022-

2025. 

Fullført. 

Omdisponering av 

Omsorgsboliger i 

Vikenhuset. 

K.styre 21/51 Kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljø 

2021-2030. 

Sluttbehandling. 

Sjur 

Vammervold 

1. Oppdal kommunestyre vedtar med hjemmel 

i pbl § 11-15, jamfør § 11-4, vedtas 

kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljø 2021-2030, datert 20.11.2020, med 

følgende endringer:  

• «Forslag til retningslinjer» side 39: 

Setning «Registrerte kulturminner i 

hensynssonen bør bevares og istandsettes 

etter antikvariske prinsipper, som veglegemet 

med tørrmurer, stikkrenner, brukar, 

stabbesteiner og milesteiner, samt 

landskapselement med betydning for miljøet 

som steingjerder og tufter» tas inn som eget 

kulepunkt.  

• Linje Nr. 6 i tabellen på side 33: 

endres fra «Kongevegen over Dovrefjell» til 

«Pilegrimsleden og Kongevegen over 

Dovrefjell».  

• «Begrunnelse for foreslåtte 

hensynssone» side 39 linje fire: «Stinett» 

Fullført.  
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erstattes med «et nasjonalt rutenett av 

vandringsveier til Trondheim og 

Nidarosdomen». 

• «Forslag til retningslinjer» side 36: 

«Hensynssonen skal være med å sikre at 

videreutvikling av området skjer med 

aktsomhet til helheten i området» endres til 

Hensynssonen skal være med å sikre at 

videreutvikling av området skjer med 

aktsomhet til helheten i området, men skal ikke 

være til hinder for dagens drift og 

videreutvikling av gården.  

• «Forslag til retningslinjer» side 36: 

Setningen «For ikke vernede bygninger bør 

bestemmelser vise til at ved istandsetting bør 

eldre deler gjenbrukes» strykes.   

• «Forslag til retningslinjer» side 36: 

Setningen «Nye tiltak nær hensynssonen skal 

tilpasses kulturmiljøet og dets bebygde 

omgivelser» endres til «Nye tiltak nær og i 

hensynssonen skal tilpasses kulturmiljøet og 

dets bebygde omgivelser» 

• «Forslag til retningslinjer» side 42: 

Setningen «Å reparere framfor å bytte ut bør 

være et prinsipp å jobbe etter ved 

istandsetting» strykes.  

• «Forslag til retningslinjer» side 42: 

setningen «Byggenes opprinnelige plassering 

bør så langt det lar seg gjøre bestå ved 

nybygg/restaurering». strykes og erstattes 

med: «Ved nybygg/restaurering av bygg bør 

det tas hensyn til plassering slik at 

bebyggelsesformen klyngetun bevares».  

2. Andre innspill av kurant og informativ 

karakter som er imøtekommet i 

kommentarfeltet tas inn i det endelige 

plandokumentet.  

3. Alle nye tiltak innenfor 

reguleringsplanområdet for Oppdal sentrum og 

øvrige områder med gjeldende 

reguleringsplan, skal behandles etter 

gjeldende reguleringsbestemmelser for 

området og for øvrig plan- og bygningslovens 

bestemmelser. For øvrig gjelder kommune-

planens LNF(R)-bestemmelser for nye tiltak i 

landbruket. 

4. Endringer i kulturmiljøbegrepet 

I Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken — Engasjement, 

bærekraft og mangfold, innføres begrepet 

"kulturmiljø" som samlebetegnelse. Begrepet 

understreker betydningen av helhet og 

sammenheng, samtidig gjøres tilknytningen til 

den øvrige klima- og miljøpolitikken tydeligere. 

I tillegg til «kulturmiljø» innføres også 

begrepene «kulturmiljøforvaltning» og 

«kulturmiljøpolitikk» når feltet som helhet 

omtales. Det er naturlig at alle som driver med 
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kulturmiljøforvaltning implementerer disse nye 

begrepene i sitt arbeid. Derfor foreslår vi at 

planen får navnet: 

 «Kulturmiljøplan for Oppdal kommune 2021-

2030» 

Immateriell kulturarv: 

Avsnittene stedsnavn og dialekt side 31 og 32, 

flyttes til side 20, sammen med håndverk, 

husflid, kunst, kultur. Kommunestyret ber om 

at dette avsnittet får nytt navnet: Immateriell 

kulturarv. (Redaksjonelt eventuelt tydeliggjøre 

at det er tradisjonene som er den immaterielle 

kulturarven)   

Side 4 Nasjonale og regionale føringer: nytt 

kulepunkt,  

• FNs bærekraftsmål (2018).  

FNs bærekraftsmål er verdens felles 

arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Økologiske, økonomiske og sosial bærekraft 

er faktorer som hver for seg er viktige for å nå 

bærekraftsmålene og som til enhver tid må ses 

i sammenheng og balanseres mot hverandre. 

Kulturmiljø er et felles gode og en viktig 

samfunnsressurs som kan bidra til både 

miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 

(Redaksjonelt: side 36, overskrift Krigsgrav) 

K.styre 21/52 Søknad om tilskudd til 

opprusting og gjenåpning 

av Kongsvold botaniske 

fjellhage 

Sjur 

Vammervold 

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra 

Norsk botanisk forening – 

Trøndelagsavdelinga til opprusting og 

gjenåpning av Kongsvold botaniske fjellhage.  

Tilskuddet finansieres med kroner 50 000,- fra 

næringsfondet.  

Tilskuddet utbetales etter at det er innsendt 

utbetalingsanmodning med regnskap og kort 

rapport. 

Ikke fullført. Avventer 

utbetalingsanmodning 

med regnskap og kort 

rapport. 

K.styre 21/53 Søknad om 

skjenkebevilling utendørs i 

Chiabatta 

Frøydis 

Lindstrøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2020-2024 innvilges 

søknaden fra Felm AS om utvidelse av 

sin alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1 og 2 og 3 i Ciabatta (K-sak 

21/29) til også å gjelde utendørs på 

avgrenset, inngjerdet område. 

 

2. Skjenketidene for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.06.00 og 03.00 og alkohol i 

gruppe 3 mellom kl.13.00 og 02.00 hver dag 

hele året. 

 

Fullført 

 

 

 

Fullført 

 

 

Fullført 
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3.Det forventes at Ciabatta ivaretar gjeldende 

reguleringsbestemmelser for arealet som skal 

benyttes til uteservering. 

K.styre 21/54 Interpellasjoner - en 

fortolkning 

Ole Bjørn 

Moen 

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren 

lager en sak på hvordan interpellasjoner skal 

behandles, KMD s tolkning av interpellasjoner 

samt reglement og praksis i Oppdal kommune. 

Fullført 

K.styre 21/56 Om interpellasjoner og 

spørsmål i kommunene - 

Ny fortolkning 

Ole Bjørn 

Moen 

  

Kommunestyrets alternative forslag til 

kommunedirektørens pkt. 23 og strykning av 

pkt.24 ved Ingvill Dalseg  

Interpellasjoner til kommunestyret må sendes 

på e-post til ordføreren og til 

postmottak@oppdal.kommune.no senest 10 

virkedager før møtet.   

Alle medlemmer har en rett til å stille spørsmål 

til lederen i et organ, som ordføreren i 

kommunestyret, jf. kommuneloven § 11-2 

fjerde ledd, og dette kan gjøres i en form som 

kalles interpellasjoner. Dersom medlemmet i 

forkant av møtet fremmer en interpellasjon 

som kun inneholder et spørsmål 

vedkommende ønsker svar på, så skal dette 

settes opp som en "interpellasjonssak".  

Dersom det i forbindelse med interpellasjonen 

også settes frem et forslag til vedtak som 

kommunestyremedlemmet ønsker det skal 

stemmes over, gjelder reglene § 11-3 om 

sakslisten og saksavvikling. Om saken 

behandles etter §§ 11-2 eller 11-3 er relevant 

både i forkant av møtet når sakslisten skal 

settes opp, og når et slikt forslag kommer i 

løpet av møtet. 

Dersom interpellasjonen som sendes i forkant 

av møtet inneholder forslag til et slags vedtak, 

som f.eks. at et spørsmål skal utredes av 

administrasjonen eller at kommunestyret skal 

gi en uttalelse, er det ikke lenger en 

interpellasjon.  

Da er det en "sak" som skal behandles etter § 

11-3 første ledd.  

Enkeltmedlemmer har ikke rett til å kreve at 

denne typen sak settes på sakslisten, da 

retten kun gjelder for 

interpellasjoner/spørsmål.  

Står den på sakslisten som en ren 

interpellasjon med spørsmål, så skal forslag 

som fremmes under behandlingen i møtet, 

anses som en "ny sak", og forslaget til vedtak 

må da behandles etter kommuneloven § 11-3. 

Dette betyr at ordføreren eller 1/3 av organets 

medlemmer kan motsette seg behandling av 

forslaget til vedtak og avskjære en 

avstemning. 

Det er opp til kommunestyret å vurdere om en 

sak er forsvarlig utredet. Dersom vedtak om 

utredning fattes av kommunestyret, settes 

Fullført.  

Gjennomført 

folkevalgtopplæring 

20.august der 

interpellasjon og 

spørsmål var tema.  
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saken opp som sak i kommunestyremøte, etter 

utredning fra kommunedirektøren.  

Ordføreren skal referere sitt svar på 

interpellasjonen om mulig til gruppemøter 

mandag før kommunestyremøtet eller så snart 

som mulig før kommunestyremøte.  

Interpellanten kan gis inntil 5 min. til å 

begrunne sin interpellasjon. Ordføreren eller 

den han/hun utpeker besvarer interpellasjonen 

innenfor en taletid på 5 min. Blir det ordskifte 

etterpå, får ingen, bortsett fra interpellanten 

eller ordføreren ha ordet mer enn en gang. 

Taletiden for hver er begrenset til 3 min. 

Ordskiftet pr. interpellasjon begrenses til 30 

min. hvis kommunestyret ikke gjør annet 

vedtak i hvert tilfelle. Svar på interpellasjonen 

offentliggjøres i det behandling av 

interpellasjonen starter.  

Kommunedirektørens pkt. 24 strykes 

K.styre 21/57 Årsregnskap og 

årsmelding 2020 

Elin J. 

Dolmseth 

1) Årsregnskapet 2020 for 

kommunekassen og Konsolidert årsregnskap 

2020 godkjennes som fremlagt.  

 

2) Årsmelding (med årsberetningen) for 

2020 tas til orientering. 

Fullført. 

K.styre 21/59 Budsjettkorrigering - 

ubrukte midler tilhørende 

investeringsprosjekter fra 

2020 

Elin J. 

Dolmseth 

Ubrukte bevilgninger tilhørende følgende 

investeringsprosjekter overføres fra 2020 til 

2021: 

1086 Sti-prosjekt Vang 

1167 IKT-infrastruktur 2019 

1169 Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til 

mobiler 

1172 Nye kontorlokaler økonomi, flytting 

6251 Forsterkn Gml Kongeveg 

6254 Kvinnegarderobe renseanlegget 

6754 Bofellesskap for demente 

6781 Toalettbygg Vang 

6787 Kjellerseksjon nybygg ODMS 

6813 Carport hjemmesykepleien 

6815 Garasje/carport minibuss Engvn 2 

8113 Driva boligfelt 

8134 Utbygging bolgområde nord for 

Bøndernes 

 

Følgende budsjettkorrigeringer gjennomføres i 

2021-budsjettet: 

Fullført 
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K.styre 21/60 Sluttrapportering for 

investeringsprosjekter 

som er avsluttet pr. 

31.12.20 

Elin J. 

Dolmseth 

Sluttrapportene for investeringsprosjekter som 

er avsluttet pr. 31.12.20 tas til orientering. 

Fullført. 

K.styre 21/61 Jernbaneforum Midt-

Norge - søknad om 

kommunalt tilskudd 

Jan Kåre Husa Kommunestyret bevilger kr. 20 000 i tilskudd til 

Jernbaneforum Midt-Norges arbeid for å 

fremme utvikling av jernbanene i Trøndelag i 

2021.  

Bevilgningen finansieres ved bruk av 

infrastrukturfondet.  

Budsjettet for 2021 korrigeres tilsvarende. 

Fullført 

K.styre 21/62 Kommunale barnehager i 

sentrum 

Dordi Aalbu 1.Kommunestyret er opptatt av at alle barn i 

Oppdal skal ha gode barnehager, og at alle 

ansatte skal ha gode arbeidsforhold.   

2.Kommunestyret vedtar at det skal være to 

kommunale barnehager i Oppdal sentrum.   

3.Renovering/nybygg av Høgmo barnehage og 

renovering av Pikhaugen barnehage skal 

gjennomføres som innovative anskaffelser. 

Kontakt med NTNU og Universitetsavtalen 

Delvis fulført. Nybygg 

Høgmo barnehgae og 

renovering Pikhaugen 

barnehage er 

innarbeidet i 

Handlingsplan 2022-25 
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med NTNU vurderes brukt, samt samarbeid 

med Nasjonalparken Næringshage.   

4.Det vurderes om Oppdal kommune v/bygg 

og eiendom skal stå som byggherre og 

prosjektstyrer.   

5.Prosjektering og renovering/bygging av 

Høgmo og renovering Pikhaugen barnehage 

søkes innarbeidet i Handlingsplan for 2022-

2025 

K.styre 21/63 Endring av leieforhold i 

Rådhuset 

Dag H. 

Gorseth 

Det bevilges kr 250.000,- inkl. mva. til 

ombygging av arealer til tannlegen/NAV.  Det 

forutsettes at beløpet dekkes i sin helhet av 

tannlegen (Trøndelag Fylkeskommune) 

gjennom egen avtale med Oppdal kommune. 

Budsjett 2021 korrigeres slik: 

 

Avtale inngått og 

ombygging pågår 

K.styre 21/64 Utvikling av Oppdal 

distriktsmedisinske senter 

Richard 

Sandnes og 

Frøydis 

Lindstrøm 

1. Oppdal kommune overtar eierskapet i 

dagens ODMS AS. Vi ber kommunedirektøren 

komme tilbake med alternativer til organisering 

i kommunen.   

2.  Oppdal kommunestyre ønsker å utvikle et 

fullverdig distriktsmedisinsk senter (DMS) i 

Oppdal i dagens ODMS AS-lokaler i tråd med 

Handlingsplan 2021-2024, og videre deler av 

punktene i Kommunedirektørens tilrådning i 

sak PS 20/96 som ble trukket fra behandling i 

formannskapet 10.11.20  

a)  Det skal etableres et prosjekt for å utrede 

hvordan Oppdal Distriktsmedisinske senter 

(ODMS) skal bli et godt utviklet 

distriktsmedisinsk senter der følgende 

utfordringer er sentrale i prosjektet:   

• Pasientforløp    

• Tilgjengelighet    

• Brukertilfredshet   

• Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et 

større omland og fritidsbeboere   

b) Det skal:   

- Gjøres analyse av hvilke helsetjenester som 

gir innbyggere i Oppdal en gevinst jfr 

beskrevne mål for samlokalisering i et DMS. 

- Avklares med Helse Midt-Norge 

RHF/StOlavs Hospital HF om hvordan 

rekruttering av avtalespesialister skal foregå 

og i hvilken grad Oppdal kommune kan bidra i 

dette arbeidet. 

- Undersøkes hvilket mulighetsrom 

samarbeidsavtalen som er inngått mellom 

NTNU og Oppdal kommune 1.3.20 gir.  

Ikke fullført. Igangsatt 

september 2021. 

 

 

Ikke fullført 
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  3.  En prosjektbeskrivelse med 

gjennomførings- og tempoplaner knyttet til 

punkt 1 og 2 legges fram i oktobermøtet 2021.   

K.styre 21/65 Valg av styre for Oppdal 

kulturhus KF 

Richard 

Sandnes 

Martine Hårstad velges som styremedlem i 

plassen til Gerd Staverløkk, som har bedt om 

avløsning. Hun velges for to år. 

Jan Kåre Bjørkås innstilles på gjenvalg for to 

år. 

Iver Vammervold innstilles som varamedlem 

for ett år i stedet for Martine Hårstad. 

Roar Skimmeli innstilles som varamedlem for 

to år i stedet for Arnt Gulaker. 

Randi Holen Grøseth innstilles som 

varamedlem for to år i stedet for Ingrid Mellem. 

Styret blir som følger: 

 

Fullført 

K.styre 21/66 Prosjekt klimatilpasning - 

fra kartlegging til 

tiltaksplaner 

Jenny Kristin 

Heggvold, 

Arita Eline 

Stene 

Klimasårbarhetsanalyse datert 4.11.2020 for 

Oppdal kommune tas til etterretning. 

