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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 

Marte Dørum 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. 

Oppstartsvarsel er 

gjennomført, og planforslag 

forberedes i samarbeid 

med Plankontoret og 

administrasjonen. 

 

Etappe 2 – Stølen – 

Vangslia er skrinlagt. 

 

K.styre 15/61 Nyanlegg Stakksenget 

Vann og avløp – vurdering 

av anleggsbidrag i 

utbyggingsavtale 

Tore Samskott 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 

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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hytteområde.  Rådmann bes igangsette 

forhandlinger om utbyggingsavtale som 

legges frem for kommunestyret til endelig 

godkjenning. 

 

K-styre 16/17 Opparbeidelse 

Sentrumsplan, Gang- og 

sykkelveg langs Ålma 

Eirik Kvål 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. 

Gjenstår å etablere G/S-

veg langs Ålma. Dette 

arbeidet vil starte opp våren 

2022. 

K.styre 16/111 Driva boligfelt. Utvidelse 4 

nye tomter 

Eirik Kvål 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. 

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: 

Ikke fullført. 

Grunnerverv gjennomført 

Anleggsarbeider pågår. 
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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 
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 

Tore Samskott 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 vannverk er 

tilskrevet og orientert om 

kommunestyrets vedtak. Vi 

har ikke fått noen 

tilbakemeldinger fra 

Fagerhaug vannverk etter 

kommunestyrets vedtak, 

men styreformann bekrefter 

at kommunal overtakelse 

av vannverket fortsatt er 

ønskelig.  

 

Vi inviterer til nytt 

oppstartsmøte våren 2022. 

K.styre 16/138 Utbygging Demensbolig – 

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. 3,5 

år. På grunn av korona er 

det ikke gjennomført 3-

årsbefaring. Denne vil bli 

gjennomført i 2022. 

 

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

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 

Ikke fullført 
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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. 

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

av festeavgift 

Dag H. Gorseth Unntatt offentlighet (off.l. § 23, første ledd) Fullført 
 

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 

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. 

 

Ikke Fullført 

Taksering er gjennomført.  

I K-sak 21/11 ble det i 

vurderingen lagt frem at det 

i festesaker er naturlig og 

fornuftig å diskutere 

innløsning av festeforhold. 

Dette er et tema som det er 

naturlig at både grunneier/ 

kommunen tar opp. Oppdal 

kommune er avhengig av 

minnelig løsning. 

Forhandlinger om innløsn-

ing av festeiendommer 

gjennomføres med 

forbehold om politisk 

godkjening. 

 

2 av festeeiendommene 

288/128,133 er innløst. 

Forhandlinger pågår for et 

tredje areal som tenkes 

fremlagt for k-styret 

2.6.2022. I bærekrafts-

fondet er det nedfelt et 

formål om å ha egenkapital 

til utkjøp av festekontrakter, 

jfr. K-sak 22/37 slik at 

innarbeidelse i 

handlingsprogram ikke er 

aktuelt  

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  
 
 
 
 
Pkt. 2 er under arbeid og vil 
bli framlagt i forbindelse 
med oppfølging av 
interpellasjon 5.mai FO 
22/13.  
 
Pkt.3 følges opp av 
kulturhusleder Oppdal 
kulturhus KF  
 

 

4. Fullført. Økning av 
økonomiske rammer til 
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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. 

Oppdal kulturhus ble 
vurdert men ikke vedtatt i 
handlingsplanen  
 

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 18/136 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 

Oppdal kommune som følge av lavere 

egenandel ti 

Ikke fullført. 
Trøndelag fylkeskommune 

ønsker en passiv rolle som 

energikjøper. 

Saken foreslås avsluttet og 

tas evt. opp i 

kommunestyret senere om 

det skulle finnes forhold 

som skulle tilsi det. 

Foreslås på nytt 

handlingsplan 2023-2026. 

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 

etterspurt dokumentasjon 

fra Øvre Rønningslia eller 

Oppdalstoppen. 

 

K-styre 18/184 Budsjett 2019 Per Olav Lyngstad 
 
 
 
 
 
 
 

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.   
 

Fullført. 

 

K.styre 19/41 Parkeringsordning for 

Oppdal sentrum 

Eirik Kvål 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 

Ikke fullført.  
Ikke prioritert i gjeldende 

handlingsplan. Spilt inn på 

nytt i kommende 

handlingsplan. 
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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. 

 

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: 

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. 

 

Ikke fullført. 

IBygget har vært bebodd i 

ca 1,5 år. Garantiperiode 

pågår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas ut.. Saken ble 

behandlet i to omganger i 

kommunestyresakene 

21/103 og 21/106 

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

 

Utført. 

 

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 19/89 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. 

Saken har vært i 

kommunestyret og er 

sendt vifere til HO 

 

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:  

Tiltak 9, 10 og 49 er gjennomført og tas ut 

av handlingsdelen.  

Ikke fullført. 
Tiltaksdelen er endret som 

vedtatt.  

Fagdag klima –og energi 

er ikke gjennomført. 

Det er utarbeidet en 

oversikt over de tiltak som 

det er mulig å beregne 

klimaeffekt og 

kostnadsberegne, (se 

tabell 6.1.) – Det er gjort 
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Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

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.   

en skjønnsmessig 

vurdering i forhold til om 

tiltaket gir en stor, middels 

eller liten klimaeffekt, se 

tabell 6.2. Begge tabeller 

henviser til utvalgssaksnr 

21/137. 

K.styre 20/33 Lovlighetsklage på vedtak 

fattet i Oppdal 

kommunestyre/formann- 

Ane Hoel Kommunestyret opprettholder 

formannskapets vedtak i sak 43/2020 den 

26.03.2020.  

Ikke fullført. Saken er til 

behandling hos 

Fylkesmannen.  
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Skapet 26.03.20,sak 

43/2020, vedtak om forbud 

mot overnatting i Oppdal 

kommune 

Saken oversendes fylkesmannen for 

lovlighetskontroll i medhold av 

kommuneloven § 27-1. 

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. 

Fullført. 

Dialogmøte 03.02.22. 

«Sak 93/2021 i 

formannskapet: Bidrag til 

dekning av 

prosjekteringskostnader til 

vannforsyningsanlegg 

Vollan vassverk i 

forbindelse med 

vannforsyning til Spæla.»  

Beløp: kr. 500.000,- 

Finansiering: 

Infrastrukturfondet. 

Tilbakemelding fra 

initiativtakerne og Vollan 

Vassverk vedr. tilskudd fra 

Oppdal kommune (jfr. 

formannskapets vedtak)  

avventes nærmere til 

løsning og kostnader er 

nærmere avklart.   

 

 

 

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. 

Strategi for 

verdibevarende 

vedlikehold behandles i 

kommunestyret 

05.05.2022. 

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. 

• Kr. 300.000,- til gjenstående 

reguleringsplanarbeid søkes 

innarbeidet i handlingsprogrammet for 

2021-24. 

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 

minner. Flomanalyse er 

utført, rapporten viser at 

det ikke er behov for 

flomsikringstiltak. 
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Resterende arbeid er 

planlagt utført i 2021. 

Rett før nyttår fikk vi 

tilbakemelding fra 

Plankontoret om at det 

gjenstår noe arbeid som 

ikke vil bli utført før i 2022. 

Antas å bli fullført mot 

slutten av 2022. 
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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.  

Planen er vedtatt, og 

ligger til grunn for 

kontrollutvalgets valg av 

eierskapskontroller.  

Det har vært flere 

orienteringer om Oppdal 

næringshus. 

Det er bestilt en 

eierskapskontroll for 

eierskapsstyring. 

K.styre 20/85 Handlingsplan 2021-2024  

 

 

 

Frøydis Lindstrøm 

 

 

 

 

 

 

 

Dagfinn Skjølsvold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtar 

kommunedirektørens forslag til 

handlingsplan 2021-2024 med følgende 

tillegg:. 

 8. I tråd med helse og omsorgsplan 2018-
2025 ønskes det å øke 
ergoterapiressursen med 80% stilling fra 
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...  

 

 

 

 

Fullført. 
 

 

 

 

 

 

Lærlingsplan er under 

politisk behandling 
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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. 

 

 

 

 

 

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: 

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 

Ikke fullført. Avventer 

tilbakemeldinger fra OIL 
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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.  

Fullført.  

 

K.styre 20/98 Avklaring om offentlig 

vann- og avløpsanlegg 

langs Spælavegen 

Tore Samskott 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 

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. 

Fullført.  

Formannskapet vedtok i 

sak 21/92 VA -Spæla om 

å gå i dialog med Vollan 

Vassverk om vanntilførsel. 

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 

Ikke fullført. Arbeidet har 
startet. 
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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. 

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».   

Fullført. 

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. 

Gjennomført delutbetaling 

av tilskuddet.  

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. 

Planen er vedtatt, og 

ligger til grunn for 

kontrollutvalgets valg av 

forvaltningsrevisjoner.  

Det er gjennomført 

forvaltningsrevisjon i 

hjemmetjenesten. 

Det er bestilt en 

forvaltningsrevisjon for 

psykisk helse/rus. 

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 

Ingen eierskapskontroller 

er iverksatt. 
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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 20/131 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. 

Fullført. 
 

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 og fullført. 
Kontrollutvalget benytter 
seg av muligheten for 
digitale møter for å 
forenkle gjennomføringen 
av møter, særlig med 
tanke på ekstern 
deltagelse.  
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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 

Oppstartet, ikke fullført 



30.04.2022 17 

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

K.styre 21/18 Ny elevkantine Oppdal 

ungdomsskole - Gjennomført 

anbudskonkurranse 

Anders 

Nordmo 

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. 

Saken er avsluttet jfr. 

Kommunestyrevedtak KS-

15/2022 

Vedtaket blir som følger:  

1. Vi ber om at Oppdal 

ungdomsskole og Oppdal 

kulturhus raskt går i dialog 

for å finne en løsning for 

midlertidig kantine til 

elevene i Oppdal 

kulturhus. 

 2. Deretter bes vi om at 

det sees på bruk- og 

funksjonsallokeringer i 

kulturhuset som kan gi 

begge parter merverdi. 

Kommunedirektøren 

rapporterer tilbake til 

formannskapet om 

resultatet av arbeidet.  

3. Tenkningen om ny 

ungdomsskole starter nå. 

Det er viktig at det legges 

en helhetlig framtidsrettet 

tenkning til grunn for 

utvikling av ny 

ungdomsskole. Mer presis 

bestilling om oppstart 

kommer i forbindelse med 

handlingsplanprogrammet 

2023-2026. 

 

 

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 

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 

Ikke fullført-forhandlinger 

pågår 
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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. 

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 

pågår.  

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 

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. 

Fullført 

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.  

Ikke fullført 

Skjønnsbegjæring 

avventes, Bane Nor har i 

2021 utført mye gjerding, 

både ny og vedlikehold. 

Dersom dette fullføres vil 
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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. 

skjønnsbegjæring ikke bli 

sendt. 

K.styre 21/38 Forvaltningsrevisjonsrapport 

"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. 

Fullført 

Punkt 1.Strategi for 

verdibevarende 

vedlikehold behandles av 

kommunestyret 

05.05.2022. 

Punkt 2 og 3.Kommunens 

kontrollutvalg har i egen 

sak 04/2022, vurdert og 

behandlet oppnåelse av 

kommunestyrets vedtak 

punkt 2 og 3, og anser 

dem som innarbeidet ihht. 

anbefaling. 

 

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 
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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.  

  3.  En prosjektbeskrivelse med 

gjennomførings- og tempoplaner knyttet til 

punkt 1 og 2 legges fram i oktobermøtet 2021.   

Fullført 

 

 

Ikke fullført. Analyse og 

innspill til tiltak er 

utarbeidet. Utredningen er 

ikke politisk behandlet. 

 

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. 

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 

 

 

Fullført 
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Eirik Kvål 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Hoel/ Sjur 

Vammervold 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke fullført. 

Kommunestyret har 

bevilget midler til 

utarbeidelse av Hovedplan 

veg i 2022. I forbindelse 

med dette arbeidet vil vi få 

svar på spørsmålene 

under pkt a, b og c. 
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Eirik Kvål 

 

 

 

 

Ane Hoel / 

Jan Kåre Husa 

 

 

 

 

Ola Andreas 

Stavne 

 

 

Jan Kåre Husa 

/ Ola Andreas 

Stavne 

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 

personer med nedsatt funksjonsevne) i alle 

kommunale enheter, og innarbeide 

konvensjonen i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

Ikke fullført. Det er avholdt 

møte med ordfører om 

saken.  

 

 

 

 

Ikke fullført. 

 

 

 

Ikke fullført 

 

Ikke fullført. 

 

 

Forslag til ny mal for 

saksframlegg er utviklet. 

Ikke fullført. 

 

Ikke fullført 

 

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 

påbegynt og tidtakerbua 

er under bygging. 

Utbetales etter 

ferdigstilling.  
 
Punkt 3 i vedtaket kan 

ikke fullføres før vedtak 

om budsjett for 2023 og 

handlingsplan for 2023-

2026.  
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K.styre 21/75 Oppdal kommunes deltakelse 

i Bærekraftsnettverket i 

Trøndelag 

Heidi Hokseng 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. 

Oppstartet, ikke fullført.  

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 21/80 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 

Ikke fullført. Plankontoret 

er engasjert til å utføre 

arbeidet. Det er sent ut 

varsel om planprogram og 

oppstart med høringsfrist 

18.05.22. Planprogrammet 

forventes lagt fram til 

behandling i 

kommunestyret 23. Juni.  
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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. 

 

 

 
Arbeidet er gjennopptatt 

av Plankontoret.  

K.styre 21/89 Nytt fortau i Nyvegen Eirik Kvål Oppdal kommune etablerer fortau mellom 

Frivillighetssentralen og Burgerkingtomta. Det 

etableres også et 20 meter langt fortau som 

forbinder Burgerking med YX. I tillegg 

etableres et skiltet gangfelt over vegen mot 

YX. Samlet kostnad for dette er inntil kr 

270.000 kr inkl. mva. Finansieres av 

infrastrukturfondet med kr 216.000 samt kr 

54.000 i momskompensasjon: 

 

Årlig driftskonsekvens på kr 10.000 

innarbeides i budsjettet fra 2022. 

Ikke fullført. 

Entreprenør er valgt og 

tiltaket er byggesøkt og 

godkjent. Pågår. 

K.styre 21/90 Endring av 

delegeringsreglement - 

motorferdselloven § 5 og 

forskrift om motorferdsel i 

utmark og på islagte vassdrag 

§ 6 

Ane Hoel 1. 

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å 

fatte enkeltvedtak etter Motorferdselloven § 5. 

 

2. Kommunedirektøren delegeres myndighet til 

å fatte vedtak i kurante saker etter forskrift om 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 6. Saker som av 

kommunedirektøren blir vurdert til å ikke være 

kurante, legges frem for utvalg for kultur, miljø 

og tekniske tjenester for avgjørelse. 

 

Det opprettes en sak for hovedutvalg kultur, 

miljø og tekniske tjenester. Der det sees på og 

vurderes hvilke vann som i kommunen som 

kan omhandles av en forskrift med tanke på el-

båt motor med max effekt 800 watt. Utvalg for 

kultur, miljø og tekniske tjenester fremmer en 

innstilling for kommunestyret. 

Ikke Fullført. Pkt 1 og 2 er 

fullført, pkt 3 er ikke 

fullført.  

K.styre 21/91 Svømmeundervisning Geir Arild 

Espnes 

Kommunestyret ber om at hovedutvalg for 

helse og oppvekst orienteres om hvordan 

svømmeundervisningen og 

svømmedyktigheten er i Oppdal kommune. 

Kommunestyret ber om at det redegjøres for 

om svømmeopplæringen er manglefull og om 

det er ønske om å forsterke den. 

Dersom svømmedyktigheten hos barn i 

Oppdal kommune, etter kartlegging, ikke er 
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tilstrekkelig, ber kommunestyret om at det 

fremmes en sak med mulige tiltak og 

kostnadsestimat for å løse denne utfordringen. 

K.styre 21/98 Flomanalyse for 

Drivavassdraget utenfor 

Oppdal sentrum og Gardåa 

Marte K. 

Dørum 
Kommunestyret tar flomrapport datert 

26.02.2021, Flomanalyse Oppdal, fra 

Multiconsult Norge AS til etterretning. 

Kommunestyret ber administrasjonen avholde 

et dialogmøte med NVE og eller 

fylkeskommunen med gjennomgang av 

flomanalysen og utarbeide en oversikt over de 

utsatte områdene som krever tiltak i Oppdal 

kommune i årene fremover. 

Ikke fullført. Dialogmøte er 

ikke avholdt. 

K.styre 21/99 Bruk av Friluftsloven § 35 i 

stamløypenettet 

Sjur 

Vammervold 

Oppdal kommunestyre ber om at 

kommunedirektøren fremmer saker om bruk 

av friluftsloven § 35 ovenfor utvalget for kultur, 

miljø og tekniske tjenester i de tilfellene hvor 

kommunedirektøren ikke lykkes med å inngå 

frivillige avtaler . 

Vedtaket avgrenses til å gjelde 

stamløypenettet. 

Fullført.  

      

K.styre 21/101 Søknad om permisjon fra 

politiske verv t.o.m 30.06.2022 

- Ingrid Sønsterud Myren 

Gerd S. Måren Med hjemmel i kommuneloven, § 7-9, 2.ledd, 

gis Ingrid Sønsterud Myren permisjon fra sitt 

verv som fast representant i kommunestyret, 

4.varamedlem i utvalg KMT og 7. og siste 

varamedlem i formannskapet fra vedtaksdato 

07.10.2021 t.o.m. 30.06.2022. 

I kommunestyret trer Linda Mai Helmersen 

Weiseth inn som fast representant i 

kommunestyret i perioden permisjonen varer. 

I utvalg for KMT rykker varamedlemmene opp i 

den rekkefølge de er valgt i permisjonstiden. 

Fullført. 

 

K.styre 21/112 Behandling av tilleggssøknad 

- kommunal støtte til 

tidtakerbu 

Sjur 

Vammervold 

1.Oppdal idrettslag sin søknad om tilskudd til 

tidtakerbu imøtekommes med inntil kroner 200 

000,-. 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. 

Ikke fullført. Tidtakerbua 

er under bygging, og 

tilskuddet kan ikke 

utbetales før det er mottatt 

sluttregnskap.  

K.styre 21/113 Behandling av søknad om 

tilskudd Oppdal sykkelarena - 

fase 2 

Sjur 

Vammervold 

Søknaden fra Oppdal sykkelklubb 

imøtekommes med kroner 700 000,-. 

Tilskuddet innarbeides i budsjettet for 2022, og 

finansieres slik: 

 

Ikke fullført. Tiltaket er 

ikke påbegynt og 

tilskuddet kan ikke 

utbetales før det er mottatt 

regnskap. 
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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 

detaljreguleringsplanen for fritidsparken og 

byggesøknad tillater tiltaket. 

Tilskuddet er betinget av Oppdal sykkelklubb 

inngår nødvendig avtale med Oppdal 

kommune om leie av grunn. 

Søknaden om forskuttering/garanti for 

spillemidler til fase to avslås. 

K.styre 21/117 Overtakelse av ODMS og 

utredning av et fullverdig 

distriktsmedisinsk senter i 

Oppdal - gjennomføringsplan 

Frøydis 

Lindstrøm  

Kommunestyret tar kommunedirektørens sak 

til orientering. 

Kommunedirektøren nedsetter en 

arbeidsgruppe som ledes av rådgiver helse og 

omsorg. Gruppa gir en ny oppdatering på 

status og fremdrift i arbeidet med senteret i 

forbindelse med handlingsplanarbeidet (mars 

2022). 

Leder i utvalget for Helse og Oppvekst inngår i 

arbeidsgruppen. 

Fullføres 

K.styre 21/118 Næringsarbeid i Oppdal 

kommune - prinsipiell 

avklaring 

Jan Kåre Husa Kommunestyret ber kommunedirektøren 

igangsette anbudsprosess for oppdragsavtale 

for utførelse av kommunale næringsoppgaver 

etter nærmere spesifisering og i tråd med 

målsettingene gjeldende Strategisk 

næringsplan samt SIVAS 

næringshageprogram, innenfor en økonomisk 

ramme på kr. 250 000,- ekskl. mva. pr. år for 

en avtaleperiode på 4 år. 

Kommunestyret legger til grunn at 

kommunedirektøren styrker egen organisasjon 

med en ny stillingsressurs med fokus på 

næring, FOUI og bærekraft. 

Denne stillingen forutsettes å være det faste 

kontaktpunktet mellom kommunen og 

Nasjonalparken Næringshage i tråd med 

SIVAs næringshageprogram. 

Ny oppdragsavtale og ny kommunal 

stillingsressurs finansieres og innarbeides i 

budsjett f.o.m. 2022 ved omdisponering av 

driftsmidler i gjeldende budsjettramme innenfor 

områdene næring, FOUI og bærekraft. 

Fullført 

K.styre 21/128 288/128,133 - Kjøp/regulering 

av festegrunn 

Dag Hopland 

Gorseth 

1. Grunneier John Bjørndal Volden – 

festeeiendom 283/1/1. 

a)Det inngås en tilleggsavtale til eksisterende 

festekontrakt av 03.08.1979 hvor gjeldende 

festekontraktsbestemmelser om 

festeavgiftsregulering suspenderes i 

avtaleperioden for tilleggsavtalen som er fra 

03.08.2019 til 02.08.2034. 

Fullført 
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b)Ny festeavgift per 03.08.2019 settes til kr 

660.000,- per år. Festeavgiften skal som 

tidligere betales halvårlig og forskuddsvis med 

forfall 01.04. og 01.10. For lite innbetalt 

festeavgift i forhold til ny omforent festeavgift 

etterbetales snarest mulig etter signering av 

tilleggsavtalen. 

c)Omforent festeavgift per 03.08.2019 

reguleres hvert 5 år, det vil si per 03.08.2024 

og 03.08.2029, overensstemmende med 

endringen i konsumprisindeksen (kpi), med 

basis i siste tilgjengelige indeks per 

03.08.2019. 

d)Ved festeavgiftsreguleringen per 03.08.2034 

skal ny festeavgift fastsettes i henhold til 

bestemmelsene i opprinnelig festekontrakt av 

03.08.1979, med mindre partene blir enige om 

en annen festavgiftsregulering. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

ferdigforhandle og signere avtalen med John 

Bjørndal Volden. 

2. Grunneier Ingebrigt Bjerke – 

festeeiendom 284/60,68 og 70. 

a) Det inngås en tilleggsavtale til eksisterende 

festekontrakter av 01.07.1976 og 05.12.1983 

hvor gjeldende festekontraktsbestemmelser 

om festeavgiftsregulering suspenderes i 

avtaleperioden for tilleggsavtalen som er fra 

01.01.2021 til 31.12.2035. 

b) Ny festeavgift per 01.01.2021 settes til kr 

270.000,- per år for gnr. 284 bnr. 60 og kr 

430.000,- per år for gnr. 284 bnr. 68 og 70. 

Festeavgiften skal som tidligere betales 

halvårlig og forskuddsvis med forfall hver 

01.01. og 01.07. For lite innbetalt festeavgift i 

forhold til ny omforent festeavgift etterbetales 

snarest mulig etter signering av tilleggsavtalen. 

c) Omforent festeavgift per 01.01.2021 

reguleres hvert 5 år, det vil si per 01.01.2026 

og 01.01.2031, overensstemmende med 

endringen i konsumprisindeksen (kpi) med 

basis i siste tilgjengelige indeks per 

01.01.2021. 

d) Ved festeavgiftsreguleringen per 

01.01.2036 skal ny festeavgift fastsettes i 

henhold til bestemmelsene i opprinnelige 

festekontrakter av 01.01.1976 og 05.12.1983, 

med mindre partene blir enige om en annen 

festeavgiftsregulering. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

ferdigforhandle og signere avtalen med 

Ingebrigt Bjerke. 

********************************************** 

Driftsbudsjettet for 2021 korrigeres slik: 
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Økte årlige festeutgifter, kr 493.000,- 

innarbeides i budsjett 2022 og handlingsplan 

2023 – 2026. 

Finansiering av prosessutgifter fremmes som 

egen sak til kommunestyret 

3. Erik I. Bjerke – Innløsning av gnr. 288 

bnr. 128 og 133 i Oppdal 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

ferdigforhandle og signere avtale med Erik I. 

Bjerke om innløsning av festeforholdet til gnr. 

288 bnr. 128 og 133 i Oppdal, herunder 

overtakelsesdato, innenfor nedennevnte 

omforente rammer. 

Gnr. 288 bnr. 128 og 133 i Oppdal overdras til 

Oppdal kommune for samlet beløp på kr 38 

millioner under forutsetning av at 

eiendommen(e) er fri for pengeheftelser. 

Beløpet betales dermed kontant mot skjøte(r) 

fritt for heftelser. Kommunen dekker 

dokumentavgift og tinglysingsgebyr og øvrige 

utgifter knyttet til gjennomføringen og 

formaliseringen av innløsningen, dog slik at 

partene bærer hver sine utgifter til juridisk og 

eventuell annen bistand. 

Partene har ansvar for egne skatteposisjoner 

Partene dekker egne kostnader i anledning 

voldgiftssaken 

Partene dekker voldgiftsrettens kostnader med 

en halvpart hver. 

Festeavgift betales etter gjeldende nivå frem til 

overdragelsesdato, og det skal ikke skje noen 

regulering og etterbetaling av festeavgift fra 

01.07.2017 

Kjøp/innløsning av gnr. 288 bnr. 128 og 133, 

kr 38 951 000,00, finansieres ved bruk av 

bærekraftsfondet. Beløpet innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2022. 

Finansiering av prosessutgifter, halvparten av 

Voldgiftsrettens kostnader, samt eventuelt 

endringer i transaksjonskostnader fremmes 

som egen sak til kommunestyret. 