Kommunestyret vedtar  

«Klimasårbarhetsstrategier med tiltaksplan for 

Oppdal» slik det framgår av vedlegg datert 

10.5.2021. 

Klimasårbarhetsanalysen og 

klimasårbarhetsstrategiene med tiltak legges til 

grunn ved rullering av Kommuneplan for 

Oppdal, rullering av helhetlig Risiko- og 

sårbarhetsanalyse for Oppdal og rullering av 

handlingsdelen til Klima- og energiplanen for 

Oppdal. 

Rullering av 

handlingsdel for klima 

og energiplan vil bli gjort 

i november 2021. 

K.styre 21/67 ReMidt - oppnevning av 

kandidater til 

interkommunal 

klagenemnd 

Gerd S. Måren Til interkommunal klagenemnd i ReMidt IKS 

velges Magni Øveraas som medlem.  Som 

personlig varamedlem velges Haakon 

Nordseth.  Valget gjelder for inneværende 

valgperiode 2019-2023. 

 

K.styre 21/68 Svar på spørsmål til 

Kommunedirektøren 

vedrørende driftsansvar 

på stikkveger 

Eirik Kvål Kommunestyret ber kommunedirektøren om å 

legge fram en sak for hovedutvalg for kultur 

miljø og teknikk. KMT bes vurdere alle sider av 

saken etter at Oppdal kommune overførte 

ansvar for skisserte stikkveier for ca 30 år 

siden. På bakgrunn av denne behandling, 

avgjør KMT om de ønsker å rette innstilling til 

kommunestyret i saken. 

Ikke fullført 

K.styre 21/69 Regional 

vannforvaltningsplan for 

Møre og Romsdal, 2022-

2027 

Martin 

Grønning, 

Ragnhild Eklid 

Kommunestyret vedtar å sende følgende uttale 

til regional vannforvaltningsplan for Møre og 

Romsdal 2022-2027:  

Fullført 
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Oppdal kommune ser positivt på videre 

arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig 

bruk av vannressursene på tvers av 

kommuner, fylker og sektormyndigheter, og 

ønsker å være en aktiv bidragsyter til at 

målene i vannforskriften nås. 

K.styre 21/70 Gjevilvassdalen - 

nærings-,natur- og 

kulturprosjekt - 

interpellasjon fra SP 

v/Arne Brau 

Geir Arild 

Espnes 

Vi vil be om at kommunedirektøren ikke 

utreder denne interpellasjonen. 

Begrunnelsen er enkel; forslag og initiativ til 

næringsutvikling og aktiviteter i 

Gjevilvassdalen bør komme fra grunneiere og 

rettighetshavere sjøl, og dette bør komme som 

innspill i forbindelse med rullering av 

kommuneplanens arealdel. 

Fullført 

K.styre 21/72 Handlingsplan 2022-2025 Elin Johanne 

Dolmseth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtar i all hovedsak 

kommunedirektørens forslag til handlingsplan 

2022-2025 med følgende presiseringer:  

1.Kommunestyret er bevisst at økonomien 

som tilkom Oppdal kommune fra salget av 

Oppdal E-verk skal forvaltes på en måte som 

kommer kommende generasjoner til gode. 

Kommunestyret forslår derfor at den 

resterende økonomi når tilbakebetaling til 

næringsfondet 3.069.000, og kr 3.840.000 til 

brannsikring i kirkene er trukket fra, at kr 

61.394.000 settes av til et bærekraftsfond. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre 

en vurdering der en tar stilling til svingninger i 

aksjemarkedet der midlene plasseres i fond 

med best mulig avkastning til minst mulig 

risiko.  Det utarbeides vedtekter for fondet med 

følgende som veiledning:   

a. Fondet skal forvaltes av 

profesjonelle fondsforvaltere   

b. Avkastningen pro anno av fondet 

skal brukes slik:    

i. 10% av avkastningen skal 

tilbakeføres hovedstolen i fondet. Dersom 

konsumprisindeksen utgjør mer enn 10% av 

avkastning i fondet, økes prosentandelen til 

hovedstolen tilsvarende.   

ii. 40% av avkastningen skal benyttes 

til å være «såkornmidler» til 

bærekraftprosjekter, kommunale eller 

eksterne. Disse midlene plasseres videre i et 

eget kommunalt fond der eksterne midler også 

kan settes inn jfr. k-sak 21/47.  

iii. 50% av avkastningen skal brukes til 

å øke driftsmarginen i kommunens 

driftsbudsjett. Intensjonen er at disse 

inntektene skal brukes på å øke 

ergoterapiressursen og driftsmidler til BUA.  

c. Fondet skal ha en slik plassering at 

det ved behov for midler til utkjøp av 

festekontrakter, nedbetaling av gjeld eller 

prekære infrastrukturtiltak skal deler av 

 

 

Ikke fullført 
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Thorleif 

Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Hoel/ Sjur 

Vammervold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thorleif 

Jacobsen 

 

 

 

 

Ane Hoel / 

Jan Kåre Husa 

 

 

 

 

Ola Andreas 

Stavne 

 

 

hovedstolen kunne brukes til dette for å bedre 

kommunens økonomiske bærekraft.   

2. Med problematikken knyttet til kommunale 

veier sist visualisert gjennom veistandarden på 

Gamle Kongevei i vår ber kommunestyret 

kommunedirektøren forberede en sak som 

analyserer hvordan Oppdal kommune skal ha 

en tydelig vedlikeholdsplan og finansiering av 

denne:   

a) Hvor mange kilometer av kommunal 

vei trenger utbedring?   

b) En liste med klare prioriteringer av 

strekninger basert på behov   

c) Forslag til finansiering som gjør at vi 

kan klare å ta igjen etterslepet i løpet av 5 år.   

3 .De senere år er det skjedd flere utbedringer 

og tiltak i tilknytning til Vangfeltet. Det er bra 

det er kommet initiativ i tilknytning til feltet. Det 

er et av de mest spennende kulturminner vi 

har i Oppdal. I tillegg er det også et 

reiselivsprodukt med stort potensial.  

Kommunestyret mener organiseringen og den 

samlete planlegging rundt feltet kan bli bedre. 

Den betydningen som Vangfeltet har og det 

potensialet som ligger der, krever en tydelig og 

samlet plan. Den krever også involvering og 

forpliktelse fra reiseliv og andre 

næringsaktører, fra aktører innen kulturminne 

og historieformidling.  Kommunestyret ber 

derfor ordfører om å kalle nevnte involverte 

aktører i Vangfeltet inn til et møte. Dette med 

tanke på å utvikle en samlet plan for videre 

utvikling av Vangfeltet.    

Kommunestyret tar inn opsjon 2 i utbyggingen 

av Driva Boligfelt i handlingsplanen 2022-

2025. Kostnaden på 850 000 kr finansieres 

gjennom et lån fra kapitalfondet. Inntekter fra 

salg av tomtene tilbakeføres kapitalfondet. 

Vedtatte verbalforslag: 

1.Bærekraftsmål: 

a.Hvilke mål er det vi i Oppdal vil arbeide for å 

nå?  

Kommunestyret i Oppdal vil sette seg konkrete 

bærekraftsmål som vi skal arbeide for å nå i 

inneværende periode. Det skal rapporteres på 

målene.  

Målrettet fokus og arbeide er nødvendig for å 

nå målene.  

b.Alle saksutredninger fra kommunedirektøren 

skal om mulig beskrive hvilket bærekraftsmål, 

saken gjelder. 

2.Oppdal kommune skal i 

handlingsplanperioden øke kompetansen om 

CRDP (FN-konvensjonen om rettigheter til 

Ikke fullført. 

 

 

 

 

 

 

Ikke fullført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke fullført. 



31.08.2021 44 

Jan Kåre Husa 

/ Ola Andreas 

Stavne 

personer med nedsatt funksjonsevne) i alle 

kommunale enheter, og innarbeide 

konvensjonen i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

K.styre 21/73 Tertialrapport 1-2021 med 

budsjettkorrigeringer 

Elin Johanne 

Dolmseth 

Kommunestyret tar Tertialrapport 1-2021 til 

orientering.  

Driftsbudsjettet for 2021 korrigeres slik: 

 

 

 

 

Investeringsbudsjettet korrigeres slik: 

Fullført 
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K.styre 21/74 Behandling av søknad om 

økonomisk støtte til 

tidtakerbu 

Sjur 

Vammervold 

1.OIL sin søknaden om tilskudd til tidtakerbu 

imøtekommes. Tilskuddet innarbeides i 

budsjettet for 2022, og finansieres slik: 

 

2.Tilskuddet imøtekommes med følgende 

vilkår:  

Tilskuddet utbetales etter innsendt regnskap 

for tiltaket. Det forutsettes at tiltaket 

fullfinansieres og får godkjent sin 

spillemiddelsøknad.  

3.Spørsmål om Oppdal kommunes involvering 

i renhold og øvrig drifts- og vedlikeholdsansvar 

for toalettet, avklares i forbindelse med 

behandling av handlingsplan 2023-2026 og 

budsjett 2023.   

Ikke fullført. Tiltaket er 

ikke påbegynt. Punkt 3 i 

vedtaket kan ikke 

fullføres før vedtak om 

budsjett for 2023 og 

handlingsplan for 2023-

2026.  

K.styre 21/75 Oppdal kommunes 

deltakelse i 

Bærekraftsnettverket i 

Trøndelag 

Ane Hoel 1. Kommunestyret vedtar at Oppdal 

kommune skal delta i Bærekraftsnettverket 

Trøndelag.  

2. Den årlige kostnaden på inntil kroner 

60 000 for deltakelse i Bærekraftsnettverk 

Trøndelag innarbeides i årsbudsjettet f.o.m 

2022. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

inngå samarbeidsavtale med de øvrige 

medlemmer i Bærekraftsnettverket.  

4. Arbeidet med en plan for 

implementering av de 17 bærekraftsmålene vil 

bygge på kunnskap Oppdal kommune får ved 

deltakelse i Bærekraftsnettverket, og sees i 

sammenheng med revideringen av 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Ikke fullført.  
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K.styre 21/76 Prosjekt "Grønn 

Fjellhageby" - samarbeid 

mellom Oppdal kommune, 

Nasjonalparken 

Næringshage AS og 

Trønderenergi AS 

Jan Kåre Husa Kommunestyret ber kommunedirektøren inngå 

avtale med TrønderEnergi AS og 

Nasjonalparken Næringshage AS om 

realisering av samarbeidsprosjektet «Grønn 

fjellhageby». Oppdal kommunes deltakelse i 

samarbeidsprosjektet skal baseres på 

forskning og utvikling og ikke involvering i 

selskap med kommersielt motiv.  

Nasjonalparken Næringshage AS skal ha en 

rolle som koordinator av videre 

konseptutvikling i samarbeidsprosjektet 

«Grønn fjellhageby» på vegne av Oppdal 

kommune. 

Kommunestyret godkjenner en økonomisk 

ramme for samarbeidsprosjektet på 2,0 mill. 

kr. Oppdal kommunes kostnader finansieres 

ved bruk av generelt disposisjonsfond og 

innarbeides i handlingsplan og årsbudsjett. 

Ikke fullført 

K.styre 21/77 Forurenset grunn på 

SPA_8 - SIVA p-plass 

Eirik Kvål Kostnader forbundet med opprydding av 

forurensede bygningsmasser i grunnen på 

eiendom f_SPA8 finansieres med bruk av 

infrastrukturfondet. Samlet kostnad er avklart å 

ligge kr 1.430.000 eks. mva. 

Følgende budsjettkorrigering gjennomføres: 

 

Fullført 

K.styre 21/78 Nasjonalparken 

Næringshage AS - 

søknad om finansiering av 

fasilitering av 

studentoppgaver og 

forskningsprosjekter og 

koordinering av 

samarbeidsavtalen 

mellom NTNU og 

næringsliv og forvaltning i 

Oppdal 

Jan Kåre Husa Kommunestyret godkjenner at Nasjonalparken 

Næringshage AS engasjeres videre til å utføre 

prosjektledelse i forbindelse med avtale 

mellom NTNU og Oppdal 

kommune/Nasjonalparken Næringshage AS. 

Søknad om kommunal finansiering av inntil kr. 

375 000,- i 2021 imøtekommes. 

Det ønskes en delrapportering underveis i  

prosjektet. 

Finansieringen dekkes ved bruk av generelt 

disposisjonsfond.  

Driftsbudsjettet for 2021 korrigeres tilsvarende. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 

01.12.2021 framlegge en sak som gir oversikt 

over alle framtidige utgifter i fbm. NTNU-

avtalen som forventes dekket og finansiert av 

Oppdal kommune. Utgifter i Nasjonalparken 

Næringshage AS som forventes dekket av 

Oppdal kommune, skal inngå.  

Saken skal gi grunnlag for evt. prioritering og 

finansiering av tiltaket i Oppdal kommunes 

handlingsplan og budsjett. 

Fullført 

K.styre 21/79 Vedtak om å løse ut 

opsjon for 

Helseplattformen 

Frøydis 

Lindstrøm 

1. Kommunestyret beslutter å tre inn i 

Samarbeidsavtalen for Helseplattformen  

2. Kommunestyret vedtar å kjøpe en 

andel av aksjene i Helseplattformen AS og 

tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet. 

Fullført 
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Aksjekapitalen inntil kr. 39 000 finansieres 

med bruk av investeringsfond 

3. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren innarbeide 

Helseplattformen i Handlingsplan 2023-2026 

4. Kommunestyret vedtar å løse ut sin 

opsjon på kjøp av Helseplattformen innenfor 

en estimert drifts- og investeringskostnad på 

21 MNOK eks. MVA samt årlige rente- og 

avdragskostnader på 1,5 MNOK.  Finansiering 

avklares ved innarbeidelse av 

Helseplattformen i kommunens 

Handlingsplanen 2023-2026 

5. Oppdal kommune har ensidig rett til 

å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten 

begrunnelse, frem til 13 måneder før 

produksjonssetting. 

K.styre 21/80 Skiløyper i 

Gjevilvassdalen og i 

Oppdal for øvrig - 

orientering om status og 

vurdering av veien videre 

Ane Hoel og 

Sjur 

Vammervold 

Kommunestyret ber i medhold av plan og 

bygningsloven kap 12 kommunedirektøren om 

å starte arbeidet med regulering av skiløyper 

fra Osen og Grøtsætra til Gjevilvasshytta. 

Det varsles oppstart i henhold til plan og 

bygningsloven § 12-8, der arbeidet tar 

utgangspunkt i strekningene: 

 1. Osen – Gjevilvasshytta (på vegen) 

2. Osen – Resskrysset (utenom vegen) 

3. Resskrysset – Gjevilvasshytta (nedre trasé)  

4. Grøtsætra – Gjevilvasshytta (øvre trasé)  

5. Grøtsætra – Vangssætra – Resskrysset 

(nedre trasè)  

6. Grøtsætra – Resskrysset (på vegen) 

 Det skal utarbeides og behandles 

planprogram med begrenset 

konsekvensutredning som skal fastsettes av 

kommunestyret i henhold til pbl § 12-9 

Arbeidet med reguleringsplan 

kostnadsberegnes oppad til kroner 300 000. 

Arbeidet finansieres ved bruk av 

infrastrukturfondet. 

Arbeidet med reguleringsplan for Stølen – 

Fjellskolen – Vora gjenopptas umiddelbart. 

Resterende av stamløypenettet skal 

prepareres som i dag under forutsetning av at 

man inngår langsiktige avtaler med berørte 

grunneiere. Dersom dette ikke lar seg 

gjennomføre, vil Oppdal Kommune starte en 

reguleringsprosess for strekningen. Oppdal 

Kommune har hovedansvaret for tilrettelegging 

av stamløypenettet. 

Ikke fullført. Det må i 

første omgang varsles 

oppstart av planarbeidet 

og inngås samarbeid 

med Plankontoret.  

K.styre 21/81 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Arita Eline 

Stene 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-11 å sende forslag til 

detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre 

Fullført.  
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Gorsetgrenda Øvre -1 

gangs behandling 

på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. 

K.styre 21/83 Regional plan for 

vannforvaltning for 

Trøndelag og 

Bottenhavet, 2022-2027 

Martin 

Grønning 

Odd Lykkja, 

Vannområdeko

ordinator Orkla 

1.Kommunene i Orkla vannområde – Oppdal, 

Tynset, Rennebu og Orkland - leverer felles  

høringsuttalelse til regional 

vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion 

med vedlegg og tilhørende dokumenter, med 

vannområdeutvalget som avsender. 