K.styre 21/130 Budsjett 2022  
 
 
 
Ane Hoel 
 
Tore Samskott 

 

1. 
Følgende tiltak innarbeides i driftsbudsjettet for 
2022: 

 

Sak 93/2021 

Ikke fullført. 

Dialogmøte med deltakere 

fra Vollan vassverk, 

initiativtakere langs 

Spælavegen og Oppdal 

kommune 03.02.22. 

Tilbakemelding fra 

initiativtakerne og Vollan 
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Vassverk vedr. tilskudd fra 

Oppdal kommune (jfr. 

formannskapets vedtak)  

avventes nærmere til 

løsning og kostnader er 

nærmere avklart.   

 

 

    
 
 
 
Ane Hoel/Sjur 
Vammervold 
 
 

1. 
Følgende tiltak innarbeides i driftsbudsjettet for 
2022: 

 
 

Ikke fullført. Vedr. Sak 

112/21 og 113/21: 

Avventer gjennomføring 

av tiltak og utbetaling.  

   Elin Dolmseth 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. 
 

Uføres ved 

regnskapsavslutning 

2022. 

   Dag Gorset 4. 
Investeringsbudsjettet for 2022 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», med 
følgende tillegg: 

 
Bevilgningene er å anse som bindende. 
 

Fullført 

   Elin Dolmseth 5. 
Det tas opp følgende lån i 2022: 

 
 
 

Utføres høsten 2022 

   Elin Dolmseth 6. 
Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens 
§§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2022 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). 

Utføres våren og høsten 
2022. 



30.04.2022 30 

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 2022. Halvparten av 
utskrevet skatt skal betales hver termin. 
 

   Elin Dolmseth 7. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere 
budsjettrammene til ansvarsområdene i 
driftsbudsjettet 2022 som følge av 
lønnsoppgjøret 2022. 
 

Fullført 

   Sjur 
Vammervold 

8. 
Tiltak: 
Formidling av historien om gravfeltet og styrke 
identitet og eierskap i Oppdal, målgruppe barn 
og unge, samarbeid med skoler og barnehager 
i Oppdal, åpen dag. Åpen dag for befolkningen 
i Oppdal, med aktiviteter og salg. Samarbeid 
med lokalt næringsliv. 
Årlig utstilling av gjenstander fra gravfeltet, 
lokalt i Oppdal 
Gravfeltet på Vang tilskudd 2022 kr 100 000 
Kommunedirektøren bes om å innarbeide årlig 
tilskudd på 100 000 kr til Gravfeltet på Vang, i 
handlingsplanen fra våren 2022. 
Inndekning: belastes konto 483 14702 støtte til 
institusjoner, foreninger og lag innen 
kulturaktiviteter og kulturminner. 
 

Ikke fullført. Det er lagt 
planer for gjennomføring 
sommer 2022.  

   Hanna Lauvås 
Westman 

10. 
Kommunestyret ser med særlig bekymring på 
situasjonen innen omsorgssektoren der vi ikke 
har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot 
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og 
en økning i sykmeldinger. For å avhjelpe 
situasjonen vedtar kommunestyret å øke 
ressursen innen ergoterapeut og 
hjelpemiddeltekniker med 665 000 kr for 2022. 
Tiltaket finansieres ved å redusere 
driftsmarginen tilsvarende i 2022, og 
innarbeides videre i handlingsplanen 2023-
2026. 
 

Fullført. 

   Inge Lauritzen 11. 
Oppdal kulturhus har akutt behov for 
nødvendig vedlikehold. Pandemien og flere 
uheldige forhold de siste årene har gjort at det 
har vært vanskelig for foretaket selv å spare 
opp midler for å gjennomføre nødvendig 
vedlikehold for å kunne opprettholde god drift.  
Investeringer: Kommunestyret tilfører inntil kr 
2.550.000 til investeringer i kinoanlegg, til nytt 
biblioteksystem, et forprosjekt på 
besøkssenter på museet og nytt 
sandfiltrering/rensesystem knyttet til 
badeanlegget. Alle summer er eks. mva. 
Investeringen finansieres ved bruk av det 
generelle investeringsfondet. 
Vedlikehold knyttet til drift må meldes inn i 
forbindelse med handlingsplanarbeidet 2023-
2026. 
 

Ikke fullført. 

   Gro Aalbu 12. 
Kommunestyret vedtar Oppdal kommunes 
finansieringsandel i vannområdeforvaltningen i 
Orkla, pålydende 35 000 kr, utbetales for 2022 
og innarbeides i handlingsprogrammet for 
2023-2026. Tiltaket finansieres innenfor 
gjeldende budsjettrammen.  
 

Fullført 

   Sjur 
Vammervold 

13. Ikke fullført. Tiltaket er 
spilt inn til 
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Kommunestyret støtter BUA Oppdal med 
100 000 kr i 2022. Beløpet finansieres ved 
bruk av avkastning fra Bærekraftsfondet 2022. 
Årlig støtte søkes innarbeid i 
handlingsprogrammet 2023-2026. 
Kommunestyret oppfordrer BUA Oppdal til å 
etablere en langsiktig finansieringsmodell for å 
sikre forutsigbarhet og synliggjøring overfor 
bidragsyterne. Kommunestyret ber BUA 
Oppdal om å få en orientering om 
organisasjonsform, finansiering og drift.      
 

handlingsplanen 2023-
2026, ikke vedtatt enda.  

   Sjur 
Vammervold 

14. Fotballhall 
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2020 å 
bevilge 5,5 millioner kr. som tilskudd til Oppdal 
Idrettslag for bygging av fotballhall. 
Kommunestyret ønsker å signalisere 
ytterligere støtte til bygging av ny «nier» 
fotballhall i Oppdal slik at idrettslagets 
hallprosjekt kan ferdigstilles. 
Kommunestyret ber om at ledelsen for 
prosjektet fotballhall utarbeider en plan for full 
finansiering i god tid før behandling av 
Handlingsplanen for 2023-2026 som legges 
ved i en søknad om kommunal lånegaranti til 
Oppdal Idrettslag i forbindelse med bygging av 
fotballhall. En eventuell søknad om 
forskuttering av spillemidler må avklares 
gjennom egen søknad med behandling. 
Dersom en slik søknad med beskrivelse 
leveres Oppdal kommune vil: 
• Kommunestyret be kommunedirektøren 
innarbeide ytterligere 1,5 millioner kr., dvs. 
totalt 7,0 mill.kr., i tilskudd til prosjektet i 
forslag til handlingsprogram 2023-2026, med 
tanke på utbetaling i 2023. 
• Kommunestyret vil etter evt. søknad fra 
Oppdal Idrettslag, saksbehandle og avklare 
spørsmål om garanti for lån til Oppdal 
Idrettslag i forbindelse med byggingen av 
fotballhallen. Evt. vedtak om kommunal 
lånegaranti for lån til Oppdal Idrettslag skal 
godkjennes av Statsforvalteren etter 
kommunelovens §14-19. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren i 
medhold av plan- og bygningslovens kap.12, 
jfr. kommunestyrets vedtak i sak 20/94, om å 
igangsette arbeidet med ny 
detaljreguleringsplan for fotballhall på området 
«nye grusbane», gnr./bnr. 284/58 og 288/142. 
Reguleringsplanarbeidet igangsettes selv om 
fotballhallen ikke er fullfinansiert. 
Detaljreguleringsplanen skal avklare bygging 
av ny hall med nødvendig infrastruktur 
(adkomst, parkering, vann, avløp). 
Planarbeidet igangsettes i 2022 og dekkes av 
Oppdal kommune innenfor en kostnadsramme 
på kr. 300 000,- ekskl. mva. Arbeidet 
finansieres ved bruk av generelt 
disposisjonsfond og innarbeides i budsjettet for 
2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke fullført. Pågående 
dialog med OIL om 
søknad.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ikke fullført. Arbeidet 
er startet opp og 
Plankontoret er 
engasjert.  
  

      

    Vedtatte verbalforslag:  

   Jan Kåre 1. 
Flere fylkeskommuner og fylkeskommunale 
planer løfter «besøksstrategi» som et verktøy 
for bærekraftig næringsutvikling.   

«Vi skal bruke 
opplevelsesnæringene som motor i 
lokal samfunnsutvikling gjennom 
besøksforvaltning og 
besøksstrategier»   

Ikke fullført 
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Regional strategi for verdiskapning i 
Trøndelag 2022-2025, Trøndelag 
fylkeskommune.   

    
Besøksforvaltning er å legge til rette for og 
styre den besøksrettede bruken av et område, 
eksempelvis Oppdal – slik at stedet ivaretas.   
Samtidig skal opplevelsen for de besøkende 
bli best mulig og den lokale verdiskapningen 
størst mulig. En besøksstrategi er en plan for 
hvordan man forvalter besøk i Oppdal.    
    
Oppdal kommune tar kontakt med relevante 
aktører, som Nasjonalparken Næringshage, 
Oppdal Næringsforening (Masterplan) og 
aktører innenfor reiseliv- og 
opplevelsesnæringen for å samhandle om en 
besøksstrategi for Oppdal kommune.   
Det er avgjørende for en besøksstrategi at 
Oppdal kommune inngår i samarbeidet, men 
ikke nødvendig at kommunen leder arbeidet. 
Arbeidet med strategien skal vektlegge 
bærekraft og samskaping, i samskaping ligger 
også involvering av befolkningen.    
Besøksstrategi for Oppdal kommune er tenkt 
å være et innspill til kommuneplanens 
samfunnsdel. Og kan brukes som middel for å 
sertifisere Oppdal kommune som bærekraftig 
destinasjon    
 

   Frøydis 

Lindstrøm 

2. 
Med tanke på demografisk framskrivning, 
prognoser med økende antall demente og 
økende behov for å ta hjem utskrivningsklare 
pasienter fra St.Olavs ber kommunestyret, 
kommunedirektøren legger frem en sak med 
utredning av behovet for heldøgns 
omsorgsboliger for demente, 
dagaktivitetstilbud og eventuelt behov for 
utvidelse omsorgstjenester i Oppdal 
kommune, saken bes legges frem i 
sammenheng med Handlingsplanen 2023-
2027.   
 

Fullført 

   Elin Dolmseth 3. 
I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 
2022 er det ventet at Oppdal kommune får 
økte overføringer fra staten neste år. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å 
legge frem en sak for politisk behandling så 
raskt som mulig på nyåret, der det økonomiske 
handlingsrommet synliggjøres. 
Kommunestyret gir følgende signaler om 
hvordan disse midlene skal prioriteres brukt (i 
prioritert rekkefølge): 
1: Bedre driftsmarginen på budsjettet for 2022.  
2: Økning av kompensasjon av pedagogenes 
planleggingstid i barnehagene. 
3: Utvide ungdomsklubbens åpningstid med en 
ekstra dag per uke.   
 

Sak fremmes våren 2022 

   Elin Dolmseth 4. 
Kommunestyret er opptatt av at oppsparte 
fondsmidler plasseres på en slik måte at de gir 
best mulig avkastning. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren om å gjennomføre en 
gjennomgang av økonomiske midler, og 
utrede om det finnes mulighet for å forvalte 
disse midlene, eller deler av disse midlene, på 
en måtte som gir bedre avkastning enn i dag. 
Kommunedirektøren bes om å legge frem en 
sak om dette før behandling av 
handlingsplanen 2023-2026. 
 

Fullført. 
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   Anders 

Nordmo 

5. 
Kommunedirektøren bes samtidig med 
renovering av taket på Rådhuset å utrede 
muligheten for å etablere solcelleanlegg. I 
denne sammenheng må det ses på ulike 
løsninger for gjennomføring og finansiering. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å 
iverksette et mulighetsstudie for solcelleanlegg 
på Rådhuset og Statens hus.  
 

Prosjektet legges ut på 

anbud mai 2022. Noe 

usikkerhet knyttet til 

arbeidet med 

anbudsgrunnlag for 

solcelleanlegg, da det er 

mange små beslutninger 

som må tas. 

Det er utarbeidet 

mulighetsstudie for 

solcelleanlegg på takene 

Rådhus og Statens hus. 

Oppsummert 

tilbakebetalingstid 15 år 

for Rådhustaket, men 

detaljprosjektering vi 

avklare ytterligere 

potensiale med 

kombinasjon av batteri og 

sjonlering mellom 

nettlading og 

solcelleladding for å ta 

ned effekttopper. 

Dette er noe upløyd 

teknologi og 

kombinasjoner som krever 

mer grundig prosjektering. 

Mulighetsstudie antyder 

en investering kr. 1,3 mill 

for solcelleanlegg. Dette 

er spilt inn som tiltak i HP 

2023-2024. 

Vi ønsker å jobbe noe mer 

med dette med hensyn til 

andre kombinasjoner. 

Det kan signaliseres til 

kommunestyret at det kan 

være fornuftig å utsette 

prosjektet til neste år, hvis 

avklaringer i 

prosjekteringen tar tid, og 

med hensyn til årstiden. 