2.Vannområdeutvalget for Orkla vannområde 

ferdigstiller endelig høringsuttalelse med 

eventuelle påpekninger fra den enkelte 

kommune. 

3.Oppdal kommune stiller seg bak det 

vedlagte utkastet til høringsuttalelse fra Orkla 

vannområde til Regional plan for 

vannforvaltning for Trøndelag. 

Oppdal Kommune ser positivt på videre 

arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig 

bruk av vannressursene på tvers av 

kommuner, fylker og sektormyndigheter, og 

ønsker å være en aktiv bidragsyter til at 

målene i vannforskriften nås. 

Ikke fullført. 

Saken er ferdig fra 

kommunens side, men 

ikke vedtatt på 

fylkesnivå. 

K.styre 21/84 Trøndelag brann- og 

redningstjeneste. 

Beredskapsanalyse for 

Oppdal kommune. 

Thorleif 

Jacobsen 

Oppdal kommune tar Status ROS – 

Forebyggende analyse – beredskapsanalyse 

og brannordning til orientering og vedtar 

følgende:  

1.Beredskapen i eierkommunene etableres 

som foreslått.  

2.Det økonomiske handlingsrommet som 

oppstår som følge av beredskapsjusteringen i 

Indre Fosen kommune, anvendes til utdanning 

og kompetanseheving av mannskapene.  

3.Tilpasning til beredskapsanalysen skal 

gjennomføres innen utgangen av 2021. 

Fullført.  

TBRT er underrettet om 

vedtaket. 
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Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 
Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

F.skap 17/42 Salg av utleieboliger Anders Nordmo 1. Rådmannen gis fullmakt til å selge 

Roseringen 26a, Mogopsvingen 1a, 

Mogopsvingen 1b, Mogopsvingen 1c og 

Mogopsvingen 1 d til dagens leietakere til 

fastsatt takst. Det forutsettes at Oppdal 

kommune seksjonerer/deler 

Mogopsvingen 1a-d fra 2 til 4 enheter.  

2 Dersom leietaker ikke kjøper sin leide 
bolig selges boligen på det frie 
markedet til høystbydende gjennom 
bruk av eiendomsmegler.  

Sildrevegen 2 legges ut 

for salg når nåværende 

leieforhold avsluttes.  

Verditakst er satt. 

Tilstandsrapport er 

utarbeidet. 

Roseringen 26 er solgt.  

Mogopsvingen 1 a og 1b 

er solgt. 

Salg av Mogopsvingen 1 

c og 1d avventes. 

F.skap 19/10 Ny fjellov – uttalelse til 

høring NOU 2018:11 

Ingvill Dalseg Oppdal kommune viser til forslag til ny 

fjellov i NOU: 2018 11. 

Statsallmenningene er viktige områder 

både for skogsdrift, reindrift og andre 

utmarksnæringer, samt friluftsliv og 

folkehelse i Trøndelag. Oppdal kommune 

er i liten grad, direkte, berørt av ny fjellov, 

men ønsker å vektlegge følge høringssvar 

som del av et fellesskap i Trøndelag.  

Oppdal kommune er medlem av 

Utmarkskommunenes Sammenslutning - 

USS som har gjennomgått NOU’en og 

laget høringsuttalelse på vegne av sine 

medlemskommuner vedtatt av landsstyret i 

USS 12.2.19.  

Utvalget foreslår nye regler for oppnevning 

av fjellstyret som innebærer at 

kommunenes rolle i oppnevningen av 

fjellstyrene svekkes. De eneste grep i 

favør av kommunene er forslag om at 

kommunene skal kunne bestemme om det 

skal være ett eller flere fjellstyrer i en 

kommune og om statsallmenningene skal 

forvaltes etter bygdeallmenningsloven  

Kommunenes rolle ved oppnevning av 

fjellstyrene: Denne bør være som i dag der 

kommunen oppnevner på fritt grunnlag, 

slik mindretallet foreslår. Flertallet vil at 

årsmøtene for de bruksberettigede skal 

spille inn navn på representanter for disse, 

og at kommunestyret er bundet av disse 

innspillene. Dette vil i tilfelle svekke 

kommunenes rolle, ikke styrke 

kommunenes rolle jfr. mandatet 2.1.5.  

Jakt og fiske: Dagens praksis for jakt og 

fiske, samt prisrammer i statsallmenningen 

må videreføres (flertallets anbefaling). 

Dagens mulighet for favorisering av 

«innbyggere fra bygda» innenfor jakt og 

fiske er viktige. Dette er gamle rettigheter 

som må videreføres og som har mer og 

mer å si for rekreasjon, tilknytting til bygda 

Ikke fullført. 

 

Høringsuttalelsen ble 

ikke sendt fra 

Formannskapet. 

 

Det må lages rutiner om 

hvordan saker skal tas 

videre når politiker står 

som saksbehandler eller 

bringer sak opp i møte. 
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og positive verdier ved å bosette seg i 

distriktet.  

Avslutningsvis vil Oppdal kommune 

påpeke at det er ingen drøftelser av hvilke 

oppgaver eller myndighet som kunne 

tenkes lagt til kommunene. Det er heller 

ingen drøftelser for hvorfor utvalget 

konkluderer med at det ikke er 

formålstjenlig å trekke kommunene 

sterkere inn i forvaltningen.  

En sammenslåing av Fjelloven og 

Statsallmenningsloven må ikke medføre at 

rettigheter som i dag ligger til lokal 

landbruksnæring eller innbyggere blir 

svekket eller fjernet. 

F.skap 19/32 20/80 – søknad om kjøp 

av tilleggsareal 

Dag H. Gorseth  Formannskapet vedtar at eier av gnr. 20 

bnr. 80 får kjøpe ca. 125m2 tilleggsareal 

som omsøkt til en pris på kr 130,- pr. m2. I 

tillegg må kjøper betale alle kostnader 

med eiendomstransaksjonen samt endring 

av reguleringsplan (ny tomtedeling).. Det 

tas forbehold om at delingstillatelse 

godkjennes av Oppdal kommune, Enhet 

Plan og Forvaltning.  

Rådmann gis fullmakt til å inngå 

nødvendig kjøpekontrakt med eier av gnr. 

20 bnr. 80. Kjøpekontrakt undertegnes av 

ordfører etter at den er undertegnet av eier 

av gnr. 20 bnr. 80. 

Ikke fullført – Avventes 

pga.  jordskiftesak 

F.skap 19/41 284/58 - Søknad om 

opsjon på erverv av del 

av kommunal eiendom 

Dag. H. Gorseth 1. Formannskapet ber Rådmannen om 
å gjennomføre taksering av del av 
eiendommen gnr. 284 bnr. 58, jfr. rød 
skravur på vedlegg 2, ved bruk av to 
uavhengige takstmenn med 
tilstrekkelig kompetanse. 
 

2. Etter at taksering er gjennomført og 
foreligger hos Oppdal kommune 
igangsettes forhandlinger med 
Consto Midt-Norge AS om opsjon. 
Fremforhandlet opsjonsavtale 
undertegnet av Consto Midt-Norge 
AS, legges frem for Formannskapet 
til endelig behandling. 

 

Ikke fullført. Avventer 

utspill fra Consto Midt 

Norge 

F.skap 20/33 Tilslutning til prosjektet 

«felles 

kunnskapsgrunnlag for 

beitebruken i 

Trollheimen og Ilfjellet» 

Jenny K. 

Heggvold 

I medhold av vedtatt delegeringsreglement 

vedlegg 3 pkt 1.4 vedtar formannskapet 

følgende:  

Oppdal kommune er svært positive til at 

det blir utarbeidet felles 

kunnskapsgrunnlag for beitebruk i 

Trollheimen og Ilfjellet. Deltakende 

kommuner er Orkland, Surnadal, Sunndal, 

Midtre Gauldal, Rindal, Oppdal og 

Rennebu.  

Administrasjon i Oppdal kommune skal 

sitte i styringsgruppen og prosjektledelsen 

og bidra med arbeidsinnsats tilsvarende kr 

37.500. Oppdal kommune går i tillegg inn 

Ikke fullført. Det ble 

sendt ut 

konkurransegrunnlag til 

aktuelle konsulentfirma 

jobber med oppdraget. 

Rapporten forventes 

ferdigstilt desember 

2021. 
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med kr 20.000,-. til dette arbeidet. Beløpet 

dekkes ved bruk av plan og forvaltning sitt 

disposisjonsfond. Driftsbudsjett 2020 

korrigeres tilsvarende. 

F.skap 20/61 Flomsikringstiltak langs 

elva Driva 

Geir A. Espnes Formannskapet vedtar å bevilge inntil kr 

80 000,- til igangsatt flomsikringsarbeid i 

Drivdalen.  Beløpet dekkes inn ved bruk av 

kto. 1417 240 Tilfeldige utgifter etter 

formannskapets bestemmelse.  

Formannskapet ber kommunestyret 

vurdere å tilføre formannskapet tilsvarende 

beløp fra fondsmidler. 

Vedtaket er ekstraordinært og gir ingen 

presedens. 

Flomsikringen er utført 

og regnskapet avsluttet. 

Midler ikke tilbakeført. 

F.skap 20/80 Bruk av øremerket 

tilskudd til vedlikehold, 

rehabilitering og 

oppgradering av 

kommunal infrastruktur 

Elin J. Dolmseth Formannskapet vedtar at 3,3 millioner 

kroner i øremerket tilskudd til vedlikehold, 

rehabilitering og oppgradering av 

kommunal infrastruktur disponeres slik: Se 

tabell. 

Budsjett 2020 korrigeres tilsvarende. 

Rehabilitering / 

oppgradering Kullsjøen 

friluftsområde (kr. 

900.000 eks mva.):  

 Kr. 28.000 til 

lysarmaturer montert 

høsten 2020 

 Kr. 765.000 til 

oppgradering / 

rehabilitering av 

området. Kontrakt er 

inngått med Oppdal 

Maskinkompani AS. 

Arbeidet utføres 

høsten 2021. 

 Kr. 107.000 til ulike 

mindre tiltak som vil 

løfte området, jfr. 

Forvaltningsplan for 

statlig sikra frilufts-

områder i Oppdal 

kommune. 

 

Oppgradering av 

overvannsledning 

Aunevegen (kr. 

1.100.000 eks mva.): 

 Arbeidet er utført 

høsten 2020 av Dale 

Maskin AS for kr. 

1.100.000 eks. mva 

 

Rehabilitering av 

taktekke Oppdal 

helsesenter (kr. 

1.300.000 eks mva.): 

Arbeid utført i vår. 

F.skap 20/84 Innovasjon og bærekraft Ole Bjørn Moen Ordfører og varaordfører bes arbeide 

videre med tematikken innovasjon og 

bærekraft. 

Formannskapet ber om at de kommer 

tilbake til formannskapet med en plan for 

hvordan slik arbeid skal innarbeides i 

kommunens videre arbeid med 

Ikke fullført. 

Oppdal kommune med i 

«Bærekraftsnettverket» 

til fylkeskommune. Det 

har vært to møter der 

ordfører og varaordfører 

har deltatt. I løpet av 

våren 2021 blir det 

gjennomført datafangst i 

Oppdal knytt opp mot 
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tematikken, både politisk og generelt i 

siste formannskapsmøte 2020. 

FN`s bærekraftsmål 

nr.11. 

F.skap 21/18 Legatregnskap 2020 Richard 

Sandnes 

Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole 
og Elisabeth Mellems legat og Oppdal 
kommunes sosiallegat fastsetter 
formannskapet årsmelding, årsregnskap 
og balanse for 2020 som vist i vedleggene.  
 
Det foretas ikke tildeling fra de tre nevnte 
legater for 2020. 
 
Formannskapet ber om at 
kommunedirektører kommer tilbake med 
en sak for formannskapet med vurderinger 
av forvaltning av legatene, retningslinjer 
for legatene og hvilke muligheter 
formannskapet har for bedre forvaltning og 
mulig utdelinger av midler. 
 

Fullført 

F.skap 21/19 Orienteringssak - 

elevkantine 

Ole Bjørn Moen Unntatt offentlighet - off.l.§13/Fvl.§13-2 Er i arbeid/prosess. Det 

er gjennomført møte 

med repr fra styret i 

kulturhuset, daglig leder 

kulturhus, rektorer, 

tillitsvalgt og 

vernetjeneste der vi 

går vivurderer om allsale

n i kulturhuset 

kan sambrukes. Det blir 

innhentet skisse for 

plantegning og 

fasadetegning fra tre 

arkitektfirma. Vi skal 

velge et firma som vi går 

videre med. Det arbeidet 

vil danne grunnlaget for 

en anbudsrunde.  

F.skap 21/20 Revidering av forskrift 

for godtgjøring til 

folkevalgte - 

valgperioden t.o.m. 2023 

 

Ole Bjørn Moen Formannskapet ber kommunedirektøren 

se på forskrift om godtgjøring av 

folkevalgte, spesielt med tanke på tapt 

arbeidsfortjeneste. Det legges videre frem 

en sak for kommunestyret. 

Fullført. Vedtak 

gjort. Kommunen 

skal ikke justere lokal 

forskrift nå.  

F.skap 21/33 284/58 - Søknad om 

bruk av kommunal grunn 

til tidtakerbu 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Oppdal IL får 
tillatelse til å ta bruk kommunal grunn del 
av gnr. 284 bnr. 58, tilsvarende 
«fotavtrykket» for ny tidtakerbu, i tråd med 
Oppdal kommune Plan og Forvaltning sin 
tillatelse til tiltak av 26.03.2021 (ephorte 
sak 2021/542-3).  
 
Avtale mellom Oppdal kommune og 
Oppdal IL Hovedlaget av 12.04.2021 slik 
den følger som vedlegg 1, godkjennes. 
Avtale oversendes Oppdal IL Hovedlaget 
for underskrift. Avtale undertegnes deretter 
av Oppdal kommune ved Ordfører. 
 

Fullført 

F.skap 21/35 Styremedlemmer i 

Oppdal kulturhus - 

valgkomiteens innstilling 

Richard 

Sandnes 

Martine Hårstad velges som styremedlem i 
plassen til Gerd Staverløkk som har bedt 
om avløsning. Hun velges for to år. 
Jan Kåre Bjørkås gjenvelges for to år. 
 
Iver Vammervold velges som varamedlem 
for ett år i stedet for Martine Hårstad. 
Roar Skimmeli velges som varamedlem 
for to år i stedet for Arnt Gulaker. 

Fullført 
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Randi Holen Grøseth velges som 
varamedlem for to år i stedet for Ingrid 
Mellem. 
 

F.skap 21/41 Koronapandemi Covid 

19 - kommunal 

kompensasjonsordning 

til lokale virksomheter 

2021, del 1 

Jan Kåre Husa Formannskapet slutter seg til 
Nasjonalparken Næringshage AS sin 
vurdering og tilrådning om tildeling av 
tilskudd i kompensasjonsordning 2021, del 
1. Tildelingen finansieres ved bruk av 
statlige midler tildelt og overført 
kommunalt næringsfond. 
 

Fullført 

F.skap 21/44 Søknad om støtte til film 

og historisk 

dokumentasjon 

Gro Aalbu Årsregnskapet 2020 for kommunekassen 
og Konsolidert årsregnskap 2020 
godkjennes som fremlagt.  
 
Årsmelding (med årsberetningen) for 2020 
tas til orientering.  
 
3) Kommunestyret ber om en sak hvor 
gjenbevilgningsprinsippet drøftes. Dette 
før rullering av økonomireglement 
 

????? Her må det ha 

blitt noe feil lagt inn 

eller? Hilsen Gro 

F.skap 21/47 280/7 mfl. - Etablering 

av ladepunkt for Elbil 

Oppdal Sentrum 

Dag O. Gorseth Formannskapet gir kommunedirektøren 
fullmakt til å forhandle med aktuelle 
aktører/ladeoperatører om etablering av 
anlegg for elbillading på kommunal grunn. 
Resultat av slike forhandlinger legges frem 
for formannskapet for eventuell 
godkjenning. 

Ikke fullført 

F.skap 21/48 288/4 - Søknad om 

disponering av areal til 

etablering av 

ladestasjoner 

Dag O. Gorseth Formannskapet vedtar at det er ønskelig 

med en omdisponering av del av 

byggeområde BS19 til offentlig parkering i 

tråd med skisse benevnt FIG 1 i 

saksutredningen.  