Det fremmes egen sak til 

kommunestyret i 

september-møtet 

K.styre 21/132 Behandling av søknader om 

støtte til store idretts- og 

kulturarrangement 1. halvår 

2022 

Sjur 

Vammervold 

1.Kommunestyret imøtekommer delvis 

søknaden fra 4H-nemnda i Oppdal til avvikling 

av fylkesleir med kroner 50.000,-. Tilskuddet 

belastes budsjettet for 2022, konto 232.14717 

– tilfeldige utgifter etter formannskapets 

bestemmelse. 

2.Kommunestyret imøtekommer delvis 

søknaden fra Oppdal alpin klubb med kroner 

175 000,-. Tilskuddet belastes næringsfondet i 

2022. 

3.Kommunestyret imøtekommer delvis 

søknaden fra Oppdal IL ski og skiskyting til 

avvikling av trøndercup/oppdalssprint med 

Ikke fullført. Tilskudd 

utbetales etter innsendt 

regnskap. Alle 

arrangementene er ikke 

avholdt enda.  
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kroner 25 000,-. Tilskuddet belastes budsjettet 

2021, konto 232.14717 – tilfeldige utgifter etter 

formannskapets bestemmelse. 

4.Kommunestyret imøtekommer delvis 

søknaden fra Foreningen Mountan Brick til 

avvikling av Mountain Brick 2022 med kroner 

10.000-. Tilskuddet belastes budsjettet 2022, 

konto 232.14717 - tilfeldige utgifter etter 

formannskapets bestemmelse. 

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 21/139 Oppdatert omsorgsanalyse 

2021 

Frøydis 

Lindstrøm 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren 

utrede fremtidige behov for heldøgns 

omsorgstjenester som omfatter bo-, 

avlastning- og dagtilbud for eldre i Oppdal. 

Arbeidet legges frem i forbindelse med 

Handlingsplan 2022-2026. 

Fullføres 

K.styre 21/140 Bosetting av flyktninger 2022 Dordi Aalbu 

 

Kommunestyret vedtar å bosette inntil 26 

flyktninger i 2022. Kommunen har kapasitet til 

å bosette inntil 30 flyktninger hvis 

bosettingsbehovet øker i løpet av året. 

Ikke fullført 
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K.styre 22/1 Godkjenning av 

kommunestyreprotokoll 

fra møte 17.12.2021 

Geir A. Espnes Kommunestyreprotokoll fra møte 17.12.2021 

ble godkjent. 

Fullført 

K.styre 22/3 Mulighetsstudie Oppdal 

sentrum - veien videre 

Sjur 

Vammervold 

Det vises til kommunestyrets vedtak 01.10.20 i 

sak 20/85 Handlingsplan 2021-2024 og vedtak 

10.12.20 sak 20/133 Budsjett 2021, der KMT 

ble gitt i oppgave å igangsette en samlet 

utredning av Oppdal sentrum. Det vises ellers 

til vedtaket i KMT 23.03.21 i sak 21/21 og 

09.11.21 i sak 21/46, samt den allerede 

gjennomførte mulighetsstudien utført av 

Plankontoret.   

Med bakgrunn i dette er man nå klare for å 

planlegge veien videre:  

1.Kommunestyret viser til det ferdigstilte 

mulighetsstudiet utarbeidet av Plankontoret og 

foreslår følgende seks oppfølgingsprosjekter 

som veien videre i sentrumsprosjektet.  

• Trivelig torg for folk: Prosjekt om 
helhetlig utforming av 
sentrumskjernen.  

• Sammenhengende gang- og 
sykkelveinett: etablering av 
manglende forbindelser.  

• Ålma områdeløft.  

• Tilgang til Kåsen: Samarbeid med 
BaneNor om jernbanekryssing, 
etablering av bru ved Ålma, stier og 
skilting.  

• Videreutvikling av skoleområdet.  

• Parkering og fremtidig 
bevegelsesmønster for alle typer 
trafikanter i sentrum.  

   

2.Kommunestyret ber om at 

kommunedirektøren/Plankontoret, i 

samarbeid med KMT´s styringsgruppe for 

prosjektet og eventuelle andre 

samarbeidspartnere, utarbeider forslag og plan 

for prosess og innhold for sentrumsprosjektet. 

Elementer som skal avklares i dette arbeidet 

er:  

• Finansiering av prosjektene og 
innarbeidelse av prosjektene i kommende 
handlingsplan.  

• Valg av metodeverktøy i det videre 
arbeidet.  

• Handlingsplan for gjennomføring av 
prosjektene.  

• Oversikt over aktører som er aktuelle og 
viktige samarbeidsparter for 
gjennomføringen av hvert delprosjekt: 
Lokale næringsaktører, 
landskapsarkitekter, 
interesseorganisasjoner, frivillige etc.  

• Gjennomgang og revidering av aktuelle 
reguleringsplaner for å kunne 
gjennomføre de foreslåtte endringene.  

• Medvirkning og samhandling er sentralt i 
arealplanlegging, og meningene til 
innbyggerne skal høres i prosjektet. 
Eventuelt bruk av "stedskompasset" 
vurderes som verktøy for involvering. 

Ikke fullført. Pågående 

arbeid uten bestemt 

sluttdato.  
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3.Kommunestyret ber om at til plan og 

gjennomføring av arbeidet legges frem for 

KMT´s styringsgruppe for prosjektet som 

politisk drifter prosjektet i faste møter som 

gjennomføres i forbindelse med møteplanen til 

KMT. Leder og nestleder for KMT´s 

styringsgruppe for prosjektet forbereder i 

samarbeid med kommunedirektøren hvert 

møte med hensyn til dagsorden, inviterer 

aktører inn i møter etc. Styringsgruppa kan 

også invitere til og gjennomføre egne møter 

eller arrangement om det anses 

formålstjenlig.  

4.Det er formålstjenlig at KMT informeres om 

reguleringssaker angående sentrum og det 

pågående arbeidet i sentrumsprosjektet.  

5. Sentrumsprosjektet slik det fremstår i dag vil 

kreve både ytterligere arbeidsinnsats og 

finansiering. Det vil være muligheter for 

ekstern medfinansiering på flere av 

delprosjektene (Ref. punkt 2, første 

kulepunkt).  For å komme videre i arbeidet, 

organisering, ytterligere planlegging, kjøp av 

kompetansetjenester (Plankontoret og 

andre) vedtar kommunestyret å tilføre 

sentrumsprosjektet ved styringsgruppa inntil kr 

150.000 fra disposisjonsfondet til arbeidet.  

K.styre 22/4 Sluttrapport for prosjektet 

"Felles 

kunnskapsgrunnlag for 

beitebruken i Trollheimen" 

Jenny Kr. 

Heggvold 

1.Kommunestyret i Oppdal tar inngrepskart 

over Trollheimen og rapporten «Felles 

kunnskapsgrunnlag for beitebruken i 

Trollheimen», datert 20.12.2021, til orientering. 

2.Inngrepskartet og rapporten legges til grunn 

ved rullering av Kommuneplan for Oppdal og 

ved behandling av reguleringsplaner, og nye 

tiltak innenfor, eller som påvirker 

beiteområdene i Trollheimen. 

3.Kommunestyret finner bufedelen mangelfull 

og ber kommunedirektøren om en 

tilleggsutredning vedr beitebruk og sæterdrift 

for sau og storfe. Kommunedirektøren avklarer 

om de øvrige kommuner vil ta del i en 

tilleggsutredning. Arbeidet finansieres ved bruk 

av resterende midler til kunnskapsgrunnlag-

arbeidet. 

4. Kommunestyret anmoder Statsforvalteren å 

sørge for at kartgrunnlaget for 

reinbeiteområdet rettes opp i tråd med tidligere 

juridiske avklaringer og faktisk bruk. 

Ikke fullført. 

Møte med de andre 

kommunene i forhold til 

punkt 3 ikke avhold.  

Møte med 

Statsforvalteren 

angående punkt 4 

mandag 2/5-22. 

K.styre 22/5 Søknad om tilskudd til 

felles brøyting av 

pelsfarmområdet, vinter 

2021/22 

Gro Aalbu Utgifter til brøyting av pelsdyrfarmområdet 

dekkes 100 prosent for vinteren 21/22.  

Inntil kr. 40.000 dekkes ved bruk av 

Infrastruktur fondet. 

Fullført 

K.styre 22/6 Fastsetting av Forskrift 

om minsteareal for 

tildeling av 

fellingstillatelser for elg, 

Gro Aalbu Med hjemmel i § 5 i hjorteviltforskriften 

godkjenner Oppdal kommunestyre ny Forskrift 

om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, 

Fullført 
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hjort og rådyr, Oppdal 

kommune, Trøndelag 

samt fastsetting av minsteareal, Oppdal 

kommune, Trøndelag. 

Forskriften blir gjeldende fra jaktåret som 

starter 1.04.2022.  

Forskriften kunngjøres i henhold til 

forvaltningslovens § 38. 

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort 

og rådyr, samt fastsetting av minsteareal, 

Oppdal kommune, Trøndelag. 

§ 1. Formålet med forskriften er å legge til rette 

for en bærekraftig forvaltning av hjortevilt der 

det tas hensyn til naturlig utbredelse, jakt og 

fangst som nærings- og rekreasjonskilde, samt 

forebygging av unødig skade og ulemper på 

andre samfunnsinteresser.  

§ 2. Det er åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr i 

Oppdal kommune. 

§ 3. Minsteareal for godkjenning av vald og 

tildeling av fellingstillatelser er som følger:  

Elg – 8000 dekar  

Hjort – 3000 dekar  

Rådyr – 2000 dekar  

§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks, fra 

samme tid oppheves det som gjelder Oppdal i 

forskrift av 30.mai 2001 nr 642 om adgang til 

jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Holtålen, 

Melhus, Oppdal, Røros, Skaun og Snillfjord 

kommuner, Sør-Trøndelag. 

K.styre 22/7 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Gorsetgrenda Øvre - 

sluttbehandling 

Marte K. 

Dørum 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for 

Gorsetgrenda Øvre hytteområde, med 

følgende endringer:  

Plankartet:  

Endres slik det er vist på revidert plankart 

datert 22.11.21 vedlagt saken. 

Bestemmelsene:  

Se egen tabell 

Planbeskrivelsen  

Oppdateres i henhold til ovennevnte endringer. 

Fullført 

K.styre 22/8 Søknad om endring av 

Kvammslia hytteområde 

og Skarvassosen hyttefelt 

Marte K. 

Dørum 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningsloven §12-14 følgende endringer:  

• I reguleringsplanen for Skarvassosen 
hyttefelt (plan-ID 2009004) tas det inn en 
ny bestemmelse til «§ 3 Fellesområder» 
med følgende ordlyd:  
«Gamle Skarvegen tillates ikke 

vinterbrøytet lenger enn til og med Fa2» 

Ikke fullført. Påklaget.  
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•  I reguleringsplan for Kvamslia 
hytteområde (plan-ID 1994010) tas 
setningen «Gamle Skardvegen tillates 
ikke vinterbrøytet lenger enn til og med 
avkjørsel til Kvammslia Nedre 
hytteområde» i punkt 6.1 i 
bestemmelsene ut.»  

• I reguleringsplan for Kvamslia 
hytteområde (plan-ID 1994010) tas det 
inn en ny bestemmelse til § 3 
Fellesområder med følgende ordlyd: 
«Gamle Skarvegen skal i perioden 1. 

desember - 1. mai stenges med bom rett 

etter avkjørselen til Skarvassknatten» 

 

K.styre 22/9 Søknad om videreføring 

av avtale ang. 

skolelokaler Lønset 

Dordi Aalbu Oppdal Kommune viderefører alle avtaler med 

Lønset Samfunnshus frem til 31.12.27 og ber 

kommunedirektøren ajourføre avtalene 

deretter. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren 

kontinuerlig vurdere om det er virksomhet 

innenfor kommunens egne tjenesteområder 

som kan lokaliseres i bygget. Det åpnes også 

for utleie eller salg til aktører eller 

virksomheter. Om utleie eller salg skulle vise 

seg aktuelt, forutsettes det at Oppdal 

kommune og Lønset samfunnshus har en aktiv 

dialog om dette.  Om Lønset samfunnshus på 

et senere tidspunkt ønsker å overta 

bygningsmassen, er kommunestyret positiv til 

dette.  

Dette finansieres ved at driftstilskudd vedtatt i 

sak 19/31 og som løper ut 2022, eller til 2024 

hvis ikke løsning enda foreligger benyttes i 

en femårsperiode til 31.12.2027. 

Under arbeid  

K.styre 22/10 Avtale om 

vertskommunesamarbeid 

om barnehagemyndighet 

Dordi Aalbu Kommunestyret ber kommunedirektøren i 

Oppdal delegere myndighet til 

kommunedirektøren i Trondheim for oppgaver 

beskrevet i avtale mellom Trondheim 

kommune og Oppdal kommune om 

godkjenning av barnehager, dispensasjon fra 

krav i barnehageloven og tilsyn med 

barnehager. 

Kommunestyret godkjenner avtale mellom 

Trondheim kommune og Oppdal kommune om 

godkjenning av barnehager, dispensasjon fra 

krav i barnehageloven og tilsyn med 

barnehager. 

 

Vedtaket forutsetter at kommunene Rennebu, 

Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og 

Trondheim godkjenner avtalen. 

Fullført, avtalen trer i 

kraft fra 1.8.22  

K.styre 22/11 284/58 - Søknad om 

etablering av disc-golf 

bane 

Dag H. 

Gorseth 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

fremforhandle avtale med Oppdal IL (Org 983 

948 111) om etablering av disc-golf bane. 

Fremforhandlet avtale om bruk av kommunal 

grunn, samt fremforhandlet revidert tegning for 

banene, legges frem for Formannskapet til 

endelig godkjenning. 

Fullført 
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K.styre 22/12 Kontrollutvalget - årsplan 

med møteoversikt for 

2022 

Ragnhild 

Aashaug 

Årsplan for 2022 godkjennes.  

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2022 

fastsettes slik: 

• Møtene starter kl. 11:00 

• Møtestedet er fortrinnsvis Oppdal rådhus 

• Møtedatoene er: 
o Mandag 31.januar 
o Mandag 28. mars  
o Mandag 2.mai  
o Mandag 26. september 
o Mandag 28. november 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til 

orientering. 

Fullført 

K.styre 22/13 Godkjenning av 

kommunestyreprotokoll 

fra møte 27.01.22 

Geir A. Espnes Kommunestyreprotokoll fra møte 27.01.22 ble 

godkjent. 

Fullført 

K.styre 22/14 Kommuneplan for Oppdal 

kommune 2022 - 2033. 

Igangsetting av planarbeid 

Jan Kåre Husa Kommunestyret vedtar at arbeidet med 

revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og 

kommuneplanens arealdel igangsettes i hht. 

plan- og bygningslovens §11-12. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren i hht. 

plan- og bygningslovens § 4-1 utarbeide felles 

forslag til planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel.  

Forslag til planprogram behandles av 

formannskapet. Formannskapets forslag 

sendes på  lovfestet høring legges ut til 

offentlig ettersyn i fbm. varsel om oppstart og 

kunngjøring. 

 

Hovedaktivitetene i arbeidet som skal utføres i 

2022 vil være 

- Utarbeidelse og behandling av 

planprogram  

- Utarbeidelse og behandling av 

samfunnsdel  

- Oppstart utarbeidelse av arealdel 

For plankontorets arbeid og politisk 

møtegodtgjørelse i fbm. med workshop m.v., 

fastsettes en økonomisk ramme på kr. 

750 000,- i 2022.  

Utgiftene finansieres ved bruk av  generelt 

disposisjonsfond. Budsjettet for 2022 

korrigeres slik: 

Se egen tabell. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren 

innarbeide i budsjettet for 2023 finansiering av 

kommuneplanarbeidet med arealdelen som vil 

foregå tilsvarende i 2023, anslått til kr. 

1 700 000,-. 

Ikke fullført  

K.styre 22/15 Skisseprosjekt 

elevkantine 

Dordi Aalbu 1.Vi ber om at Oppdal ungdomsskole og 

Oppdal kulturhus raskt går i dialog for å finne 

.Fullført  
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en løsning for midlertidig kantine til elevene i 

Oppdal kulturhus. 

2.Deretter bes vi om at det sees på bruk- og 

funksjonsallokeringer i kulturhuset som kan gi 

begge parter merverdi.  Kommunedirektøren 

rapporterer tilbake til formannskapet om 

resultatet av arbeidet. 

3.Tenkningen om ny ungdomsskole starter nå.  

Det er viktig at det legges en helhetlig 

framtidsrettet tenkning til grunn for utvikling av 

ny ungdomsskole.  Mer presis bestilling om 

oppstart kommer i forbindelse med 

handlingsplanprogrammet 2023-2026. 

 
 

 
2. Under arbeid.   
Pkt. 1 gjennomføres 
skoleåret 22/23 og 
evalueres våren 23  
 
 
 
3.Ikke fullført  
 

K.styre 22/16 Oppdal Næringshus AS - 

vurdering av videre drift 

Jan Kåre Husa Oppdal kommunestyre ber Oppdal 

Næringshus AS (ONH) om å fortsette sitt 

arbeid med tilrettelegging for næringslivet i 

Oppdal. For at ONH skal kunne fortsette dette 

arbeidet  

1. Øker Oppdal kommune egenkapitalen til 
ONH med 3 millioner kroner 1.4.22. 
Beløpet finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond. Budsjett 2022 
korrigeres tilsvarende.  

2. Styret skal så snart som mulig ta opp nye 
forhandlinger med SIVA AS om inngåtte 
avtaler.  

3. Kommunestyret ber generalforsamlingen 
så raskt som mulig å få på plass et styre 
for å lede arbeidet.   

a. Styret bes så fort som mulig å 
skissere en plan for hvordan 
selskapet på sikt kan få en drift i 
balanse.  

b. Styret bes raskt om å vurdere 
hvordan en skal klare å få til salg 
av avtaler på en mer optimal 
måte.  

c. Styret må starte arbeidet med å 
se på organiseringen av 
selskapet.  

4. Kommunestyret ønsker kvartalsvis 

rapportering fra styret og ber om en mer 

grundig oppdatering om hvordan 

arbeidet går i første 

kommunestyremøte i 2023.  

Ikke fullført  

K.styre 22/17 Disponering av økt 

rammeoverføring fra 

staten 

Elin J. 

Dolmseth 

Økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

fra staten i vedtatt statsbudsjett for 2022 

disponeres slik: 

Se egen tabell. 

Driftsbudsjett 2022 korrigeres slik: 

Se egen tabell. 

Fullført 

K.styre 22/18 Lærlingestrategi for 

Oppdal kommune 

Dagfinn 

Skjølsvold 

Lærlingestrategien for Oppdal kommune 

vedtas. 

Det er et mål for Oppdal kommune at alle 

ungdommer bosatt i kommunen som søker 

lærlingeplass, skal få plass. Det relativt 

nyopprettede Opplæringskontoret i Oppdal og 

Rennebu SA (OKOR), er en viktig 

suksessfaktor for at næringslivet skal ta inn 

flere lærlinger. Ifølge administrasjonens 
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saksframlegg har Oppdal kommune gode 

erfaringer med å benytte OKOR. 

Oppdal kommune ønsker å styrke OKOR og 

innen utgangen av 2022 skal OKOR ha ansvar 

for all oppfølging av lærlinger i kommunen. 

Oppdal kommune skal øke antall lærlinger fra 

høsten 2023. Vi ber kommunedirektøren om at 

økningen legges inn i handlingsplanen og i 

budsjettprosessen. 

Kommunestyret legger Oppdal kommunes 

lærlingestrategi til grunn og ber om at nye 

lærlingeplasser søkes etablert innenfor 

Byggfag og Renholdsoperatørfaget. 

K.styre 22/19 Gang- og sykkelveg langs 

Ålma. Status og 

finansiering 

Eirik Kvål Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak K 

16/8 om bygging av gang- og sykkelveg langs 

Ålma på strekningen E6 - Ola Setroms veg og 

ber kommunedirektøren gjennomføre 

prosjektet i 2022 innenfor en ramme på kr. 

1.163.000,- inkl. mva. 

Finansieringen skjer ved bruk av 

infrastrukturfondet med kr. 930.000,- og 

refusjon av mva. med kr. 233.000,-. Budsjett 

2022 korrigeres slik: 

Se egen tabell.    

Ikke fullført. 

Pågår. Planlagt ferdig i 

løpet av 2022. 

K.styre 22/20 Flomkartlegging i Oppdal 

sentrum - 

tilleggsutredning 

Jan Kåre Husa Kommunestyret ber kommunedirektøren 

engasjere Norconsult til å gjennomføre 

tilleggsutredning om flomfare i Oppdal sentrum 

innenfor en ramme på kr. 163 000,-- inkl. mva. 

Finansieringen skjer ved bruk av 

infrastrukturfondet med kr. 130 000,- og 

refusjon av mva. med kr. 33 000,-. Budsjett 

2022 korrigeres slik: 

Se egen tabell.    

Ikke fullført 

K.styre 22/21 29/2 - Kjøp av grunn til  

Ålma industriområde 

Dag H. 

Gorseth 

Kommunestyret vedtar å godkjenne kjøp av 

ca. 24500 m2 for 120,- pr. m2. I tillegg betaler 

Oppdal kommune alle 

transaksjonskostnadene. Kommunedirektøren 

gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med 

grunneierne. 

Kjøp av grunn til Ålma industriområde, som 

definert i saksutredningen,  (kr 2.150.000,- + kr 

740.000,-) til sammen kr 

2.890.000,-  innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2022. Kostnaden 

finansieres ved bruk av kapitalfondet. 

Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres slik: 

Se egen tabell. 

Ikke fullført 

K.styre 22/22 Betalingssatser 

barnehage fra 1.8.2022 

Dordi Aalbu Betalingssatser for barnehage fra 1.8. 2022 

fastsettes i henhold til vedlagte dokument. 

Fullført 

K.styre 22/23 Foreldrebetaling SFO  for 

1.klassinger fra 1.8.2022 

Dordi Aalbu Betalingssatser for SFO fra 1.8. 2022 

fastsettes i henhold til vedlagte dokument. 

Helse og oppvekst ber kommunedirektøren 

legge fram et kostnadsoverslag over hva det 

Fullført 
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vil koste å se søskenmoderasjon for SFO og 

barnehage under ett. 

K.styre 22/24 Flytting av 

selvskyldnerkausjon for 

lån, Vekst Oppdal holding 

AS 

Richard 

Sandnes 

Kommunestyret viser til vedtak i 

kommunestyresak 13/44 og henvendelse fra 

Vekst Oppdal Holding AS datert 24.februar 

2022, og gjør slikt vedtak: 

1. Oppdal kommune stiller garanti i form av 
selvskyldnerkausjon for Vekst Oppdal 
Holding AS sitt lån på inntil 4,9 millioner 
kroner hos Kommunalbanken AS til 
overtakelse av lån for seksjon 
Spiskammerset i Russerveien 5B. 

 

2. Garantien nedtrappes suksessivt i takt 
med nedbetalingsplanen for lånet, - som 
er 25 års nedbetalingstid etter 
serieprinsippet. Perioden løper fra 
tidspunktet for låneutbetaling. 

 

3. Ved annen nedbetaling enn fastsatt i 
nedbetalingsplanen gjelder garantien i 
maksimalt 2 år etter utgangen av de 25 
årene. 

 

4. Garantien forutsetter Statsforvalterens 
godkjennelse. 

 

Ikke fullført. 

Avventer 

Statsforvalterens 

godkjenning. 

K.styre 22/25 Orientering vedrørende 

prosjekt kryssomlegging 

Bjørkmovegen/E6 

Eirik Kvål Kommunestyret tar saken til orientering. Fullført 

K.styre 22/26 Orientering vedrørende 

prosjekt kryssomlegging 

Ola Setroms 

veg/Vikavegen 

Eirik Kvål Kommunestyret tar saken til orientering. Fullført 

K.styre 22/27 Oppfølging av politiske 

vedtak per 31.12.2021 

Richard 

Sandnes 

Kommunestyret tar oppfølging av politiske 

vedtak til orientering. 

 

Fullført 

K.styre 22/28 Ny selskapsavtale for 

Midt-Norge 110-sentral 

IKS 

Richard 

Sandnes 

1.Kommunestyret vedtar 

eiersammensetningen, eierbrøk og antall 

representanter i representantskapet til Midt-

Norge 110-Sentral IKS slik tabellen viser: 

Se egen tabell. 

Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022 

 

2.Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale slik 

vedlegg 1 viser.  

Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022. 

Fullført 

K.styre 22/29 Årsmelding fra Eldrerådet 

2021 

Frøydis 

Lindstrøm 

Årsmeldingen for 2021 fra Eldrerådet tas til 

orientering. 

Fullført 

K.styre 22/30 Årsmelding for 

kontrollutvalgets 

virksomhet i 2021 

Ragnhild 

Aashaug 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsmelding for 2021 til orientering. 

Fullført 
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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.  

Salg av Sildrevegen 2 er 

utsatt jfr. egen sak i 

kommunestyret. 

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 

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 

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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Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

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. 

Fullført 

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. 

 

Avsluttet 

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 20/84 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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Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

tematikken, både politisk og generelt i 

siste formannskapsmøte 2020. 

FN`s bærekraftsmål 

nr.11. 

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 21/44 Søknad om støtte til film 

og historisk 

dokumentasjon 

Gro Aalbu Formannskapet imøtekommer søknad fra 

Rune Hindseth og bevilger kr 15.000 fra 

formannskapets tilleggsbevilgningskonto. 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis ved 

dokumentert regnskap for prosjektet 

 

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. 

Avsluttet 

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.  

Etappe 1 nærmer seg 

slutten. Underveis i 

prosjektet har det dukket 

opp mye fjell som vi har 

måttet sprenge. Dette 

har ført til mye tillegg. 

Når vi kjenner alle (mer-) 

kostnadene for etappe 1 

vil vi vurdere fremdriften 

for etappe 2. Det må 

høyst sannsynlig en 
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Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

tilleggsbevilgning før 

etappe to igangsettes. 