Formannskapet ber kommunedirektøren 

om å fremforhandle en avtale med Aune 

Gård AS om å etablere elbillading på 

kommunens eiendom del av gnr. 288 bnr. 

4. Det skal ikke betales leie for bruk av 

kommunal grunn. Resultatet av 

forhandlinger legges frem for 

formannskapet for endelig godkjenning. 

Ikke fullført 

F.skap 21/49 52/24 - Utbygging Driva 

boligfelt -status/fremdrift 

Dag O. Gorseth Formannskapet vedtar at etappe 1 utvides 
med opsjon nr. 1. En utvidelse av 
prosjektet som åpner for at tomtene B4, 
B8, B9, B10 og B16 også blir byggeklare 
som del av etappe 1, innenfor vedtatt 
kostnadsramme for prosjektet. 

Ikke fullført. 

F.skap 21/51 Kommunalt næringsfond 

2020 - restmidler. 

Vurdering av innkomne 

søknader 

Jan Kåre Husa Formannskapet slutter seg til 
Nasjonalparken Næringshage AS sin 
vurdering og tilrådning om tildeling av 
restmidler fra kommunalt næringsfond 
2020. Tildelingen finansieres ved bruk av 
statlige midler tildelt næringsfond 2020.   

Fullført 

F.skap 21/52 Koronapandemi Covid 

19 - kommunal 

kompensasjonsordning 

til lokale virksomheter 

2021, del2 

Jan Kåre Husa Formannskapet slutter seg til 
Nasjonalparken Næringshage AS sin 
vurdering og tilrådning om tildeling av 
tilskudd i kompensasjonsordning 2021, del 
2. Tildelingen finansieres ved bruk av 
statlige midler tildelt og overført 
kommunalt næringsfond.  . 

Fullført 

F.skap 21/56 Behandling av søknad 

om økonomisk støtte til 

Oppdal musikkskole 

Sjur 

Vammervold 

Søknaden fra Oppdal musikkskole avslås Fullført.  
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F.skap 21/58 Behandling av søknader 

til store idretts- og 

kulturarrangement 

Sjur 

Vammervold 

Formannskapet imøtekommer søknaden 
fra Pilegrimsutvalget delvis med kroner 30 
000 til avvikling av Pilegrimsdagene i 
Oppdal 2021.  
 
Det settes som vilkår at søkerne sender 
inn en enkel evalueringsrapport med 
regnskap etter endt arrangement.  
 
Utbetaling av tilskudd vil skje etter 
innsendt regnskap. Det forutsettes at et 
eventuelt restbeløp etter endt arrangement 
tilfaller foreningens virksomhet.  
 
Tilskuddet dekkes innenfor ansvar 232, 
konto 14 717 – tilfeldige utgifter etter 
formannskapets bestemmelse. 

Ikke fullført. Avventer 

regnskap og enkel 

evalueringsrapport.  

F.skap 21/60 Vedtak om å løse ut 

opsjon for 

Helseplattformen 

Frøydis 

Lindstrøm 

1. Kommunestyret beslutter å tre 
inn i Samarbeidsavtalen for 
Helseplattformen  
2. Kommunestyret vedtar å kjøpe 
en andel av aksjene i Helseplattformen AS 
og tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet. 
Aksjekapitalen inntil kr. 39 000 finansieres 
med bruk av investeringsfond 
3. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren innarbeide 
Helseplattformen i Handlingsplan 2023-
2026. 
4. Kommunestyret vedtar å løse ut 
sin opsjon på kjøp av Helseplattformen 
innenfor en estimert drifts- og 
investeringskostnad på 21 MNOK eks. 
MVA samt årlige rente- og 
avdragskostnader på 1,5 MNOK.  
Finansiering avklares ved innarbeidelse av 
Helseplattformen i kommunens 
Handlingsplanen 2023-2026 
5. Oppdal kommune har ensidig 
rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, 
uten begrunnelse, frem til 13 måneder før 
produksjonssetting. 

Fullført 

F.skap 21/61 Legater - mulig 

forvaltning av disse 

Richard 

Sandnes 

Formannskapet gir sin tilslutning til at 
kommunedirektøren kommer tilbake med 
en sak om avvikling av legatene slik som 
beskrevet ovenfor. 

Fullført 

 

F.skap 21/62 Oppdal næringshus - 

eieroppfølging 

Richard 

Sandnes 

Formannskapet tar saken til orientering. Fullført 

 

F.skap 21/66 271/8 mfl. - Leie av 

kommunal grunn 

Dag O. Gorseth Formannskapet godkjenner leieavtale 
datert 22.06.2021 slik den foreligger som 
vedlegg 1. Leieavtale oversendes Oppdal 
Skiheiser AS for underskrift. Leieavtale 
undertegnes deretter av Oppdal kommune 
ved ordfører. 
 
Årlig leieinntekt inntektsføres konto 16303 
- 673 – 325 (festeinntekter). 

Fullført 

F.skap 21/67 Utbygging av Driva 

boligfelt - trinn 2 

Eirik Kvål Saksdokumenter forelå som nevnt i 
saksinnledningen. 
Formannskapet tar saken til etterretning. 

Ikke fullført. 

Anbudsrunde blir 

gjennomført tidlig i 

2022.  

F.skap 21/68 Behandling av søknad 

om tilskudd til 

bassengleie og 

utdanning av 

livreddere/instruktører 

Sjur 

Vammervold 

Formannskapet imøtekommer søknaden 
fra Oppdal Revmatikerforening og bevilger 
kroner    26 600,- til dekning for leie av 
svømmehall og etterutdanning/kurs av 
lokallagets instruktører.  
 

Ikke fullført. Avventer 

kontonr. for utbetaling.  
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fra Oppdal 

revmatikerforening 

Beløpet dekkes ved bruk av konto 232 
14717 tilleggsbevilgningsreserve – 
tilfeldige utgifter etter formannskapets 
bestemmelse.  
 
Det settes som vilkår at Oppdal 
Revmatikerforening sender inn en enkel 
regnskapsrapport mot slutten av året. 

F.skap 21/69 Kommunalt bidrag til 

Dovrebanens 100-års 

jubileum 

Sjur 

Vammervold 

Formannskapet bevilger inntil kroner 50 
000,- til Dovrebanens 100-års jubileum.  
 
Det forutsettes at den lokale gruppen i 
etterkant av arrangementet sender inn en 
enkel rapport og regnskap for 
arrangementet.  
 
Beløpet belastes konto 232 14717 
tilleggsbevilgningsreserve – tilfeldige 
utgifter etter formannskapets 
bestemmelse. 

Ikke fullført. Avventer 

gjennomføring med 

påfølgende rapport og 

regnskap.  

F.skap 21/70 Bidrag til årets TV-

aksjon - Barn, ikke brud 

Lillian 

Kleffelgård 

Formannskapet bevilger kr 10 000,- til 
årets TV-aksjon.  
  
Beløpet belastes konto 232 14717 
tilleggsbevilgningsreserve – tilfeldige 
utgifter etter formannskapets 
bestemmelse. 

Fullført 

F.skap 21/71 Avvikling av dagens tre 

legater 

Richard 

Sandnes 

Det startes et arbeid med avvikling av 
dagens fire legater. 
 
Marit Stølens legat avvikles over ett år ved 
at midlene deles ut til større prosjekter 
innen landbruk og formidling av 
landbrukshistorie eller husflidssektoren.  
Vedtektenes punkt 6 og punkt 7 endres 
slik: 
 
6. Det gis anledning til å benytte 
grunnkapitalen til utdeling.  Midlene skal 
være plassert på rentebærende bankkonto 
til høyest mulig rente. 
 
7. Det deles ut midler fra grunnkapital og 
renteavkastning med fratrekk for offentlige 
gebyrer for legatet. 
 
 
Ole og Elisabeth Mellems legat avvikles 
over inntil tre år ved at midlene deles ut til 
større prosjekter innen landbruk.  Unge 
søkere prioriteres. Vedtektenes punkt 6 og 
punkt 7 endres slik: 
 
6. Det gis anledning til å benytte 
grunnkapitalen til utdeling.  Midlene skal 
være plassert på rentebærende bankkonto 
til høyest mulig rente. 
 
7. Det deles ut midler fra grunnkapital og 
renteavkastning med fratrekk for offentlige 
gebyrer for legatet. 
 
 
For Marit Stølens legat og Ole og 
Elisabeth Mellems legat oppnevnes 
formannskapets faste medlemmer som 
avviklingsstyre når det er aktuelt. 
 
 
Maria Myhrens legat avvikles. Rektor på 
Midtbygda oppvekstsenter finner et godt 
formål på Lønset å gi midlene (dagens 
saldo) til innen utgangen av 2021.  
 
 

Ikke fullført. 
Formannskapet har 

startet en prosess med 

avvikling.   
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Oppdal kommunes sosiallegat avvikles 
innen fire år. Midlene fordeles etter 
intensjonen til opprettelsen av legatet 
(barneforsørgere som mottar sosialhjelp). 
Lokal NAV-leder utarbeider retningslinjer 
for bruk av midlene. Vedtektenes punkt 6 
og punkt 7 endres slik: 
 
6. Det gis anledning til å benytte 
grunnkapitalen til utdeling.  Midlene skal 
være plassert på rentebærende bankkonto 
til høyest mulig rente. 
 
7. Det deles ut midler fra grunnkapital og 
renteavkastning med fratrekk for offentlige 
gebyrer for legatet. 
 
For Oppdal kommunes sosiallegat 
oppnevnes formannskapets faste 
medlemmer som avviklingsstyre når det er 
aktuelt. 

F.skap 21/72 Søknad om støtte til 

deltakelse på Trøndersk 

Matfestival 29.-31.juli 

2021 - Hege Fjøsne 

Jan Kåre Husa Formannskapet imøtekommer ikke søknad 
fra Hege Fjøsne om etterskuddsvis, 
økonomisk støtte i forbindelse med 
deltakelse på Trøndersk Matfestival i 
Trondheim 29.-31.07.2021 
Deltakelse på festivaler o.l. som 
næringsutøvere gjennomfører, vurderes 
som del av egen markedsføring og drift.   
 

Fullført 

F.skap 21/73 Økonomisk bidrag til 

lokalmatsatsing - 

Trøndelag Sør 

interkommunalt politisk 

råd 

Richard 

Sandnes 

Formannskapet støtter Trøndelag Sør 
interkommunalt politisk råd med inntil kr. 
64.000 til regionens lokalmatsatsing frem 
mot European Region of Gastronomy 
2022.  Beløpet finansieres ved bruk av 
kommunens næringsfond. 
Driftsbudsjettet for 2021 korrigeres 
tilsvarende. 
 
 

Fullført 
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KMT 21/10 Organisering og 
oppfølging av 
verbalforslag vedr. Oppdal 
sentrum. 

Sjur 
Vammervold 

Utvalget for kultur, miljø og tekniske 

tjenester fatter følgende vedtak:   

Det foretas en samlet utredning av sentrum. 

Denne skal inneholde framtidige 

parkeringsløsninger, både for sykkel og bil 

samt planer for utvidelse av togstasjonen på 

Oppdal. Utredningen må ivareta gang og 

sykkelmuligheter til arbeidsplasser og 

næringsliv og god merking i sentrum,. 

Tilknytningen fra sentrum til fritidsparken blir 

en del av arbeidet.  

Utredingen skal videre inneholde planer for 

grøntområder og sosiale myldrearealer for 

trivsel, helse, livskvalitet og moderne 

sentrumsutvikling. Utredningen kan skje 

eksempelvis i samarbeid med 

Nasjonalparken Næringshage og NTNU-

universitetsavtalen. 

Utredningen gjennomføres for 

kommunestyret ved at: 

1. Kommunedirektøren nedsetter en 
administrativ prosjektgruppe som vil ha 
ansvar for følgende: 

o Sørge for fremdrift i henhold til rammene 

fra Miljødirektoratet   

o Formidle politiske vedtak og føringer i 

saken ovenfor utførende part og følge opp 

dette.   

2. Utvalget for kultur, miljø og tekniske 
tjenester får rollen som styringsgruppe, 
og vil ha ansvar for følgende:  

o Å være formell prosjekteier.   

o Behandle fremdrift og organisering, 

inklusive å peke på mulighetsrommet som er 

gitt. Dette i et samarbeide med 

prosjektgruppen gjennom møter i 

styringsgruppen.  

o Behandle og innstille ovenfor 

Kommunestyret.   

3. Utvalget for kultur, miljø og tekniske 
tjenester ber kommunedirektøren 
iverksette arbeidet omgående, og inngå 
avtale med Plankontoret som utførende 
part.   

Fremdriften behandles i styringsgruppen og 

skal følge rammene fra Miljødirektoratet, 

med  sluttrapportering 15. november.   

Tiltaket finansieres gjennom tilsagn fra 

Miljødirektoratet, administrativ egeninnsats, 

og avtale med Plankontoret innenfor allerede 

vedtatt budsjett for 2021.   

Ikke fullført.  
 
Prosjektet pågår og 
arbeidet utføres av 
Plankontoret.  

KMT 21/11 Svar på søknad om 
motorferdsel i utmark 
2021- 2025, Drivdalen 

Martin Grønning Oppdal kommune gir Drivdalen idrettslag 

v/Jenny Kristin Heggvold, Losråket 85, 7345 

Driva, dispensasjon etter § 6 i «Forskrift for 

Fullført. 
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idrettslag v/Jenny Kristin 
Heggvold 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag» til bruk av snøscooter med 

reg.nr, JT9904. Tillatelsen gjelder for 

nødvendig transport av tungt utstyr som 

motoriserte isborer (2 stk.), drivstoff, 

høytalerutstyr, fiskeutstyr mm, i forbindelse 

med årlig isfiskekonkurranse på 

Gåvvålivatnet. Tillatelse gjelder en tur hver 

skjærtorsdag med Tore Tilset som sjåfør. 

Følgende vilkår for tillatelsen, som er satt 

etter § 7 i samme forskrift, gjelder:  

 Tillatelsen gjelder for perioden for 
2021-2025. 

 Tore Tilset kan utføre transporten. 

 Det skal føres kjørebok for transporten 
slik vernemyndigheten har tilrettelagt. 
Kjøreboka skal signeres før kjøring 
starter for den enkelte turen. 
Manglende underskrift er å regne som 
misbruk av dispensasjonen.  

 Kjørebevis/kjørebok skal forevises 
politi, oppsyn eller andre som måtte be 
om det.  

 Det gis tillatelse til en tur med retur 
mellom kl. 08.00 – 16.00 hver 
skjærtorsdag i perioden 2021-2025. 

 Kjøringen skal så langt som mulig følge 
kjørespor fra parkering på Grønbakken 
mot Gåvålisetra over Gåvålivatnet til 
naustet nedenfor setra. 

 All kjøring i utmark skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skader og 
ulemper for naturmiljøet og mennesker.  

 Kjørebok skal leveres etter endt sesong 
og senest innen 15.05. til 
Vernemyndighet.  

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv 

ivaretatt. Prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses derfor 

oppfylt. 

KMT 21/12 Søknad om motorferdsel, 
2021-2025. Haugen gård 
leirskole 

Martin Grønning Oppdal kommune gir Haugen gård leirskole 

v/ Svein Asphaug Dørum, Nerskogvegen 

164, 7340 Oppdal dispensasjon etter § 6 i 

«Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag» til bruk av 

snøscooter med reg.nr. VT8647. 

Dispensasjonen gjelder transport av 

funksjonshemmede elever ved Haugen gård 

leirskole i leirskolens nærområde. Det gis 15 

turer av gangen, med mulighet for flere turer 

dersom dette blir nødvendig. 

Følgende vilkår for Dispensasjonen, som er 

sett etter § 7 i samme forskrift gjelder: 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 
2021-2025. 

 Dispensasjonen gjelder i første omgang 
15 turer, med mulighet for flere om 
dette blir nødvendig. 

Fullført. 
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 Tore Krogen Nerhoel og Guro Husdal 
Dørum kan også utføre transporten. 

 Det skal føres kjørebok for transporten. 
Kjøreboka blir utskrevet av kommunen 
og skal signeres før kjøringen starter. 
Manglende underskrift er å regne som 
misbruk av dispensasjonen. 

 Kjørebevis/kjørebok sal forevises politi, 
oppsyn eller andre som måtte be om 
det. 

 Kjøringen skal foregå på hverdag 
mellom kl. 7.00 - 22.00 

 Kjøringen skal så langt som mulig følge 
faste traséer. 