 

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. 

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.  
 
 
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: 
 

Ikke fullført. 

Formannskapet har 

startet en prosess med 

avvikling.   

Nødvendige vedtekts-

endrigner godkjent av 

Lotteri- og 

stiftelsestilsynet. 
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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 21/82 Lærlingestrategi for 
Oppdal kommune 

Dagfinn 
Skjølsvold 

Kommunestyret vedtar Lærlingestrategi for 
Oppdal kommune som fremlagt. 
Økte kostnader innarbeides i 
handlingsplan og budsjett. 

Saken er under videre 
politisk behandling 

      

      

F.skap 22/5 Tildeling av støtte fra 
Marit Stølens legat  

Richard 
Sandnes 

Formannskapet i Oppdal kommune, som 
styre for Marit Stølens legat, imøtekommer 
Marthe Øiamos søknad om støtte på kr. 
29.425. 
 

Fullført 

F.skap 22/7 284/60 - Etablering av 
elbil-ladere 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at avtale mellom 
Oppdal kommune og Tesla datert 
10.12.2021, slik den foreligger som 
vedlegg 2 til dette saksfremlegget, 
godkjennes. 
 
Avtalen undertegnes av Oppdal kommune 
ved ordfører. 
 

Fullført 

F.skap 22/8 Koronapandemi Covid 
19 - kommunal 
kompensasjonsordning 
til lokale virksomheter, 
del 5 og 6 

Jan Kåre Husa Formannskapet slutter seg til vurdering og 
tilrådning om tildeling av tilskudd i 
kompensasjonsordning 2021 - del 5 og 6, 
totalt kr. 1 687 000, med vedtatte endring. 
Tildelingen finansieres ved bruk av statlige 
midler tildelt og overført kommunalt 
næringsfond. 
 
Endring: 
Oppdal Restaurant og Bar AS innvilges kr 
22 000, beløpet reduseres tilsvarende fra 
følgende: 
  
Oppdal Hotelldrift AS  8000 kr 
Oppdal Turisthotell drift AS  7000 kr 
Bortistu Gjestegard AS  3000 kr 
Bjerkeløkkja AS   3000 kr 
Cafe Ludvik AS   1000 kr 
 

Fullført 

F.skap 22/12 Grønn hyttelab 2022 - 
søknad om økonomisk 
støtte 

Jan Kåre Husa Formannskapet imøtekommer søknad fra 
Nasjonalparken Næringshage AS om 
støtte til «Grønn hyttelab 2022» og 
bevilger 50 000 kr, beløpet finansieres ved 
avkastning fra Næringsfondet. 
 

Fullført 

F.skap 22/13 Forskerfabrikkens 
sommerskole 2022 - 
søknad om økonomisk 
støtte 

Jan Kåre Husa Formannskapet imøtekommer søknad fra 
Nasjonalparken Næringshage AS om 
gjennomføring av «Forskerfabrikkens 
sommerskole 2022»  og bevilger kr. 
26 000,- fra formannskapets 
tilleggsbevilgningskonto. 
 

Fullført 

F.skap 22/15 280/7 - Søknad om 
kjøp/leie av del av 
kommunes eiendom gnr. 
280 bnr. 7 

Dag H. Gorseth Kommunedirektøren igangsetter taksering 
av del av eiendommen gnr. 280 bnr. 7 som 
vist på vedlegg 2. Det skal bestilles to 
uavhengige takster. 
 
Etter at taksering er foretatt og foreligger 
hos Oppdal kommune, skal 
kommunedirektøren igangsette 
forhandlinger med Oppdal Motell AS om 

Ikke fullført 



30.04.2022 49 

Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

kjøpekontrakt. Fremforhandlet 
kjøpekontrakt undertegnet av Oppdal 
Motell AS legges frem for Formannskapet 
til endelig behandling. 
 
Alle kostnader som er forbundet med 
kommunens juridiske og tekniske bistand, 
samt alle kostnader med 
eiendomstransaksjon, skal finansieres ved 
inntekten av tomtesalget. Overskuddet 
tilføres kapitalfondet. 
 

F.skap 22/17 256/5 - Søknad om kjøp 
av tomt 

Dag H. Gorseth Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge 
tomten gnr. 256 bnr. 5 i en åpen 
konkurranse til markedspris.  
 
Eiendommens verdi fastsettes ved takst 
som utføres av eiendomsmegler i Oppdal. 
I tillegg til den takserte tomteprisen, skal 
kjøper betale alle kostnader ved selve 
eiendomsoverdragelsen, tinglysing, 
dokumentavgift etc. Takseringskostnader, 
planavklaring etc. skal dekkes inn gjennom 
tomtesalget. 
 
Tomten kunngjøres i lokalavisen og på 
kommunens egne nettsider. Tomten 
annonseres med 1 mnd. frist for 
påmelding. 
 
Følgende vilkår for tildeling skal gjelde: 
• Søker må på søkertidspunktet 

være fylt 18 år. 
• Tomt tildeles og overdras kun til 

privatpersoner for bygging av 
bolig til eget bruk som 
helårsbolig. 

• Søknad om boligtomt til bruk 
med kommersielt formål avslås. 
Overdragelse av tildelt tomt til 
samme formål er heller ikke 
tillatt. 

• Kjøper skal være byggherre. 
Dersom det er åpenbart at en 
søker driver bygging i 
kommersiell regi skal søknaden 
avslås. 

 
Prioritering av søkere:  
Ved flere enn to søkere på tomten, skal 
tomten selges etter loddtrekning. Dersom 
ingen søker og tomten fortsatt er ledig 
etter 1mnd. fristen, skal den selges etter 
«første til mølla» prinsippet. 
 
Tomten legges ikke ut for salg før tomten 
256/5 er gitt vegrett over 256/3 og 256/1 
gjennom tinglyst vegrett. Vegrett for 256/6 
skal tinglyses på tomten 256/5 før den kan 
selges. Oppdal kommune foretar 
nødvendig reguleringsmessig avklaring før 
tomten legges ut for salg. 
 
Kostnader med nødvendige avklaringer 
som definert forskutteres av kapitalfondet 
og dekkes inn gjennom tomtesalget. 
 
Inntektene av tomtesalget tilføres 
kapitalfondet. 
 

Ikke fullført 

F.skap 22/19 Legatregnskap 2021 Richard 
Sandnes 

Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole 
og Elisabeth Mellems legat og Oppdal 
kommunes sosiallegat fastsetter 
formannskapet årsmelding, årsregnskap 
og balanse for 2021 som vist i vedleggene.  

Fullført 
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Det ble ikke foretatt tildeling fra de tre 
nevnte legater for 2021. Innkomne 
søknader i 2021 behandles vinteren 2022. 
 

F.skap 22/20 Støtte fra Ole og 
Elisabeth Mellems legat 

Richard 
Sandnes 

Formannskapet som fondsstyre innvilger 
Marthe Øiamo kr. 15.000 i støtte fra Ole og 
Elisabeth Mellems legat til å fullføre 
introduksjonskurset i Dyreassisterte 
intervensjoner ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet. 
 

Fullført 

F.skap 22/29 Søknad om økonomisk 
støtte til gjennomføring 
av Trøndersk Matfestival 
2022 

Jan Kåre Husa Formannskapet imøtekommer søknad til 
Oppdal kommune fra Oi! Trøndersk Mat 
og Drikke AS om  
kr. 20 000,- eks. mva. for å kunne 
arrangere «Trøndersk Matfestival – et sted 
nær deg 2022».  
Beløpet finansieres ved bruk avkastning 
fra Næringsfondet. 
 

Fullført 

F.skap 22/32 Bosetting av flyktninger 
2022 – anmodning om 
økt bosetting 

Dordi Aalbu Formannskapet vedtar å bosette totalt 140 
flyktninger i 2022. 
 
Formannskapet ber kommunedirektøren 
og ordfører kommunisere til IMDI og 
regjeringen at behovet for avklaring av 
«hurtigspor» må avklares raskt.  
Trolig kommer det flyktninger til Oppdal 
med kompetanse som de ønsker å bruke, 
kompetanse som vi også kan stå å 
mangle. Å bruke denne kompetansen blir 
viktig, for Oppdal kommune, men kanskje 
også for hver enkelt som får mulighet for å 
bidra.    
 
Flytningene som kommer til Oppdal skal få 
tilbud om kultur, fritidsaktiviteter, 
treningsmuligheter, kulturskole og 
deltagelse i aktiviteter. Oppdal kommune 
vil at alle skal ha tilbud om å gjøre noe 
aktivt, gjøre noen sammen med andre og 
gjøre noe meningsfullt.     
Formannskapet ber kommunedirektøren 
sammen med frivilligheten, 
kulturkonsulent, idrettsråd og andre 
aktuelle aktører legge frem en plan for 
tilbud og behov for eventuelt finansiering 
slik at et tilbud kommer på plass. 
 

 

F.skap 22/44 284/58 mfl. - Disc-golf 
bane 

Dag H. Gorseth Formannskapet godkjenner avtale datert 
06.04.2022 slik den foreligger som 
vedlegg 1 til denne sak. Avtalen 
undertegnes av Oppdal kommune ved 
ordfører. 
 

Fullført 

F.skap 22/45 284/58 - Søknad om 
midlertidig disponering 
av kommunal grunn 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at avtale mellom 
Oppdal kommune og SIVA, datert 
07.04.2022, slik den foreligger som 
vedlegg 1 til denne sak, godkjennes. 
Avtalen undertegnes av 
Kommunedirektøren. 
 
Det vises til vedtak i F-sak 19/41 den 
24.09.2021 og redegjørelse fra 
Kommunedirektøren om at forhandlinger 
ikke har ført frem. Formannskapet vedtar 
at saken avsluttes. 
 

Ikke fullført 

F.skap 22/46 288/4 - Søknad om 
disponering av 
kommunal grunn - del av 
Nyvegen 

Dag H. Gorseth Det vises til vedtak i F-sak 21/48 den 
11.05.2021. Forhandlinger om bruk av 
kommunal grunn avsluttes. 
 

Ikke fullført 
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Det vises til Søknad fra SIVA om endring 
av reguleringsplan av 07.04.2022, jfr. 
vedlegg 1. Det er ønskelig med en 
omdisponering av del av byggeområde 
BS19 slik dette er vist i planforslaget. 
Området i reguleringsendringen som skal 
benyttes til ladepunkter må defineres som 
O_SPA (offentlig parkering). Områdene 
som i planforslaget er vist O_SPA 
reguleres til F_SPA (fellesparkering for 
bestemte utbyggingsområder). 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gi 
SIVA rett til å igangsette omregulering av 
kommunal grunn. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
forhandle frem avtale med SIVA om bruk 
av kommunal grunn, del av 288/4, til å 
etablere 10 parkeringsplasser med 
tilhørende gangvegnett etc. som vist i 
søknad fra SIVA av 07.04.2022. 
Fremforhandlet avtale med SIVA legges 
frem for Formannskapet til endelig 
godkjenning. I avtalen skal det tas 
forbehold om at planendringen skal 
godkjennes av forvaltningsmyndigheten i 
kommunen i henhold til Plan og 
bygningslovens bestemmelser. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
framforhandle avtale med Aune Gård AS 
om etablering av ladepunkt. Dette gjelder 
for den del av kommunens eiendom som 
planlegges omregulert til O_SPA (offentlig 
parkering) og som skal kunne benyttes til 
ladepunkt for elbil. Forhandlinger 
igangsettes når den foreslåtte 
planendringen er endelig godkjent. 
Framforhandlet avtale med Aune Gård AS 
legges fram for Formannskapet til endelig 
godkjenning. 
 

F.skap 22/47 Styrsvollen gard - 
søknad om midler til 
flerbruksarena 

Jan Kåre Husa Formannskapet stiller seg positiv til 
søknaden fra Styrsvollen gård om midler til 
flerbruksarena. 
Saken oversendes til Kommunestyremøtet 
5.5 for finansiering ved hjelp av 
Næringsfondet. 
 

Fullført 

F.skap 22/48 Koronapandemi Covid 
19 - kommunal 
kompensasjonsordning 
til lokale virksomheter, 
del 7 
 

Jan Kåre Husa Formannskapet tildeler tilskudd i 
kompensasjonsordning 2022 - del 7, totalt 
kr. 686 000 som følger: 
Se egen tabell. 

Fullført 

F.skap 22/49 Nytt styre Oppdal 
næringshus - 
valgkomiteens innstilling 

Richard 
Sandnes 

1. Følgende velges inn i styret Oppdal 

Næringshus AS, i roller og varighet 

som beskrevet i tabellen.  

Se egen tabell. 
 

2. Formannskapet vedtar følgende 

godtgjørelse: 

Kr 80.000 for styreleder 
Kr 40.000 for styremedlemmer 
Det utbetales godtgjøring for reiseutgifter, 
etter gjeldende regler.  

3. Styret tegner styreforsikring for sine 

medlemmer  

4. Formannskapet anbefaler styret å 

ansette en administrativ ressurs for 

å ivareta den daglige driften av 

selskapet 

 

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.   

Fullført 
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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 

sak, så snart resultatet av dette arbeidet 

er klart. 

Ikke fullført. 
 
Anlegget er nå i full 
drift og er 
godkjent.av det 
lokal eltilsyn. 

 
Kommunen har 
vært i dialog med 
både fylket, Vitnett 
og Rennebu 
kommune. Fylket 
ønsker ikke å 
overta anlegget. 
Vitnett vil ikke 
overta stolpene før 
råtekontroll er 
gjennomført. Dette  
gjennomføres i 
sommerhalvåret. 
Rennebu 
kommune kunne 
ikke se hva de 
kunne hjelpe oss 
med her. Vi har 
ikke vært i dialog 
med andre aktører. 
 
Det som gjenstår 
er å legge fram en 
sak for KMT. 

KMT 21/44 Friluftsloven § 35 utenfor 
stamløypenettet 

Sjur 
Vammervold 

Utvalget for kultur, miljø og tekniske 

tjenester viser til vedtak gjort av 

kommunestyret i sak 21/99. 

Kommunestyrets vedtak avgrenser saken 

til å kun gjelde stamløypenettet. 

De aktuelle traséer er ikke en del av 
stamløypenettet, og dermed ikke i tråd 
med kommunestyrets vedtak om bruk av 
Friluftsloven § 35. Henvendelsene tas ikke 
til behandling. 

Ikke fullført. Det er 
mottatt to klager på 
saken.  

KMT 21/46 Mulighetsstudie Oppdal sentrum - 
behandling av sluttutkast 

Sjur 
Vammervold 

Nytt punkt 6 i Mulighetsstudie: 

6. Parkering og fremtidig 

bevegelsesmønster for alle type 

trafikanter i sentrum. 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester vedtar mulighetsstudie og ber 

Kommunedirektøren oversende 

«Mulighetsstudie Oppdal sentrum», datert 

28.10.2021, til Miljødirektoratet sammen 

med rapport og regnskap for prosjektet. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

gjennomføre kurante, redaksjonelle 

endringer i samråd med Plankontoret før 

mulighetsstudien sendes over til 

Miljødirektoratet. 

Utvalget ber kommunedirektøren 
framlegge forslag på prosess, innhold og 
finansieringsmuligheter for det videre 
arbeidet i «sentrumsprosjektet», og ber 
om at det legges fram for styringsgruppa i 
første møte i 2022. Viser for øvrig til 

Fullført 
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punktene i «Veien videre» (s. 42) i 
Mulighetsstudie. 

KMT 22/2 Mulighetsstudie Oppdal sentrum - 

oppfølging av vedtak i kommunestyret  

 

Sjur 
Vammervold 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester tar det utførte arbeidet med 

mulighetsstudie for Oppdal sentrum til 

etterretning. 

 

Fullført 

KMT 22/5 Mulighetsstudie Oppdal sentrum - 

vegen videre  

 

Sjur 
Vammervold 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske 

tjenester tar det utførte arbeidet med 

mulighetsstudie for Oppdal sentrum til 

orientering. 

 

Fullført 
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Det er ingen saker i utvalg for helse og oppvekst da alle skal til videre behandling i kommunestyret. 
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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. 

Regjeringen har innført 
nye krav til avstand, 
parsellinndeling og 
branngater på norske 
campingplasser. 
Reglene trådte i kraft 
01.03.2022. Ny sak 
legges frem for 
kommunestyret. 

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

Marte K. Dørum Saken utsettes. Ikke fullført. Saken er 
satt på vent. 

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

Marte K. Dørum 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. 

Fullført. 

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 21/67 Søknad om endring av 

reguleringsplan for 

Kvammslia Nedre og 

Skarvassosen hyttefelt 

 

Marte K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker ber 

kommunedirektøren om at det gjennomføres 

høring og offentlig ettersyn av følgende 

endringsforslag før saken forberedes for 

behandling i kommunestyret:   

• I reguleringsplanen for Skarvassosen 
hyttefelt (plan-ID 2009004) tas det inn 

Fullført. 
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en ny bestemmelse til «§3 
Fellesområder» med følgende ordlyd:  
"Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet 

fram til parkering Fa2. 

1. Brøyting utføres slik at det ikke går 

utover kvaliteten på kryssende skiløype. 

2. Vegen stenges med bom, slik at kun 

bruksberettigede/oppsittere, har adgang 

til å bruke vegen." 

• I reguleringsplan for Kvamslia 
hytteområde (plan-ID 1994010) tas 
setningen «Gamle Skardvegen tillates 
ikke vinterbrøytet lenger enn til og med 
avkjørsel til Kvammslia Nedre 
hytteområde» i punkt 6.1 i 
bestemmelsene ut. 

 

BYAR 21/71 271/314 - Klage på vedtak 
om endret plassering i 
høyde, Trond Hatling 

Marte K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker finner ikke 

grunn til å ta klage av 04.08.21 supplert 

06.09.21 til følge, og sender saken til 

Statsforvalteren i Trøndelag for endelig 

klagebehandling jf. forvaltningsloven § 33. 

 

Fullført. Statsforvalter 
stadfestet 
kommunens vedtak. 

 
 

BYAR 21/77 Forslag til 
detaljreguleringsplan for 
Gregosen hyttefelt - 
sluttbehandling 

Marte K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 

detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt, 

med følgende endringer:   

I plankartet:  

Sørlige avgreining av kjøreveg tas ut av 

plankartet og blir vist til gangveg. 

Kjøreveg forlenges fram til gnr/bnr 328/32.  

Areal vist til annen veggrunn – tekniske 

anlegg slik at det blir utvidet i tråd med 

kartskisse vedlagt innspillet fra Oftedal.  

I bestemmelsene: 

§1 i bestemmelsene til følgende ordlyd:  

Hensikten med planendringen er å 

oppgradere Gregosvegen, samt etablere 

kjøreveg til tomter som vist i plankartet.  

Punkt 2.5 rettes opp og får følgende ordlyd:    

For hytter med innlagt vann, skal avløpsvann 

føres til godkjent avløpsanlegg. 

Det tas inn en fellesbestemmelse med 

følgende ordlyd: 

Bygge- og anleggsarbeid skal ikke medføre 

forstyrrelser for reindrift. 

Punkt 3.1.5 får følgende ordlyd:  

Bygninger skal ha taktekking av tre, skifer, 

torv eller andre ikke reflekterende materialer. 

Fullført. 
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Solceller på tak kan tillates, men skal 

integreres i taket. 

Første setning i punkt 3.1.8 får følgende 

ordlyd:  

For tomter som skal ha kjøreadkomst skal det 

opparbeides min. 1 parkeringsplass per tomt 

Punkt 3.1.9 får følgende ordlyd:  

Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Sum 

av bebygd og inngjerdet areal skal maksimalt 

utgjøre 40 % av tomtearealet. 

Punkt 4.3.1 får følgende tilleggssetning:  

Asfaltering er ikke tillatt. 

Punkt 4.4.1. får følgende ordlyd: 

P1, P2 og P3 er felles parkeringsplasser for 

Gregosen hyttefelt. 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i 

sak 21/33 i utvalg for bygg- og 

arealplansaker. 

BYAR 21/80 154/1 og 154/6 - Søknad 
om makeskifte. Søker:  
Thorvald Storli og Sverre 
Erik Jebens 

Gro Aalbu Med hjemmel i jordloven § 12 og plan- og 

bygningslovens § 21-4, gis tillatelse til 

fradeling av inntil ca 132 m2 fra gnr 154 bnr 6 

som kompensasjon for bygging av veg, jfr 

areal inntegnet i kart lagt ved søknad 

10.10.2021. 

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis tillatelse til 

omdisponering av ca 132 m2 fulldyrka jord på 

gnr 154 bnr 1 til bygging av ca 26 meter 

kombinert landbruksveg og adkomst til 

fritidstomt. 

I medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven 

gis dispensasjon fra punkt 1.2 om plankrav i 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 

(2019-2030) for fradeling av arealet på 

fritidsformål. 

 

Vedtaket er begrunnet med at tiltaket ikke 

vesentlig tilsidesetter hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, så lenge 

det kompenseres som beskrevet. Fordelen 

anses etter en samlet vurdering å være klart 

større enn ulempene. En dispensasjon vil 

ikke ha negative konsekvenser for helse, 

miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Det settes som vilkår at fradelt areal fra gnr 

154 bnr 6 sammenføyes med gnr 154 bnr 1. 

Prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

hensyntatt. 

Fullført 



30.04.2022 60 

Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

Vedtaket er gyldig i tre år, til 1.desember 

2024. 

BYAR 22/1 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Brandhaugan II hytte-

område - 1. gangs 

behandling 

Marte K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å 

sende Forslag til detaljreguleringsplan for 

Brandhaugan II hytteområde på lovbestemt 

høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn, med følgende endringer:  

Tomtene H14-H17 tas ut på grunn av 

vilthensyn. 

I plankartet: 

Byggegrense tas inn i tegnforklaringen. 

Bom tas inn i plankartet. 

I bestemmelsene: 

Siste setning i punkt 2.6 flyttes under «§5 

Rekkefølgebestemmelser» og får følgende 

ordlyd:   

Før det kan gis brukstillatelse for fritidsbolig på 

H1 skal det foreligge godkjent løsning for 

utslipp av avløpsvann 

Det tas inn en fellesbestemmelse med 

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. 

Det tas inn en fellesbestemmelse med 

følgende ordlyd: Utendørs belysning skal 

skjermes mot horisonten for å unngå 

lysforurensning. Belysning av utvendige 

fasader og frittstående utendørsbelysning 

tillates ikke. 

Underoverskrift i §3.1 Bebyggelse og anlegg 

får følgende ordlyd: § 3.1. Fritidsbebyggelse 

m/ tilhørende anlegg.  

Andre setning i punkt 3.1.4 tas ut og erstattes 

med følgende setning:  

Planering av terreng tillates kun for 

bebyggelse og parkering. Bygninger skal 

plasseres med massebalanse. For plassering 

av søknadspliktige bygninger, skal det i 

byggesøknaden vedlegges terrengsnitt som 

viser massebalanse. Ved nødvendig utskifting 

av masser for sikker byggegrunn, tillates dette 

innenfor rammene av massebalanse. 

Det tas inn en tilleggssetning i punkt 3.2.4 med 

følgende ordlyd: 

Fritidsbolig på tomt H21 skal plasseres med 

topp grunnmur på kote 623 

Fullført. 
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Første setning og tilleggssetning i punkt 3.1.5 

får følgende ordlyd:  

Det skal opparbeides minimum 1 

parkeringsplass på hver tomt, med unntak av 

tomter uten kjøreadkomst. For tomter med 

gangadkomst skal det avsettes areal til minst 1 

parkeringsplass per tomt på P1. 

Andre setning i punkt 3.1.9 får følgende ordlyd:  

Byggegrense fra bekk til bebyggelse på 

tomtene H10 er 15 m. 

Siste setning i punkt 3.2.1.1 tas ut.  

Det tas inn en rekkefølgebestemmelse med 

følgende ordlyd:  

Bom eller annen fysisk stengsel på 

Brandhaugveien skal være etablert før 

Brandhaugvegen kobles på Osvegen / eller 

senest før det gis igangsettingstillatelse på 

fritidsboliger i området. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§8 – 12 

anses ivaretatt 

BYAR 22/2 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Stavåløkken Østre - Ny 

1.gangs behandling 

Marte K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å 

sende Forslag til detaljreguleringsplan for 

Stavåløkken Østre hytteområde på lovbestemt 

høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn, med følgende endringer:  

I plankartet:  

 

• Tomt H3 tas ut.  

• Tomt H5 tas ut.  

• Tomt H4 trekkes 3 m lengre sør, og det 
tas inn ei byggegrense mot myr som 
følger avgrensningen i AR5 i nordøstlig 
hjørne.  

• Annet uteoppholdsareal (AU1) flyttes i 
tråd med forslag vist på vedlagt 
plankartutsnitt.  

 

I bestemmelsene:  

 

• Punkt 2.10 får følgende tilleggssetning: 
Middelaldrende og gamle furutrær skal 
ikke fjernes, ut over det som er 
nødvendig for oppføring av bygninger og 
etablering av infrastruktur. 

 

• Punkt 3.1.2 får følgende tilleggssetning:  
For tomtene H1 – H8 er maks 

byggehøyde 4,5 m over 

gjennomsnittlig planert terreng.  

 

• Punkt 3.1.8 får følgende tilleggssetning: 
Tomtene H1 – H8 skal opparbeides med 
massebalanse. Dette skal ved 

Fullført. 



30.04.2022 62 

Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

byggesøknad vises på situasjonsplan og 
minst to terrengsnitt.  
 

• Punkt 7.2 tas ut 
 

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§8 -12 

anses ivaretatt. 

Tillegg til pkt. 7.1: Før det kan gis 

igangsettingstillatelse for fritidsbolig på tomt 

H1-H8 skal det lages en helhetlig plan samt 

gjennomføres tiltak for håndtering av overvann 

i hele planområdet. 