 All kjøring i utmark skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skader og 
ulemper for naturmiljøet og mennesker. 

 Kjørebok skal leveres om den er full og 
det trengs flere turer, eller etter endt 
sesong og senest innen 15.05 til 
Oppdal kommune. 

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv 

ivaretatt. Prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses derfor 

oppfylt. 

Før kjøring kan finne sted skal grunneiers 

tillatelse være innhentet, jf. 

motorferdselloven § 10.  

KMT 21/13 Søknad om motorferdsel 
sommer 2021-2025, 
Steinar Furnes 

Martin Grønning Oppdal Kommune gir Steinar Furnes, 

Bregneveien 22, 7340 Oppdal, dispensasjon 

etter § 6 i «Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark» til bruk av ATV 

med reg.nr. BZ7353 og VT7643 med 

tilhenger. Dispensasjonen gjelder nødvendig 

transport av vann og proviant til hytte, gnr, 

356, bnr, 1, fnr. 127, Orkelsjøvegen 618. 

Dispensasjonen gjelder to turer i året. 

Søknad om ytterligere 8 turer avslåes, 

transportbehov for ved og store deler av 

provianten sees på som dekket av tiltalelsen 

til motorferdsel på vinterstid til samme hytte.  

Følgende vilkår for tillatelsen, som er satt 

etter § 7 i samme forskrift, gjelder: 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 
2021-2025. 

 Per Erik Hindseth og Roger Furnes kan 
også utføre transporten. 

 Kjøringen skal foregå fra 
parkeringsplass ved Orkelsjøvegen 
deretter fast trase – kjøresporene – 
fram til hytta. 

 Kjøring kan foregå når kjøretraseen er 
tørr, og tidligst fra 1. juni og fram til 
senest 20. august. 

 Det skal føres kjørebok for transporten, 
som skal leveres til kommunen hvert år. 
Kjøreboka skal signeres før kjøring 
starter for den enkelte turen. 
Manglende underskrift er å regne som 
misbruk av dispensasjonen. 

Fullført. 
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 Kjørebevis/kjørebok skal forevises 
politi, oppsyn eller andre som måtte be 
om det. 

 Kjøringen kan foregå mellom kl. 07.00 
til 18.00 hverdager. 

 Det skal vises hensyn til turgåere i 
området. 

 Kjøring med to kjøretøy ifølge regnes 
som to turer. 

 

Gjennom de vilkår som er gitt for å begrense 

motorferdselen i tid og omfang, er hensynet 

til både 

naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og 

prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-

12 er oppfylt. 

KMT 21/14 Søknad motorferdsel 
vinter 2021, transport av 
utkiksbenk. Trond Nyhaug 

Martin Grønning Oppdal kommune gir Trond Nyhaug, 

Hårråvegen 16c, 7340 Oppdal dispensasjon 

etter § 6 i «Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag» til bruk av snøscooter med reg.nr 

VT9663. Tillatelsen gjelder transport av benk 

via trasé 4 til utsiktspunkt mot 

Søbergseterfossen. Tillatelsen gjelder en tur. 

Følgende vilkår for tillatelsen, som er sett 

etter § 7 i samme forskrift gjelder: 

 Tillatelsen gjelder for 2021. 

 Arnt Tilset kan også utføre transporten. 

 Det skal føres kjørebok for transporten. 
Kjøreboka blir utskrevet av kommunen 
og skal signeres før kjøringen starter. 
Manglende underskrift er å regne som 
misbruk av dispensasjonen. 

 Kjørebevis/kjørebok skal forevises 
politi, oppsyn eller andre som måtte be 
om det. 

 Det gis tillatelse til en tur/retur på 
hverdag mellom kl. 7.00 - 22.00 

 Kjøringen skal så lang som om mulig 
følge trasé 4. 

 All kjøring i utmark skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skader og 
ulemper for naturmiljøet og mennesker. 

 Kjørebok skal leveres etter endt sesong 
og senest innen 15.05. til Oppdal 
Kommune. 
 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv 

ivaretatt. Prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses derfor 

oppfylt. 

Før kjøring kan finne sted skal grunneiers 

tillatelse være innhentet, jf. 

motorferdselloven § 10.  

Følgende har gitt Oppdal kommune sin 

fullmakt i henhold til grunneiertillatelse: 

Oppdal bygdeallmenning. Utover dette må 

Fullført. 
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søker selv innhente grunneiers tillatelse 

dersom det måtte være nødvendig.  

KMT 21/15 Handlingsplan 2022-2025, 
uttalelse fra utvalg for 
kultur, miljø og tekniske 
tjenester 

Elin Johanne 
Dolmseth 

KMT foreslår prioritering for et prosjekt for 

sluttføring av SEFRAK (Sekretariatet For 

Registrering Av Faste Kulturminner i Norge) 

For byggesak er et oppdatert SEFRAK-

register det viktigste verktøyet for å kunne 

vurdere de kulturhistoriske verdiene ved 

eldre bebyggelse. Utkastet til 

kulturminneplan viser verdien av SEFRAK 

som registreringsverktøy. 

Med erfaring fra registreringsarbeid utført i 

2016 søkes det om følgende: 2-årig prosjekt 

med gjennomføring i 2022 og 2023 

Kostnadsanslag: kroner 200 000,- årlig for 

årene 2022 og 2023. 

Tiltak for myke trafikanter (1.1.11) 

Investering kr. 300 000 pr. år i perioden 

2022-2025 

Oppfølging av tidligere vedtak i HP 2021-24, 

hvor 300 000 skal fra og med 2018 bevilges 

årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak 

for myke trafikanter  

En slik vedtatt bevilgning vil også kunne 

fungere som kommunens egenkapitalbidrag 

når vi søker fylket om trafikksikkerhetsmidler  

Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil 

komme i tillegg til kommunal bevilgning. 

Fullført. Uttalelsen var 
lagt fram for 
kommunestyret i fbm 
behandlingen av 
handlingsplanen.  

KMT 21/17 Forslag om vern av 
skogområder - høring - 
frivillig vern 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 

Oppdal kommune støtter det nye forslaget til 

utvidelse av Gråura naturreservat og mener 

det er meget positivt at utvidelsen av 

naturreservatet skjer gjennom frivillig vern. 

Kommunen ønsker samtidig å oppfordre 

nasjonale vernemyndigheter å se hen til 

denne prosessen med frivillig vern også når 

det gjelder andre nasjonale verneprosesser. 

Fullført 

KMT 21/21 Nye vegnavn i Oppdal 
kommune 

Sjur 
Vammervold 

Utvalget for kultur, miljø og tekniske 

tjenester vedtar følgende nye vegnavn:  

 

• Trøabakken  

• Øvre Trøavegen  

• Nedre Trøavegen  

• Øvre Breesvegen  

• Rugdevegen  

• Bøasæterbakken  

 

Fullført.  
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Utvalget for kultur, miljø og tekniske 

tjenester vedtar følgende endringer i 

vegnavn: 

 

• Krokstien endres til Krokstigen 

• Eventyrstien endres til   

Eventyrstigen 

• Jutulstien endres til Jutulstigen 

KMT 21/22 Søknad om motorferdsel i 
utmark sommer 2021 - 
2024 

Martin Grønning Oppdal kommune gir Odd Brendryen, 

Dalgardsveien 148, 2584 Dalholen 

dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag» for bruk av bil med reg.nr HB 

51047 etter kjøresporet fra Setalsjølia til 

Fjellægeret for å få utført nødvendig 

transport av utstyr og materialer mv. til egen 

seter som leies ut. Tillatelsen gjelder for den 

delen av kjøreruta som ligger i Oppdal 

kommune, og under forutsetning av at det 

også foreligger tillatelse til kjøring fra 

vernemyndigheter.  

 

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

- Det kan kjøres inntil 10 turer på 

barmark i perioden 10. juni til 20. oktober for 

årene 2021 - 2024.  

- Transporten skal foregå etter 

eksisterende kjørespor og når sporet er 

forholdsvis tørt. Eventuelle skader på 

kjøresporet eller terrenget som følge av 

kjøringen skal utbedres.  

- All kjøring skal foregå aktsom og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

- Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

- Fører av kjøretøyet er Odd 

Brendryen, Andre Brendryen eller Lillian 

Kristiansen.  

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet, og det forutsettes at vedtaket 

fra vernemyndighet også blir godkjent.  

Det oppfordres å begrense kjøring på helg 

og særlig søndager så mye som mulig, og 

Fullført 
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så langt som mulig å begrense kjøring etter 

20.august.  

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses det at hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv blir ivaretatt, og prinsippene etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses 

ivaretatt. 

KMT 21/23 Søknad om motorferdsel i 
utmark - sommer 2021-
2025, Åse og Stein Arne 
Brendryen 

Martin Grønning Oppdal kommune gir Åse og Stein Arne 

Brendryen, Baksidevegen 520, 2584 

Dalholen dispensasjon etter § 6 i «Forskrift 

om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag» for bruk av traktor, ATV og 

el-sykkel etter kjøresporet fra Setalsjølia til 

Fjellægeret for å få utført nødvendig 

transport av utstyr og materialer mv. til egen 

seter. Tillatelsen gjelder for den delen av 

kjøreruta som ligger i Oppdal kommune, og 

gjelder under forutsetning av at det foreligger 

tillatelse om barmarktransport etter 

verneforskriften innenfor verneområdene på 

Dovrefjell. 

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

- Det kan kjøres inntil 10 turer på 

barmark i perioden 10. juni til 20. oktober for 

årene 2021 - 2024.  

- El-sykkel kan brukes utenom de 

tildelte turene når formålet er bl.a. transport 

av f.eks. 

proviant og utstyr for arbeid og opphold på 

setra i 2021-2024. 

- Transporten skal foregå etter 

eksisterende kjørespor og når sporet er 

forholdsvis tørt. Eventuelle skader på 

kjøresporet eller terrenget som følge av 

kjøringen skal utbedres.  

- All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

- Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

- Fører av kjøretøyet er Åse 

Brendryen, Stein Arne Brendryen eller 

Øyvind Sletten.  

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet.  

Det oppfordres å begrense kjøring på helg 

og særlig søndager så mye som mulig, og 

Fullført 
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så langt som mulig å begrense kjøring etter 

20.august.  

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses 

ivaretatt. 

KMT 21/24 Søknad om motorferdsel i 
utmark på Rauøra - 
barmark 2021-2025 - 
Oppdal kommune 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 

Utvalg for Kultur, miljø og tekniske tjenester 

gir Oppdal kommune dispensasjon etter § 6 i 

«Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag» til bruk av 

ATV med reg.nr. VT 6707 for transport av 

søppel langs Rauøra i sommersesongen, 

01.06-15.09 for årene 2021-2025.  

Dispensasjon gis med følgende vilkår etter § 

7 i samme forskrift:  

• Det kan kjøres inntil 15 turer pr 

sesong.  

• Kjørebok skal fylles ut både før og 

etter kjøring og medbringes ved kjøring. 

Kjørebok skal leveres kommunen innen 

01.10. 

• Kjøringen kan utføres av Gerd 

Dullum Gorseth eller Ola K. Gorseth 

• Kjøringen skal begrenses til et 

minimum, og skal følge inntegnet trasé på 

kart 

• Kjøringen bør foregå fortrinnsvis 

når det er tørt for å hindre terrengskader, og 

ved eventuelle terrengskader må de 

utbedres omgående. 

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring når det oppholder seg mye folk i 

området. 

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

       kl. 07.00 – 21.00 hverdager  

       kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

       kl.15.00 – 22.00 på søndager  

 All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses oppfylt. 

Fullført 
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KMT 21/25 Søknad om motorferdsel i 
utmark 2021-2024. 
Hallvard Morken 

Martin Grønning Oppdal kommune gir Hallvard Morken, 

Mellomvegen 1, 7340 Oppdal dispensasjon 

etter § 6 i «Forskrift om bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag» tillatelse til bruk av ATV, med 

reg.nr. JW6990 og KD1221 etter kjøresporet 

fra Blokkhus til Pershøflata for å få utført 

nødvendig transport av ved, gass og 

proviant til masseuttaket ved Pershøflata. 

Søknad om videre kjøring opp til 

Trøasætervegen 990 avslåes, da det ikke 

eksisterer kjørespor opp til hytta. 

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

- Det kan kjøres inntil 2 turer på 

barmark i perioden 1. juli til og med dagen 

etter siste dag i villreinjakta (datoen varierer 

noe fra år til år), kjøring bør likevel så langt 

som det er mulig begrenses etter 20. august 

av hensyn til villreinjakta.  

- Tillatelsen gjelder for årene 2021 - 

2024.  

- Transporten skal foregå etter 

eksisterende kjørespor og når sporet er 

forholdsvis tørt. Eventuelle skader på 

kjøresporet eller terrenget som følge av 

kjøringen skal utbedres.  

- All kjøring skal foregå aktsom og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

- Kjøretillatelsene etter 

motorferdselforskrift sammen med kjørebok 

må medbringes under kjøring og forevises 

ved kontroll. 

- Det skal føres kjørebok for 

transporten, som skal leveres til kommunen 

hvert år. Kjøreboka skal signeres før kjøring 

starter for den enkelte turen. Manglende 

underskrift er å regne som misbruk av 

dispensasjonen.  

- Fører av kjøretøyet er Hallvard 

Morken og Roy Morken 

Fullført 

KMT 21/26 Søknader om 
barmarkstransport til 
buer/hytter innenfor 
verneområdet på 
Dovrefjell - Tverrfjellet 
2021 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 
 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gjør slikt vedtak:  

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

avventer behandling av søknadene om 

kjøring for årene 2022 og videre utover, inntil 

avklaring om evt. godkjenning av sporet inn 

til Tverrfjellet er ferdigstilt i delrevisjon av 

forvaltningsplan for verneområdene på 

Dovrefjell.  

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gir dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om 

Fullført 
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bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag» til bruk av eget kjøretøy 

(bil/traktor/ATV) med tilhenger, under 

forutsetning av at det foreligger tillatelse om 

barmarktransport etter verneforskriften 

innenfor verneområdene på Dovrefjell for 

2021. Dispensasjonen gis i påvente av 

endelig behandling av høring om «Mulig 

godkjenning av kjørespor Søndre 

Snøfjellstjønna – Tverrfjellet og eventuell 

ordning for bruk».  

 Følgende søkere gis tillatelse til 

kjøring innenfor verneområdet på barmark i 

2021:  

Svein Storli – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 548 

Gunnlaug Sæther – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 853 

Jan Løkken – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 806 

Ingeborg Morken – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 595 

Martin Lund Øien – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 999 

Øystein Storholm – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 572 

Trond Tronsgård – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 849 

Ola Rolvsjord – til hytte med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 483 

 

Dispensasjon gis med følgende vilkår etter § 

7 i samme forskrift:  

• Hver søknad gis tillatelse til å kjøre 

inntil 2 tur/retur jf. kjørebok med kart, utstedt 

av Dovrefjell nasjonalparkstyre.  

• Transporten skal foregå etter 

godkjent kjørespor i forvaltningsplanen og 

videre eksisterende spor etter kjøring jf. kart. 

Det kan kjøres når sporet er tørt. Det er ikke 

åpnet for kjøring utenfor angitt trasé i kart. 

Parkering langs sporet. Det kan ikke kjøres i 

terrenget fram til hytta. Eventuelle 

kjøreskader skal utbedres omgående.  

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring på helg og særlig søndager så mye 

som mulig.  

• Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 
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er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

             kl. 07.00 – 21.00 

hverdager  

            kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

kl.15.00 – 22.00 på søndager  

• Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

• All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet.  

Følgende søkere gis i tillegg tillatelse til 3 

tur/retur til masseuttaket ved Pershøflata:  

 Martin Lund Øien 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses at hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses oppfylt. 

KMT 21/27 Søknad om motorferdsel i 
utmark - barmark 2021-
2025 - Gro Gøransson og 
Hans Gunder Myran 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 
 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gjør følgende vedtak:  

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gir Gro Gøransson Myran og Hans Gunder 

Myran dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag» for tillatelse til inntil 5 

tur/retur for persontransport av Gro G. Myran 

barmarksesongen 2021.  

De 5 tur/retur gis som persontransport av 

Gro Gøransson Myran og begrunnes med 

dokumentert behov for transport gjennom 

legeattest datert 29.4.2015. Tillatelsen 

forutsetter at også vernemyndighet 

godkjenner transporten. 

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

• Det kan kjøres med egen bil med 

reg.nr: VE 78629 eller traktor med reg.nr: VE 

8433, etter kjørespor fra Dindalen og fram til 

egen hytte ved Tverrfjellet. Adressen til hytta 

er Snøfjellstjønnvegen 825 

Fullført 
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• Transporten skal foregå etter 

godkjent kjørespor i forvaltningsplanen og 

videre eksisterende spor etter kjøring jf. kart. 

Det skal kun kjøres når sporet er tørt. Det er 

ikke åpnet for kjøring utenfor angitt trase i 

kart. Parkering langs sporet. Det kan ikke 

kjøres i terrenget fram til hytta. Eventuelle 

kjøreskader skal utbedres omgående.  

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring på helg og særlig søndager så mye 

som mulig.  

• Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 

er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

Hverdager mellom kl. 7.00 – 21.00  

Lørdager mellom kl. 7.00 – 16.00  

Søndager mellom kl. 15.00 – 22.00.  

• Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

• All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet.  

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses oppfylt. 

KMT 21/28 Søknad om motorferdsel i 
utmark - barmark 2021-
2025 - Ola Hokseng 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 
 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gjør slikt vedtak:  

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

avventer behandling av søknadene om 

kjøring for årene 2022 og videre utover, inntil 

avklaring om evt. godkjenning av sporet inn 

til Tverrfjellet er ferdigstilt i delrevisjon av 

forvaltningsplan for verneområdene på 

Dovrefjell.  

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gir Ola Hokseng, Fjellvegen 45, 7340 

Oppdal, dispensasjon etter § 6 i «Forskrift 

om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag» til bruk av eget kjøretøy 

(bil/traktor/ATV) med tilhenger til 

Fullført 
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Snøfjellstjønnvegen 517, under forutsetning 

av at det foreligger tillatelse om 

barmarktransport etter verneforskriften 

innenfor verneområdene på Dovrefjell for 

2021. Dispensasjonen gis i påvente av 

endelig behandling av høring om «Mulig 

godkjenning av kjørespor Søndre 

Snøfjellstjønna – Tverrfjellet og eventuell 

ordning for bruk».  

Dispensasjon gis med følgende vilkår etter § 

7 i samme forskrift:  

• Det gis tillatelse til å kjøre inntil 2 

tur/retur jf. kjørebok med kart, utstedt av 

Dovrefjell nasjonalparkstyre.  

• Det gis i tillegg tillatelse til 3 

tur/retur til masseuttaket ved Pershøflata. 

• Kjøringen kan også utføres av 

Gjermund Kleven og Merete Horvli. 

• Transporten skal foregå etter 

godkjent kjørespor i forvaltningsplanen og 

videre eksisterende spor etter kjøring jf. kart. 

Det kan kjøres når sporet er tørt. Det er ikke 

åpnet for kjøring utenfor angitt trasé i kart. 

Parkering langs sporet. Det kan ikke kjøres i 

terrenget fram til hytta. Eventuelle 

kjøreskader skal utbedres omgående.  

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring på helg og særlig søndager så mye 

som mulig.  

• Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 

er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

kl. 07.00 – 21.00 hverdager  

kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

kl.15.00 – 22.00 på søndager  

 

Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må  

medbringes under kjøring og forevises ved 

kontroll. Det skal føres kjørebok etter 

nærmere  

anvisning. I tillegg må det innhentes 

grunneiers tillatelse før kjøring kan skje. 
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 All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet  

og mennesker.  

 

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet.  

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses at hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses oppfylt. 

KMT 21/29 Søknad om motorferdsel 
barmark 2021, Ola 
Vammervold 

Martin Grønning Oppdal Kommune gir Ola Vammervold, 

Røtveivegen 27, 7340 Oppdal dispensasjon 

etter § 6 i «Forskrift om bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag» tillatelse til bruk av traktor og ATV 

etter kjøresporet inn Åmotsdalen for 

transport i forbindelse med rivning og fram 

transportering av uthus/fjøs og diverse utstyr 

og redskaper til Åmotsdalsvegen 850.  

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

- Det kan kjøres inntil 5 tur/returer 

på barmark i perioden 01.juli til siste dag 

etter villreinjakta fordelt på årene 2021 og 

2022.  

- Kjøring med to kjøretøyer samtidig 

regnes som 2 turer. 

- Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

o kl. 07.00 – 21.00 hverdager  

o kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

o kl.15.00 – 22.00 på søndager  

- Transporten skal foregå etter 

eksisterende kjørespor og når sporet er 

forholdsvis tørt. Eventuelle skader på 

kjøresporet eller terrenget som følge av 

kjøringen skal utbedres.  

- All kjøring skal foregå aktsom og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

- Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

Fullført 



31.08.2021 71 

Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

- Fører av kjøretøyet er Ola 

Vammervold, Bård Samstad og Andre 

Samstad.  

 I tillegg til tillatelse etter 

motorferdselslovgivningen må det foreligge 

tillatelse fra verneområde og tillatelse fra 

grunneier. 

Det oppfordres å begrense kjøring på helg 

og særlig søndager så mye som mulig, og 

så langt som mulig å begrense kjøring etter 

20.august.  

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

varetatt, og prinsippene etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt. 

KMT 21/30 Søknad om motorferdsel 
sommer 2021-2024, Trond 
Tronsgård 

Martin Grønning Oppdal kommune utvider Trond Tronsgård, 

Aunevegen 56 C, 7340 Oppdal sin 

dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag»  til å også gi tillatelse til 3 tur/retur 

til masseuttaket ved Pershøflata. 

Søknad for årene 2022-2024 avslås, da 

eksisterende tillatelse, som dette er en 

utvidelse av gjelder for sommeren 2021. 

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

- Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 

er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

- Transporten skal foregå etter 

eksisterende kjørespor og når sporet er 

forholdsvis tørt. Eventuelle skader på 

kjøresporet eller terrenget som følge av 

kjøringen skal utbedres.  

- All kjøring skal foregå aktsom og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

- Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

o kl. 07.00 – 21.00 hverdager  

o kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

o kl.15.00 – 22.00 på søndager  

- Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

Fullført 
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under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

- Fører av kjøretøyet er Trond 

Tronsgård, Terje Tronsgård og Peter Dew 

Det oppfordres å begrense kjøring på helg 

og særlig søndager så mye som mulig, og 

så langt som mulig å begrense kjøring etter 

20.august.  

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

varetatt, og prinsippene etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt. 

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses at hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses oppfylt. 

KMT 21/31 Søknad om motorferdsel 
barmark 2021, 
Arbeidsgruppa for 
Kongsvoll botaniske 
fjellhage 

Martin Grønning Oppdal kommune gir Kongsvold botaniske 

fjellhage v/Hans-Jacob Dahl, Tjønnvegen 

200, 2662 Dovre dispensasjon etter § 6 i 

«Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag» tillatelse til 

bruk av ATV med reg.nr. KD1202 etter 

Kongeveitraseen ca. 150 m fra tunet på 

Kongsvold, for å få utført nødvendig 

transport i forbindelse med utbredelse og 

oppsetting av gjerde rundt fjellhagen.  

 

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

- Det kan kjøres inntil 5 turer på 

barmark i perioden 1.-20. juni 2021.  

- Transporten skal foregå etter 

eksisterende kjørespor og når sporet er 

forholdsvis tørt. Eventuelle skader på 

kjøresporet eller terrenget som følge av 

kjøringen skal utbedres.  

- All kjøring skal foregå aktsom og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

- Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

- Fører av kjøretøyet er Egil 

Dalslåen. 

Fullført 
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- Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

o kl. 07.00 – 21.00 hverdager  

o kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

o kl.15.00 – 22.00 på søndager  

 

 

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traseen innenfor 

verneområdet.  

 

Grunneiers tillatelse må innhentes før 

kjøringen kan finne sted. 

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

varetatt, og prinsippene etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt. 

KMT 21/32 Søknader om 
barmarkstransport til hytter 
ved Tverrfjellet 2021-2022 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 

1. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir avslag på søknadene om 

kjøring langs kjøresporet fra 

Fagerhaugbua/Orkelboghytta med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 704 og videre inn mot 

Tverrfjellet, jf. brev fra Miljødirektoratet. 

 

2. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir avslag på søknad om kjøring for 

årene 2023-2025, for å komme i tråd med 

øvrige søknader om transport på barmark i 

Oppdal kommune.  

 

3. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir dispensasjon etter § 6 i 

«Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag» til bruk av 

eget kjøretøy (bil/traktor) med tilhenger, frem 

enden av godkjent kjørespor ved 

(Fagerhaugbua/Orkelboghytta med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 704). Dispensasjonen 

gis under forutsetning av at det foreligger 

tillatelse om barmarktransport etter 

verneforskriften innenfor verneområdene på 

Dovrefjell for 2021-2022.  

 

Fullført 
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Følgende søkere gis tillatelse til kjøring 

innenfor verneområdet på barmark i 2021-

2022: 

Odd Arild Fiske – hytte med adresse – 

Snøfjellstjønnvegen 844 

Kristine O. Stene – hytte med adresse – 

Snøfjellstjønnvegen 851 

Kjell Malvin Stensheim – 

Snøfjellstjønnvegen 855 

 

Dispensasjon gis med følgende vilkår etter § 

7 i samme forskrift:  

• Hver søknad gis tillatelse til å kjøre 

inntil 2 tur/retur jf. kjørebok med kart, utstedt 

av Dovrefjell nasjonalparkstyre.  

• Transporten skal foregå etter 

godkjent kjørespor i forvaltningsplanen og 

videre eksisterende spor etter kjøring jf. kart. 

Det kan kjøres når sporet er tørt. Det er ikke 

åpnet for kjøring utenfor angitt trasé i kart. 

Parkering langs sporet. Det kan ikke kjøres i 

terrenget fram til hytta. Eventuelle 

kjøreskader skal utbedres omgående.  

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring på helg og særlig søndager så mye 

som mulig.  

• Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 

er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

 kl. 07.00 – 21.00 hverdager  

 kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

 kl.15.00 – 22.00 på søndager  

• Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

• All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

 

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet.  



31.08.2021 75 

Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

 

 

4. Følgende søkere gis i tillegg 

tillatelse til inntil 3 tur/retur til masseuttaket 

ved Pershøflata:  

• Odd Fiske 

• Kristine O. Stene 

 

Det utstedes ny kommunal kjørebok for 

kjøring til masseuttaket ved Pershøa for 

2021, når kjørebok for 2020 er returnert til 

kommunen.  

 

 Gjennom de vilkår som her er gitt 

for å begrense motorferdselen i tid og 

omfang, anses at hensynet til både 

naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og 

prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-

12 anses oppfylt. 

KMT 21/33 Søknad om motorferdsel i 
utmark til hytte ved 
Tverrfjellet med adresse  
Snøfjellstjønnvegen 796  - 
Bjørn Steinar Smeby for 
årene 2021-2025 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 

1. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir avslag på søknad om kjøring 

langs kjøresporet fra 

Fagerhaugbua/Orkelboghytta med adresse 

Snøfjellstjønnvegen 704 og videre inn mot 

Tverrfjellet, jf. brev fra Miljødirektoratet. 

 

2. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir avslag på søknad om kjøring for 

årene 2023-2025, for å komme i tråd med 

øvrige søknader om transport på barmark i 

Oppdal kommune.  

 

3. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir Bjørn Steinar Smeby 

dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag» til bruk av eget kjøretøy 

(bil/traktor) med tilhenger. 

- I 2021-2022 tillates det inntil 2 

tur/retur fram til enden av godkjent kjørespor 

ved Fagerhaugbua/Orkelboghytta med 

adresse Snøfjellstjønnvegen 704).Turer 

utover dette avslås, i tråd med 

nasjonalparkstyrets vedtak.  

- I 2021-2022 tillates det inntil 3 

tur/retur til masseuttaket ved Pershøflata.  

 

Fullført 
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Dispensasjon gis med følgende vilkår etter § 

7 i samme forskrift:  

• Transporten skal foregå etter 

godkjent kjørespor i forvaltningsplanen og 

videre eksisterende spor etter kjøring jf. kart. 

Det kan kjøres når sporet er tørt. Det er ikke 

åpnet for kjøring utenfor angitt trasé i kart. 

Parkering langs sporet. Det kan ikke kjøres i 

terrenget fram til hytta. Eventuelle 

kjøreskader skal utbedres omgående.  

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring på helg og særlig søndager så mye 

som mulig.  

• Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 

er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

 kl. 07.00 – 21.00 hverdager  

 kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

 kl.15.00 – 22.00 på søndager  

• Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

• All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

 

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet.  

 

 

Det utstedes ny kommunal kjørebok for 

kjøring til masseuttaket ved Pershøa for 

2021, når kjørebok for 2020 er returnert til 

kommunen.  

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses at hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses oppfylt. 
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KMT 21/34 Tilleggsbehandling av 
søknad om motorferdsel 
på barmark 2021-2025 - 
Snøfjellstjønnvegen 825 - 
Gro Gøransson Myran og 
Hans Gunder Myran 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

endrer vedtak i sak 2021/837-3, 

utvalgssaknr: 21/27 og gjør følgende vedtak 

vedrørende søknaden til Gro Gøransson 

Myran og Hans Gunder Myran: 

 

1. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir avslag på søknad om 

barmarkskjøring for årene 2023-2025 for på 

komme i tråd med øvrige søknader om 

transport på barmark i Oppdal kommune.  

 

2. Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester gir Gro Gøransson Myran og Hans 

Gunder Myran dispensasjon etter § 6 i 

«Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag» for tillatelse 

til inntil 5 tur/retur for persontransport av Gro 

G. Myran barmarksesongene 2021-2022  

 

De 5 tur/retur gis som persontransport av 

Gro Gøransson Myran og begrunnes med 

dokumentert behov for transport gjennom 

legeattest datert 29.4.2015. 

Nasjonalparkstyret godkjente transporten 

etter klagebehandlig (utvalgssak: 23/2021, 

21.06.2021).  Dispensasjonen er personlig 

og kan kun benyttes når Gro Gøransson 

Myran er fører eller passasjer. 

 

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 

etter § 7 i samme forskrift:  

 

• Det kan kjøres med egen bil med 

reg.nr: VE 78629 eller traktor med reg.nr: VE 

8433, etter kjørespor fra Dindalen og fram til 

egen hytte ved Tverrfjellet. Adressen til hytta 

er Snøfjellstjønnvegen 825.  

• Transporten skal foregå etter 

godkjent kjørespor i forvaltningsplanen og 

videre på eksisterende spor etter kjøring jf. 

kart. Det skal kun kjøres når sporet er tørt. 

Det er ikke åpnet for kjøring utenfor angitt 

trase i kart. Parkering langs sporet. Det kan 

ikke kjøres i terrenget fram til hytta. 

Eventuelle kjøreskader skal utbedres 

omgående.  

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring på helg og særlig søndager så mye 

som mulig.  

• Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

Fullført 
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villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 

er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

 Kjøring kan foregå til følgende 

tider:  

 Hverdager mellom kl. 7.00 – 21.00  

 Lørdager mellom kl. 7.00 – 16.00  

 Søndager mellom kl. 15.00 – 

22.00.  

• Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

• All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

 

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traséen innenfor 

verneområdet.  

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, 

anses hensynet til både naturmiljø og 

friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses oppfylt. 

KMT 21/35 Gatelysanlegget på 
Nerskogen 

Eirik Kvål Hovedutvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester viser til saksframlegget og til 

informasjon fra selskapet Vitnett i sakens 

anledning.   

Hovedutvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester er også kommunens 

trafikksikkerhetsutvalg og ut fra 

trafikksikkerhetsmessige hensyn mener 

utvalget at det er meget viktig at det fortsatt 

må være gatelys langs fylkesveien i 

Nerskogsgrenda. Økt trafikk i helgene og økt 

fart som følge av utbedret vei gjør 

argumentet for gatelys langs strekningen 

enda sterkere.  

Utvalget ber derfor kommunedirektøren om 

å gå i dialog med vegeier Trøndelag 

fylkeskommune, Rennebu kommune, Vitnett 

og eventuelt andre aktører, for å drøfte et 

mulig samarbeid for å komme frem til en 

løsning og finansiering både når det gjelder 

nødvendig opprusting og fremtidig drift av 

gatelysanlegget.  

Hovedutvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester ber om at det blir fremlagt en ny 

Ikke fullført.  
Har vært i dialog med 
både fylket, Vitnett og 
Rennebu kommune. 
Venter på tilbakemelding 
fra fylket før det blir 
fremlagt en ny sak. 
Har også vært i kontakt 
med Det lokale eltilsyn. 
Avviket må lukkes før 
1.12.2021. 