BYAR 22/5 307/12 - Søknad om 

rammetillatelse for flere 

tiltak, samt 

dispensasjonssøknad, 

Øyvind Estenstad 

Andreas Rise I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 

innvilger Utvalg for bygg- og arealplansaker 

søknad om dispensasjon fra veglova § 29 for 

oppføring av enebolig og redskapshus 7 meter 

fra veimidte. 

 

Utvalg for bygg- og arealplansaker gir med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 jf. § 

20-3 rammetillatelse for riving av låve, 

oppføring av ny enebolig og gjenoppføring av 

tømmerkasse, samt bruksendring av 

våningshus til anneks for bolig. 

Plassering av enebolig tillates inntil 3,7 meter 

fra gnr/bnr 1515/10, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd, 

bokstav a) 

Sluttrapport for faktisk disponert avfall skal 

være sendt kommunen senest ved søknad om 

ferdigattest jf. TEK 17 § 9-9. 

Det minnes om at brukstillatelse ikke kan gis 

før utslippstillatelse er gitt. 

Den enkelte ansvarsrett for manglende PRO 

og UTF innenfor de ulike fagområder sendes 

kommunen i forbindelse med søknad om 

igangsettingstillatelse. 

Igangsettingstillatelse for tiltaket behandles 

administrativt. 

Fullført 

BYAR 22/6 154/2 - Klage på endring 

av reguleringsplan for 

Bortistu Storli 

Marte K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke se 

at klage mottatt 23.12.2021 innehar nye 

momenter som ikke var kjent på 

vedtakstidspunktet. Utvalget opprettholder 

vedtak av 07.12.2021, og oversender saken til 

Statsforvalteren i Trøndelag for endelig 

avgjørelse jf. forvaltningsloven § 33. 

Fullført. 

Statsforvalter 

stadfestet 

kommunens vedtak. 

BYAR 22/7 158/13 - Klage på 

dispensasjon fra avstand 

til dyrkamark, 

dispensasjon fra plankrav 

samt rammetillatelse til 

oppføring av fritidsbolig, 

Eva Faanes og Terje 

Faanes 

Johann 

Johannsson 

Utvalg for bygg- og arealplansaker 

imøtekommer ikke klage av 10.01.2022, og 

opprettholder vedtak av 22.12.2021. Saken 

oversendes til Statsforvalteren i Trøndelag for 

endelig avgjørelse jf. forvaltningsloven § 33. 

Ikke fullført. 
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BYAR 22/8 135/1 - Søknad om 

omgjøring av vedtak om 

konsesjon for 

landbrukseiendom 

Jamtsætra 

Gro Aalbu Begjæring om omgjøring av Utvalg for bygg- 

og arealplansakers vedtak 16. februar 2021 

om avslag på søknad om konsesjon for erverv 

av gnr. 135, bnr. 1, samt 1/13 andel av Dindal 

sameie, gnr. 358 bnr 1 (sak 21/12) tas ikke til 

følge. 

Fullført 

BYAR 22/9 139/1 - Søknad om fritak 

fra driveplikt på 

jordbruksarealene 

Jenny Kr. 

Heggvold 

Med hjemmel i jordlovens § 8 a gis Ove Engan 

varig fritak fra driveplikten på eiendommen 

Hulberget gnr. 139, bnr. 1 i Oppdal. 

Det settes som vilkår for fritaket at arealene 

leies ut dersom noen er interessert i å bruke 

arealene som tilleggsjord, eller til beite. 

Videre at eier holder kulturlandskapet på 

Hulberget i hevd ved rydding og eventuell 

annen skjøtsel, for å hindre gjengroing. 

Vedtaket begrunnes med at arealene har en 

beskjeden avkastning, og at det ikke er 

etterspørsel etter tilleggsjord i området. 

Fullført. 

BYAR 22/10 90/1 - Søknad om 

konsesjon for Søsto 

Snøve. Søker: Astrid 

Wolden 

Jenny Kr. 

Heggvold 

Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, 

gis Astrid Wolden konsesjon på erverv av 

eiendommen Søsto Snøve gnr. 90, bnr. 1. 

Det settes som vilkår for konsesjon at 

våningshuset på eiendommen skal benyttes til 

boligformål.  

Vedtaket innebærer at Astrid Wolden gis varig 

fritak for personlig boplikt på gnr. 90 bnr. 1. 

Vedtaket begrunnes med at søker er bosatt ca 

500 meter ifra gården, og ivaretar gårdens 

ressurser på en god måte. Ervervet vurderes å 

være i tråd med konsesjonslovens formål, og 

hensynet til bosetting og forsvarlig drift på 

eiendommen er godt ivaretatt. 

Fullført. 

BYAR 22/11 39/9 - søknad om 

omdisponering av 

fulldyrket jord til ridebane 

Marit Hjellmo Med hjemmel i jordlova §9 gis det tillatelse til 

omdisponering av inntil 1,1 dekar fulldyrka jord 

som vist på vedlagt kart, til oppføring av 

aktivitetsarena (ridebane) på 

landbrukseiendommen Styrsvoll gnr 39 bnr 9.  

Omdisponeringsgodkjenningen omfatter ikke 

oppføring av bygninger. 

Omdisponeringssamtykke begrunnes med at 

tiltaket etter samlet vurdering anses å ha flere 

fordeler enn ulemper. 

 

Fullført 

BYAR 22/12 Reguleringsplan for 

skiløyper i 

Gjevillvassdalen, forslag til 

planprogram 

Marte K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker ber 

kommunedirektøren varsle oppstart av 

arbeidet med Områdereguleringsplan for 

skiløyper i Gjevillvassdalen i henhold til plan- 

og bygningsloven §12-8.  

Forslag til planprogram - 

Områdereguleringsplan for skiløyper i 

Gjevillvassdalen datert 04.03.2022, sendes på 

offentlig høring og legges ut til offentlig 

Fullført. 
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ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 

12-9.   

2.3, nytt kulepunkt: Vurdering av beredskap for 

helse / sikkerhet ved regulering av skiløype. 

BYAR 22/13 197/72 - dispensasjon for 

vegtrase - Solgrenda 

hytteområde 

Martin Grønning Utvalg for bygg- og arealplansaker innvilger 

søknad om dispensasjon fra bestemmelse § 1, 

pkt. 1.5 i detaljreguleringsplan for Solgrenda 

hytteområde og arealformål «turdrag» som 

omsøkt jf. pbl. § 19-1 jf.  § 19-2. For 

begrunnelse vises til vurderingene i 

saksfremlegget. 

Oversendt 

Statsforvalter for 

endelig 

klagebehandling 

BYAR 22/14 271/260 - klage på vedtak 

på oppføring av fritidsbolig 

Martin Grønning Utvalg for bygg- og arealplansaker tar ikke 

klagen av 27.01.2022 til følge. Med hjemmel i 

forvaltningsloven § 33 opprettholdes vedtak nr. 

21/793 og saken oversendes til 

Statsforvalteren i Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 

Fullført 

BYAR 22/15 128/1 - Søknad om 

fradeling av boligtomt Uv - 

ny behandling 

Gro Aalbu Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges 

søknad om deling begrunnet i 

bosettingshensynet der Lønset krets har en 

sterk nedgang i innbyggertall siste 20 år. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 

avslås søknad om dispensasjon fra LNF-

formålet for fradeling av boligtomt fra 

landbrukseiendom Ustistuggu Uv gnr 128 bnr 

1. Avslaget begrunnes med at hensynet til 

arealformålet LNF og lovens 

formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, 

og vilkår for dispensasjon er således ikke 

oppfylt. Annen arealbruk enn LNF-formål for 

området må avklares i overordna 

kommuneplan ved neste revidering. 

Forutsetning for behandling av søknad etter 

pbl § 21-4 jfr §§ 11-6 og 1-6 (2) er ikke oppfylt, 

og søknad om fradeling etter pbl § 20-1 må 

avvises. 

Naturmangfoldloven § 8-12 er ivaretatt og blir 

ikke berørt av tiltaket. 

Fullført 

BYAR 22/16 135/1 - klage på avslag av 

omgjøring av 

konsesjonsvedtak for 

landbrukseiendommen 

Jamtsetra 

Jenny Kr. 

Heggvold 

Utvalg for bygg- og arealplansaker finner ikke 

grunn til å ta klage av 08.03.22 til følge, og 

sender saken til Statsforvalteren i Trøndelag 

for endelig klagebehandling jf. 

forvaltningsloven § 33. 

Vedtaket begrunnes med at det ikke har 

kommet fram nye moment i klagen som ikke 

var kjent ved behandling av 

omgjøringsbegjæringen. 

Ikke fullført. 

Oversendt 

statsforvalter. 

BYAR 22/18 37/2 - Søknad om 

dispensasjon fra LNFR 

 

Andreas Rise Utvalg for bygg- og arealplansaker gir i 

medhold av jordlovens § 9 tillatelse til 

omdisponering av inntil 400 m2 areal for 

bygging av ny bolig på eiendom 37/2. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 

gis dispensasjon fra LNFR-formål. 

Ikke fullført. 

Klagefrist løper ut 

19.05.2022 
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Hensikten bak LNFR-formål og lovens 

formålsbestemmelse vil ikke bli tilsidesatt i 

vesentlig grad. Det er vurdert at nydyrking på 

eiendommens innmarksbeite i tilstrekkelig grad 

vil kompensere for tap av dyrkamark.  

Videre vil fordelene med bosettingshensyn på 

eiendommen, samt at det ikke gjøres tiltak på 

eksisterende kulturhistoriske bygg, være klart 

større enn ulempene. 

Det stilles følgende vilkår: 

• For å unngå flere boenheter på 
eiendommen settes det som vilkår for 
dispensasjonen at eksisterende 
våningshus bruksendres til anneks. 

• Nydyrking må være gjennomført før 
tiltaket igangsettes. 

• Matjorda skal tas vare på og brukes til 

matproduksjon. Det stilles krav til 

forhåndsgodkjenning av mellomlagring og 

mottak der matjorda skal brukes. 

 

BYAR 22/19 128/1 - Klagebehandling - 

vedtak om fradeling 

boligtomt Uv. Klager: Odd 

Roald Uv 

 

Gro Aalbu Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12, plan- og 

bygningslovens § 19-2 og 20-1, bokstav m, jfr 

§ 21-4, gis tillatelse til fradeling av inntil 1 

dekar areal til bolig på landbrukseiendommen 

Uv, gnr 128 bnr 1, i tråd med kart datert 

31.01.2022. Det fradelte arealet må i sin helhet 

ligge utenfor aktsomhetsområde for jord- og 

flomskred. 

 Det stilles følgende vilkår:  

1. Nydyrking av minimum 2 dekar som 
avbøtende tiltak. Godkjent 
nydyrkingsplan må foreligge før 
fysisk fradeling av boligtomt kan 
utføres. 

2. Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel 
fra Fv 6518-Spælavegen må 
foreligge før fysisk fradeling kan 
utføres. 

3. Tomten beholder formål LNFR og 
endres ikke til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. 

 

Vedtaket begrunnes etter jordlovens § 12 med 

at fordelene med bosetting i området stiller 

sterkere enn ulempene en deling vil gi. 

Nydyrking av tilsvarende areal som blir berørt 

er tilstrekkelig avbøtende tiltak for å styrke 

landbruket i området. 

Fordelene ved å styrke lokalsamfunnet med 

økt tilflytting anses klart større enn ulempen 

ved å fravike arealplanen jf. pbl. § 19-2. 

Hensynet bak arealformålet med å ivareta 

landbruksinteressene anses ikke vesentlig 

tilsidesatt, likeledes gjelder dette for lovens 

formålsbestemmelse. Utvalg for bygg- og 

arealplansaker kan ikke se at nasjonale eller 

regionale hensyn tilsidesettes i vesentlig grad. 

Fullført 
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Etter en samlet helhetsvurdering innvilges 

søknad om dispensasjon. 

Naturmangfoldloven § 8-12 er ivaretatt og blir 

ikke berørt av tiltaket. 

BYAR 22/20 296/1 - Klage på vedtak 

om tillatelse til 

infrastruktur, Jan Tore 

Fossum 

 

Marte K. Dørum Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 jf. § 31 

avviser utvalg for bygg- og arealplansaker 

klage av 15.03.2022 jf. brev av 25.01.22 da 

det vurderes dithen at klager ikke har rettslig 

klageinteresse. Se ovenstående vurdering for 

begrunnelse. 

Ikke fullført. 

Klagefrist ikke utløpt. 

BYAR 22/21 5/2 - Søknad om 

konsesjon 

landbrukseiendommen 

Bjørndalssætra. Søker: 

Ellen E. Torske 

 

Gro Aalbu Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, 

gis Ellen Eiriksdotter Torske konsesjon på 

erverv av landbrukseiendom Bjørndalsætra 

gnr 5 bnr 2 i Oppdal, også innbefattet 

grunneiendom gnr 253 bnr 6. 

Det stilles som vilkår at erverver bosetter seg 

på eiendommen innen ett år etter tinglyst dato 

for overtakelse, og har den som sin reelle bolig 

i minst fem år. 

Vedtaket begrunnes ut fra at ervervet er i tråd 

med konsesjonslovens formål. 

Fullført 

 

 