 
For å unngå nedstenging 
av gatelyset er det bestilt 
arbeid som er nødvendig 
for å lukke avvik. Det er 
ikke bestilt nye armaturer. 
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sak, så snart resultatet av dette arbeidet er 

klart. 

KMT 21/36 Mulighetsstudie Oppdal 
sentrum - medvirkning av 
andre politiske utvalg 

Sjur 
Vammervold 

Vedtaket sendes over til eldrerådet, 

ungdomsrådet, og rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse for innspill. Sammen 

ved vedtaket sendes tidligere sakspapirer og 

relevante kart som fungerer som 

Ikke fullført. Saken 
oversendes i løpet av 
høsten.  

KMT 21/37 Søknad om motorferdsel i 
utmark på barmark i 
forbindelse med 
vedlikehold av kjørespor i 
2021 - Snøfjelltjønnin vei 
og hytteeierforening 

Kari Anne 
Kaxrud Wilberg 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gjør slikt vedtak: 

1.  Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester avslår søknad fra Snøfjellstjønnin 

vei og hytteeierforening om transport av grus 

med traktor og tilhenger på kjøresporet 

mellom masseuttak ved Pershøflata og 

Søndre Snøfjellstjønn i 2021 for de fleste 

omsøkte tiltakspunkter. Dette i tråd med 

vedtak fra vernemyndighet av 12.08.2021. 

2.  Snøfjellstjønnin vei og hytteeierforening 

gis dispensasjon etter § 6 i «forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag» til å kjøre en tur/retur med en 

traktor og tilhenger for transport av et lass 

grus for utbedring av erosjonsskade i 

kjøresporet ved posisjon 32V 0518050 

6929932. Dette i tråd med vedtak fra 

vernemyndighet av 12.08.2021. 

  

Dispensasjon gis med følgende vilkår etter § 

7 i samme forskrift: 

• Det gis tillatelse til å kjøre 1 

tur/retur med 1 traktor og tilhenger for 

utbedring av erosjonsskade jf. vedtak fra 

vernemyndighet 12.08.2021 (se kart). 

• Transporten skal foregå etter 

godkjent kjørespor i forvaltningsplanen. 

Eventuelle kjøreskader skal utbedres 

omgående. 

• Det oppfordres til å begrense 

kjøring på helg og særlig søndager så mye 

som mulig. 

• Det tillates kjøring i perioden 1. juli 

til og med dagen etter siste jaktdag i 

villreinjakta, kjøring bør likevel så langt det 

er mulig begrenses etter 20. august av 

hensyn til villreinjakta.  

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider: 

  kl. 07.00 – 21.00 hverdager 

  kl. 07.00 – 16.00 på lørdager  

  kl.15.00 – 22.00 på søndager 

Fullført 
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• Kjøretillatelsene etter både 

motorferdselforskrift og verneforskrift 

sammen med kjørebok må medbringes 

under kjøring og forevises ved kontroll. Det 

skal føres kjørebok etter nærmere anvisning.  

• All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker.  

 

 

 

 

Videre gjelder de vilkår som er gitt i vedtaket 

fra vernemyndighet for traseen innenfor 

verneområdet.  

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt. 

KMT 21/36 Søknad om motorferdsel i 
utmark 2021-2024, 
Nasjonalparkforvalter 
Dovrefjell Sunndalsfjella 
nasjonalpark 

Martin Grønning Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 

gir Dovrefjell nasjonalparkstyre, Postboks 

987, 2604 Lillehammer dispensasjon etter § 

6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag» til transport 

med bil til masseuttaket ved Pershøflata, i 

forbindelse befaring av kjøresporet 

Pershøflata - Snøfjelltjønnin. 

  

Dispensasjonen gis med følgende vilkår 

etter § 7 i samme forskrift: 

Fullført 
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• Tillatelsen gjelder 1 tur/retur i året 

for perioden 2021-2024 

• Kjøringen kan utføres i perioden 1. 

juli til og med dagen etter siste jakt dag i 

villreinjakta. (Siste dag i villreinjakta kan 

variere noe fra år til år. I 2021 er siste 

jaktdag i villreinjakta 20. september). 

• Det skal føres kjørebok, etter 

nærmere anvisning. 

• Transporten skal foregå etter 

eksisterende kjørespor og når sporet er 

forholdsvis tørt. Eventuelle skader på 

kjøresporet eller terrenget som følge av 

kjøringen skal utbedres. 

• All kjøring skal foregå aktsomt og 

hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 

for naturmiljøet og mennesker. 

• Kjøring kan foregå til følgende 

tider: 

o kl. 07.00 - 21.00 hverdager 

o kl. 07.00 - 16.00 på lørdager 

o kl. 15.00 - 22.00 på søndager 

• Fører av kjøretøyet skal være en 

av nasjonalparkforvalterne for Dovrefjell 

nasjonalparkstyre. 

 

Det oppfordres å begrense kjøring på helg 

og særlig søndager så mye som mulig, og 

så langt som mulig å begrense kjøring etter 

20.august.  

 

Kommunen gjør oppmerksom på at før 

kjøring kan finne sted, skal grunneiers 

samtykke til kjøring innhentes jf. 

motorferdselloven § 10.  

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

varetatt, og prinsippene etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt. 
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HEOP 21/4 Vedtak om å løse ut 
opsjon for 
Helseplattformen 

Frøydis 
Lindstrøm 

1. Kommunestyret beslutter å tre inn 
i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen  
2. Kommunestyret vedtar å kjøpe en 
andel av aksjene i Helseplattformen AS og 
tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet. 
Aksjekapitalen inntil kr. 39 000 finansieres 
med bruk av investeringsfond 
3. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren innarbeide 
Helseplattformen i Handlingsplan 2023-
2026. 
4. Kommunestyret vedtar å løse ut 
sin opsjon på kjøp av Helseplattformen 
innenfor en estimert drifts- og 
investeringskostnad på 21 MNOK eks. MVA 
samt årlige rente- og avdragskostnader på 
1,5 MNOK.  Finansiering avklares ved 
innarbeidelse av Helseplattformen i 
kommunens Handlingsplanen 2023-2026 
5. Oppdal kommune har ensidig rett 
til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten 
begrunnelse, frem til 13 måneder før 
produksjonssetting. 
 

Fullført 

HEOP 21/5 Handlingsplan 2022-2025, 
uttalelse fra utvalg for 
helse og oppvekst 

Frøydis 
Lindstrøm 

Utvalg for helse og oppvekst tar 
kommunedirektørens forslag til 
Handlingsplan 2022-2025 til orientering. 

Fullført 
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BYRÅ 13/9 Tilsyn med campingplasser/ 
utarbeiding av lokal forskrift 
for spikertelt 

Marte K. Dørum Bygningsrådet gir administrasjonen i oppgave 
å invitere campingplasseierne / -driverne til et 
samarbeid for å medvirke til utformingen av 
en forskrift som stiller krav til avstand mellom 
campingenheter bestående av 
campingsvogn, bobil eller telt og lignende 
med tilhørende fortelt, terrasser, levegger 
m.v., samt utformingen av disse i Oppdal 
kommune. 

Det skal legges vekt på at fagmyndighetene 
innen brann/redning og byggesak 
samarbeider tett med næringen for å sikre at 
dette arbeidet gjennomføres på en god måte. 

Ikke fullført. 

For å styrke 
brannsikkerheten og 
forenkle reglene for 
campingnæringen, vil 
regjeringen innføre nye 
krav til avstand, 
 
 
 parsellinndeling og 
branngater på norske 
campingplasser. Reglene 
trer i kraft til 
campingsesongen 2022. 
Kommunen avventer. 

BYRÅ 18/68 302/160 - Klage på vedtak 

om oppføring av fritidsbolig 

og tilførselsvei til denne, 

Torbjørn Orkelbog 

Andreas Rise Bygningsrådet kan ikke se at klager mottatt 

den 08.07.2018 og 15.08.2018 inneholder 

nye opplysninger som ikke var kjent ved 

behandling av søknad om tillatelse til 

oppføring av fritidsbolig samt dispensasjon. 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 

opprettholdes vedtaket og saken oversendes 

til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 

Ikke fullført. Vedtak i 

saken er opphevet av 

Fylkesmannen. 

Oppdal kommune venter 

på ny søknad. Dersom ny 

søknad ikke kommer må 

foreliggende sak 

avsluttes og oppfølging 

av ulovlig oppført bygg 

startes. 

Ny søknad er ikke 

mottatt. Ny eier av hytta 

kontaktes med formål om 

å få hytte omsøkt og 

godkjent. 

BYAR 21/23 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Bregnevegen 7 og 9 - 
1.gangs behandling 

Arita E. Stene Utvalget for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 

å ikke sende Forslag til detaljreguleringsplan 

for Bregnevegen 7 og 9  på lovbestemt 

høring, og å ikke legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn. 

Dette begrunnes med at omsøkt tiltak, etter 

BYAR sitt skjønn, ikke er tilpasset etablert 

boligbebyggelse i nærområdet verken i form, 

utnyttelse eller høgde. 

Som følge av dette legges heller ikke 

rammesøknad for gnr/bnr 47/14 datert 

29.01.2021 ut til offentlig ettersyn eller 

sendes på høring i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-15. 

Fullført. 

BYAR 21/27 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Fritidsparken - 1.gangs 
behandling 
 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 

å sende Forslag til detaljreguleringsplan for 

Fritidsparken på lovbestemt høring, og å 

legge planforslaget ut til offentlig ettersyn 

med 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 

Fullført.  
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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 før 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. 

 

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 

anses ivaretatt. 

BYAR 21/28 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Gorsetgrenda Øvre - 
1.gangs behandling 
 

Arita Eline Stene Utvalget for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 

å ikke sende Forslag til detaljreguleringsplan 

for Gorsetgrenda Øvre  på lovbestemt 

høring, og å ikke legge planforslaget ut til 

offentlig ettersyn.  

Dette begrunnes med hensynet til lokaliteten 

av en svært viktig naturtype av nasjonal og 

regional interesse, og at utbygging som 

følge av planforslaget kan føre til betydelig til 

alvorlig miljøskade hva gjelder forekomst av 

rødlistearter og naturtypen hagemark. 

Fullført.  

BYAR 21/29 150/1/F7 - Klage på 
avslag om på søknad om 
nedsettelse/fritak av 
byggesaksgebyr, Odd 
Hoel 

Andreas Rise Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke 

se at klage mottatt 17.03.2021 inneholder 

nye opplysninger som ikke var kjent ved 

behandling av søknad om fritak for 

byggesaksgebyr. Med hjemmel i 

forvaltningsloven § 33 opprettholdes 

vedtaket og saken oversendes til 

Statsforvalteren i Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 

Fullført 

BYAR 21/30 Handlingsplan 2022-2025, 
uttalelse fra utvalg for 
bygg- og arealplansaker 

 Utvalg for bygg- og arealplansaker tar 

kommunedirektørens forslag til 

Handlingsplan 2022-2025 til orientering. 

 

BYAR 21/31 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 

Arita Eline Stene 1.Saken utsettes. Fullført.  
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Rasmusslætte - 1.gangs 
behandling 

2.Det gjennomføres befaring  i området i dag 

31.05.21. Behovet for befaring begrunnes 

med tomtenes plassering i forhold til 

eksisterende bebyggelse og miljøfaglig 

utredning. 

BYAR 21/32 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Nyhaugen hytteområde - 
1.gangs behandling 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 

å sende Forslag til detaljreguleringsplan for 

Nyhaugen hyttegrend på lovbestemt høring, 

og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn, med følgende endringer: 

I bestemmelsene: 

Siste setning i punkt 3.1.5 får følgende 

ordlyd: 

Vinduer skal være smårutede eller ha 

sprosser.  

Siste avsnitt i punkt 3.1.7 i bestemmelsene 

får følgende ordlyd: 

Bygningene skal ha saltak, med takvinkel 

mellom 22 og 36 grader.  

Det tas inn følgende fellesbestemmelse:  

Det tillates kun fjerning av vegetasjon som er 

nødvendig for plassering av bygninger og 

anlegg 

av atkomstveg og ledninger, eller hvor 

øvrige bestemmelser åpner for dette. 

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 

anses ivaretatt. 

Fullført.  

BYAR 21/33 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Gregosen hytteområde - 
1.gangs behandling 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 

å sende Forslag til detaljreguleringsplan for 

Gregosen hyttefelt på lovbestemt høring, og 

å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, 

med følgende endringer:  

I plankartet: 

- Det tas inn en faresone for flom 

(H320 )i tråd med NVEs aktsomhetskart for 

flom.  

I bestemmelsene: 

- Det tas inn følgende 

fellesbestemmelse:  

Det tillates kun fjerning av vegetasjon som er 

nødvendig for plassering av bygninger og 

anlegg 

av atkomstveg og ledninger, eller hvor 

øvrige bestemmelser åpner for dette.  

Fullført.  
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- Det tas inn en ny bestemmelse 

tilhørende faresone for flom (H320) med 

følgende ordlyd:   

Før det gis tillatelse til nye tiltak innenfor 

faresonen, må det dokumenteres at 

sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift er 

oppfylt.   

- Det tas inn en bestemmelse med 

følgende ordlyd:  

Areal vist til annet uteoppholdsareal AU er 

felles for tomtene i planområdet. Innenfor 

dette arealet kan det foretas enkel 

tilrettelegging med eksempelvis bord, benker 

og grillplass mv. 

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 

anses ivaretatt. 

BYAR 21/34 296/3- Søknad om deling 
av eiendommen 
Jøstenplass - fradeling av 
tomt til eksisterende hytte 

Jenny Kristin 
Heggvold 

Søknaden imøtekommes delvis. Med 

hjemmel i jordlovens § 12 og plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav m, jfr § 21-4, 

gis tillatelse til fradeling av ca 750m2 stor 

tomt til eksisterende fritidsbolig fra 

landbrukseiendom Jøstenplass gnr 296 bnr 

3. Med samme hjemmel gis det avslag på 

fradeling av de øvrige 1250 m2, med 

begrunnelse i kommuneplanens 

bestemmelser. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 

19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel fra krav om reguleringsplan for 

omsøkte tiltak, samt fradeling av tomt til 

eksisterende fritidsbolig på inntil 750m2.  

Vedtaket begrunnes med at omsøkte deling 

ikke endrer den etablerte og gamle bruken 

av eiendommen, og at ønsket om videresalg 

av den resterende skogteigen gir en 

rasjonaliseringsgevinst for landbruket i 

området. Det gir minimal svekkelse av 

avgivereiendommen og endringen anses 

ikke å ha negative konsekvenser for 

landbruk, folkehelse, klima eller 

naturmangfold.  

Det settes som vilkår for fradelingen at den 

resterende landbrukseiendommen selges til 

og sammenføyes med, en av de 

tilgrensende landbrukseiendommene i aktiv 

drift. 

Arealformålet på den fradelte tomta er 

fortsatt LNFR, og anbefales ut i fra 

beliggenheten i et forholdsvis uberørt 

naturområde, ikke å endres ved framtidige 

kommuneplanrulleringer.   

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 

anses ivaretatt. 

Fullført. 
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BYAR 21/35 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Rasmusslætte - 1.gangs 
behandling 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 

og § 12-11 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Rasmusslætte 

hytteområde på lovbestemt høring, og å 

legge planforslaget ut til offentlig ettersyn 

Med følgende endringer. Tomtene 6,7,9, og 

10 taes ut av planen 

Dette begrunnes med følgende: 

1. Sikring av trekk og rastemuligheter for 

hjortevilt i området 

2. Redusere samlet belastning lokalt da 

området  er registrert som mulig habitat og 

funksjonsareal for gaupe. 

3. Redusere samlet arealbelastning da 

området er registrert som godt til særdeles 

godt beite i NIBIO kartleggingen 2015 

4. Redusere samlet ferdselstrykk i området 

grunnet nærhet til hensynssone reindrift ( 

flyttlei ) 

Fullført.  

BYAR 21/36 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Kåsbakken hyttegrend - 
1.gangs behandling 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 

å sende Forslag til detaljreguleringsplan for 

Kåsbakken hyttegrend på lovbestemt høring, 

og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn slik det foreligger.  

Prinsippene i naturmangfoldloven §§8 – 12 

anses ivaretatt. 

Fullført.  

BYAR 21/37 Søknad om planendring, 
Solgrenda hytteområde 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 

endring av reguleringsplanen for Solgrenda 

hytteområde slik: 

Plankartet endres slik det er vist på revidert 

plankart datert 16.04.21 fra Plankontoret, 

dvs. Vannforsyningsanlegg VF omreguleres 

til fritidsformål på tomt F1. 

Tomtegrense mellom F14 og F15 justeres 

og F15 utvides.  

Omlegging av tilkomstveg til FT13, FT14, 

FT15 og FT16, og fjerning av eksisterende 

tilkomst til FT9 og FT13. 

Bestemmelse i punkt 4.4 får følgende ordlyd: 

Hovedenhetens møneretning skal tilpasses 

terrenget slik både dette bygget og 

bakenforliggende bygg får best mulig utsikt. 

Det tas inn følgende bestemmelse til 

gangveg/gangareal/gågate: 

«Gangveg/gangareal/gågate til tomtene FT8 

til FT15: Arealet skal opparbeides som 

gangveg for adkomst til tomtene. Kjøretøy 

Ikke fullført. Vedtaket er 
påklaget. 
Klagebehandling i høst.  
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skal parkeres på parkeringsplass (se §9.3). 

Kjøring er ikke tillatt, 

med unntak av utrykningskjøretøy og i 

anleggsfase ved oppføring og vedlikehold av 

bygg og 

anlegg på tomtene. Det er tillatt å oppføre 

bom for å hindre biltrafikk. 

Gangveg med omkringliggende terreng og 

eventuell bomløsning skal opparbeides og 

utformes 

slik at utrykningskjøretøy kan komme frem til 

tomtene, med inntil 3,5 m bred trasé. Det 

resterende arealet utenfor arealformål 

gangveg/gangareal/gågate som 

utrykningskjøretøy 

eventuelt har bruk for skal være kjørbart, 

men med fordel grasdekt.» 

Endring av BYA % og endring av maksimal 

størrelse på hovedbygning på 

kombinasjonsformål avslås. 

BYAR 21/38 Planforespørsel - Forslag 
til ny detaljreguleringsplan 
for Nestuggu II 
boligområde 

Arita Eline Stene Saken utsettes. Ikke fullført. Saken er 
satt på vent. 

BYAR 21/39 191/2 - Søknad om 
endring av gitt tillatelse, 
Olav Kvam 

Marte Kleveland 
Dørum 

Utvalg for bygg- og arealplansaker minner 

tiltakshaver om at planene som ble skissert i 

2011 er en forutsetning for de tillatelser som 

foreligger på Bruengsetra gnr/bnr 191/2. 

Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke 

se at omsøkt tiltak er i tråd med LNFR-

formålet i kommuneplanens arealdel. 

Forutsetning for søknad om tiltak i pbl. § 21-

4 jf. §§ 11-6 og 1-6 (2) er ikke oppfylt, og 

utvalget avslår søknad om endring av gitt 

tillatelse. 

Ikke fullført. 

 
Klage på vedtak er 
oversendt 
Statsforvalteren i 
Trøndelag for endelig 
avgjørelse. 

BYAR 21/40 211/1 - Søknad om 
oppføring av gapahuk, 
Gjevilvassdalen 
Skiløypeforening 

Marte Kleveland 
Dørum 

Utvalg for bygg- og arealplansaker gir i 

medhold av pbl. § 19-2 dispensasjon fra 

arealformål LNFR i kommuneplanens 

arealdel for oppføring av gapahuk som 

omsøkt. Begrunnelsen er at Ormberget 

anses som et etablert turmål uavhengig av 

skiløype, og at fordelene derfor er klart 

større enn ulempen med å dispensere. 

Hensikten bak LNFR-formålet settes ikke 

vesentlig til side, det samme gjelder for 

lovens formålsbestemmelse. 

Fullført. 

BYAR 21/41 288/44 - Søknad om 
dispensasjon fra 
byggegrense for 
oppsetting av flaggstenger 
- E.A. Smith 

Vegard Kilde Utvalg for bygg- og arealplansaler gir i 

medhold av plan og bygningsloven §19-2 

avslag på søknad om dispensasjon fra 

byggegrense i reguleringsplan for Oppdal 

sentrum. Fordelen anses ikke som klart 

større enn ulempene og vilkår for 

dispensasjon er dermed ikke oppfylt. 

Fullført 
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BYAR 21/42 146/1 og 149/1 - Søknad 
om deling av driftsenheten 
Steker. Søker: Jorid I. 
Aalbu 

Gro Aalbu Utvalg for bygg- og arealplansaker i Oppdal 

gjør slikt vedtak:  

Utvalg for bygg- og arealplansaker gir med 

hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til deling 

av driftsenhet Steker og Øver Sliper, slik at 

grunneiendommene blir selvstendige 

landbrukseiendommer med gnr 146 bnr 1 og 

gnr 149 bnr 1.  

Det settes følgende vilkår:  

- at grunneiendommene innen ett år 

fra vedtaksdato blir videresolgt til 

landbruksforetak i aktiv drift, som beskrevet i 

søknad av 20.05.2021. 

- at landbrukseiendom Øvre Sliper, 

149/1 sammenføyes med 

landbrukseiendommen som kjøper den. 

- at ny eier av Steker, 146/1, 

bosetter seg på eiendommen og tar den som 

sin reelle bolig, innen ett år fra 

tinglysingsdato.  

Vedtaket begrunnes med at delingen 

ivaretar en driftsmessig god løsning med 

styrking av to landbruksforetak i aktiv drift, 

samt fører til økt bosetting i Lønset krets. 

Fullført 

BYAR 2143 179/2 - deling av 
landbrukseiendommen 
Pilen med formål 
tilleggsareal til boligtomt 
179/35. Søker: Ove 
Karlsen og Oddgeir 
Johnsen 

Gro Aalbu, Arita 
Eline Stene 

Utvalg for bygg- og arealplansaker gjør slikt 

vedtak:  

1.  Det gis dispensasjon fra 

reguleringsplan med planId 2001002 

Munkvoldshovden II  hytteområder, jfr plan- 

og bygningsloven § 19-2, til fradeling av ca 

250 m2 areal med formål landbruk fra gnr 

179/2 som tilleggsareal til boligeiendom gnr 

179/35. 

2.  Det gis samtidig dispensasjon fra 

plankrav for nye tiltak, jfr kommuneplanens 

arealdel av 2019 bestemmelser pkt. 1.2. 

3.  Med hjemmel i jordloven § 12 og 

plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m, 

jfr § 21-4, gis tillatelse til fradeling av ca 250 

m2 fra landbrukseiendommen Pilen gnr 179 

bnr 2 som tillegg til boligeiendom gnr 179 

bnr 35 som vist i kartskisse datert 8.04.2021 

Tillatelse og dispensasjon begrunnes ut fra 

at tiltaket gir ubetydelige drifts- og 

miljømessige ulemper for 

landbrukseiendommen. Tiltaket vil ikke i 

nevneverdig grad tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, i det 

eksisterende boligtomt har en uvanlig 

arronderingsmessig form for å plassere nye 

bygninger. Fordelen anses etter en samlet 

vurdering å være større enn ulempene. 

Fullført. 
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Det stilles som vilkår at tilleggsarealet 

sammenføyes med gnr 179 bnr 35 innen 

31.12.2021. 

Prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven 

er ivaretatt. 

BYAR 21/44 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Stavåløkken Østre - 
1.gangs behandling 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 

å utsette å sende forslag til 

detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre 

hytteområde på lovbestemt høring, og å 

legge planforslaget ut til offentlig ettersyn 

inntil kunnskapsgrunnlaget for reindrift og 

beitenæring er klart. 

Ikke fullført. Saken er 
utsatt.  

BYAR 21/45 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Haugland hytteområde - 
sluttbehandling 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 

detaljreguleringsplan for Haugland 

hytteområde med følgende endringer:  

I plankartet:  

Tomtene gnr/bnr 219/13 og 14 endres slik 

det er vist på situasjonsplan vedlagt saken. 

I bestemmelsene: 

Punkt 2.6 får følgende ordlyd:  

Det tillates kun fjerning av vegetasjon og 

trær som er nødvendig for plassering av 

bygninger og anlegg  

av atkomstveg og ledninger, eller hvor 

øvrige bestemmelser åpner for dette. 

Siste setning i punkt 3.1.8 i tas ut.  

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i 

sak 21/15 i utvalg for bygg- og 

arealplansaker. 

Ikke fullført.  Klagefrist 
28.09. 

BYAR 21/46 Brudalen boligsameie - 
Klage på vedtak i sak 
21/16 i utvalg for bygg- og 
arealplansaker 

Arita Eline Stene 

 
Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke 

se at klage mottatt 14.04.21 fra Hermod 

Andre Rambø, Jørn Jensen og Anita S. 

Jensen inneholder opplysninger eller 

momenter som var ukjent for utvalget ved 

behandling av sak 21/16. Utvalget er likevel 

enig i at en endret plassering av støyskjerm 

til uteoppholdsareal som foreslått er en 

bedre løsning enn i vedtatt 

detaljreguleringsplan for Brudalen 

boligsameie.  

Utvalget tar klagen til følge og vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens §12-14 

følgende endring i plankart:  

Støyskjerm (S1) flyttes til plassering merket 

med S2 i plankart vedlagt klagen og kart 8 i 

støyrapport datert 08.06.2020 av Mjøsplan 

AS. 

Ikke fullført. Klagefrist 
22.09. 
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BYAR 21/47 Søknad om planendring, 
Øvre Rasmusslættet 
hyttegrend 

Arita Eline Stene Utvalg for bygg- og arealplansaker avslår 

søknad datert 10.03.21 fra Dovre Bygg 

Entreprenør AS om endring av plankart for 

Øvre Rasmusslættet hytteområde avslås. 

Dette begrunnes med at endringen ikke er i 

tråd med kommunestyrets intensjon om 

maks tomtestørrelse på 750 m2 jf. 

retningslinjer i kommuneplanens arealdel og 

plan- og bygningslovens § 12-3. 

Fullført.  

BYAR 21/48 191/2 - Klage på avslag på 
søknad om endring av gitt 
tillatelse, Olav Kvam 

Marte Kleveland 
Dørum 

Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke 

se at klage av 12.07.2021 inneholder 

momenter som ikke var kjent ved 

behandlingen av sak 21/39 den 22.06.2021, 

og tar ikke klagen til følge. Klagen 

oversendes statsforvalteren i Trøndelag for 

endelig avgjørelse jf. fvl. § 33. 

Ikke fullført. 

 
Saken er oversendt 
Statsforvalteren i 
Trøndelag for endelig 
avgjørelse. 

BYAR 21/49 288/200 - klage på vedtak 
20/276, Odd Bjarne Bakk 

Vegard Kilde Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke 

se at klage mottatt 09.06.2021 inneholder 

nye opplysninger som ikke var kjent ved 

behandling av søknad om endringstillatelse. 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 

opprettholdes vedtak nr. 21/276 og saken 

oversendes til Statsforvalteren i Trøndelag 

for endelig avgjørelse. 

Ikke fullført. 

 
Saken er oversendt 
Statsforvalteren i 
Trøndelag for endelig 
avgjørelse. 

 

BYAR 21/50 135/1 - Fastsettelse av 
frist for videresalg av 
landbrukseiendom 
Jamtsætra 

Gro Aalbu Med henvisning til vedtak i BYAR-sak 21/12 

og med hjemmel i konsesjonsloven § 18, 

fastsettes frist 16.02.2022, for Marie 

Schøning og Dag Bakken å videreselge 

landbrukseiendom Jamtsætra gnr 135 bnr 1 i 

Oppdal til noen som kan få konsesjon.  

Dersom fristen oversittes, kan 

statsforvalteren uten nærmere varsel kreve 

tvangssalg av eiendommen, jf. 

konsesjonsloven § 19. 

Fullført. 

BYAR 21/51 149/1 - søknad om 
konsesjon Øvre Sliper. 
Søker: Alf Breen 

Gro Aalbu I medhold av konsesjonsloven §§ 2 og 9 gis 

Alf Breen konsesjon på erverv av 

landbrukseiendom Øvre Sliper gnr 149 bnr 1 

i Oppdal. Det stilles som vilkår at 

eiendommen sammenføyes med Utistu 

Sliper gnr 147 bnr 1 innen 31.12.2021. 

I medhold av konsesjonslovens § 11 

godkjennes søknad om fritak fra boplikt, 

begrunnet ut fra bygningenes tilstand, 

manglende adkomst, samt at det er 300 

meter til søkers bolig. Bosettingshensynet 

anses likevel ivaretatt, jfr § 9. 

Vedtaket begrunnes ut fra at ervervet er i 

tråd med konsesjonslovens formål, det 

ivaretar en driftsmessig god løsning og en 

helhetlig ressursforvaltning. 

Fullført. 

BYAR 21/52 146/1 - søknad om 
konsesjon Steker gård. 
Søker: Stine Mari Sager 
og Edmund Kletthammer 

Gro Aalbu I medhold av konsesjonslovens §§ 2 og 9 gis 

Stine Mari Maridal Sager og Edmund 

Kletthammer konsesjon på erverv av 

landbrukseiendom Steker gnr 146 bnr 1 i 

Oppdal.  

Fullført. 
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Vedtaket begrunnes ut fra at ervervet er i 

tråd med konsesjonslovens formål, det 

ivaretar en driftsmessig god løsning og 

helhetlig ressursforvaltning, samt styrker 

bosettingen i kretsen. 

Det settes som vilkår at søkerne tilflytter 

eiendommen innen 1 år fra dato for tinglyst 

skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i 

minst 5 år. 

BYAR 21/53 186/7 - søknad om 
konsesjon 
Kvennhusløkkja. Søker: 
Ragnar Øyen 

Jenny Kristin 
Heggvold 

I medhold av konsesjonsloven §§ 2 og 9 

avslås søknad fra Ragnar Øyen om 

konsesjon for erverv av 

landbrukseiendommen Kvennhusløkkja gnr 

186 bnr 7. 

 Avslaget begrunnes med at 

konsesjonslovens § 9 punkt 1-4 ikke blir 

oppfylt i tilstrekkelig grad til at 

konsesjonslovens formål ivaretas. Hensynet 

til bosetting ivaretas ikke, og dermed vil 

ervervet ikke oppfylle en driftsmessig løsning 

som ivaretar ressursgrunnlaget og 

kulturlandskapet. 

Fullført. 

BYAR 21/54 246/1 - Søknad om 
konsesjon og utsettelse av 
boplikt. Søker: Maren og 
Arnt Wognild 

Gro Aalbu Utvalget imøtekommer søknad om 

konsesjon, og gir med hjemmel i 

konsesjonslovens § 11, jfr §§ 2 og 9, vilkår 

om 1 års utsatt frist for boplikt for Maren og 

Arnt Wognild på eiendommen Vekve gnr 246 

bnr 1. Frist for å oppfylle boplikten settes til 

8.07.2022.  

Avgjørelsen begrunnes ut fra de hensyn som 

vilkår om boplikt skal ivareta i forhold til 

helhetlig ressursforvaltning, bosetting og 

kulturlandskap. 

Fullført. 

 

BYAR 21/55 196/9 - Omdisponering av 
dyrkajord for etablering av 
nettstasjon, TENSIO TS 
AS 

Marte Kleveland 
Dørum 

Utvalg for bygg- og arealplansaker innvilger 

søknad om omdisponering av inntil 5,1 m2 

dyrkamark for etablering av nettstasjon som 

omsøkt jf. jordlova § 9. Godkjenningen 

begrunnes med den positive samfunnsnytten 

tiltaket vil medføre. Tiltaket anses å medføre 

svært lite driftsulemper for landbruket. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 

anses ivaretatt. 

Fullført. 

BYAR 21/56 50/2 - Omdisponering av 
dyrkajord for etablering av 
nettstasjon, TENSIO TS 
AS 

Marte Kleveland 
Dørum 

Utvalg for bygg- og arealplansaker innvilger 

søknad om omdisponering av inntil 3,2 m2 

innmarksbeite for etablering av nettstasjon 

som omsøkt jf. jordlova § 9. Godkjenningen 

begrunnes med den positive samfunnsnytten 

tiltaket vil medføre. Tiltaket anses å medføre 

svært lite driftsulemper for landbruket. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 

anses ivaretatt. 

Fullført. 

BYAR 21/57 Kommunedelplan for 
naturmangfold - forslag til 
planprogram 

Ragnhild Eklid 
og Martin 
Grønning 

Utvalg for bygg- og arealplansaker sender 

forslag til planprogram ut på høring og det 

legges ut 

Fullført 
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til offentlig ettersyn, sammen med varsel om 

oppstart av planarbeid. 

 


