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Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 
Politisk 
organ 

Utvalg
s-
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K. styre 11/17 Reguleringsplan for 

skiløypenettet i Oppdal 

Arild Hoel 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. 

 

Etappe 2 – Stølen – 

Vangslia er skrinlagt. 

 

Grøtsetra – Osen – 

Gjevil-vasshytta er 

vedtatt. 

K.styre 11/129 Finansiering - rettssak 

om Jernbanegjerdet 

langs Dovrebanen 

Gro Aalbu 1. Staten v. Samferdselsdepartementet har 

anket dom i Frostating lagmannsrett vedr. 

gjerdet langs Dovrebanen videre til 

Høyesterett. Anken tas til etterretning, og 

Oppdal Kommune v. ordfører følger saken 

videre til Høyesterett i samarbeid med 

advokatfirmaet Lund & co. 

 

2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i 

Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende 

inntil kr. 210.000,-, dekkes opp over 

infrastrukturfondet. Dersom kommunen 

vinner fram og får tilkjent 

saksomkostningene, skal beløpet 

tilbakeføres infrastrukturfondet. 

 

Fullført 

 

K.styre 15/61 Nyanlegg Stakksenget 

Vann og avløp – 

vurdering av 

anleggsbidrag i 

utbyggingsavtale 

Thorleif Jacobsen 1. Kommunestyret vedtar å fremskynde for 

2015 kr 500.000,- til prosjektering av va-

anlegg, samt starte opp nødvendig erverv av 

ledningsrettigheter for strekningen 

Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4.  

 

Beløpet dekkes inn gjennom låneopptak og 

belastes område 614 og 617, med 50% på 

hvert. 

2. VA anlegget Halsetløkka – Stakksenget, 

jfr. vedlegg 4 søkes ferdigstilt i 2016 i tråd 

med vedtatt handlingsplan og utføres i sin 

helhet av Oppdal kommune.  Nedre 

Kinnpiken hytteområde belastes med en 

forholdsmessig andel på kr 1.536.000,- av 

kostnadsrammen på 5.120.000,-. 

Den forholdsmessige andelen kr 1.536.000,- 

skal innbetales fra Kinnpiken Utvikling AS til 

Oppdal kommune, slik: Kr 768.000,- betales 

til Oppdal kommune ved dato for Oppdal 

kommune sin kontrakt med valgt entreprenør 

for VA anlegget fra Halsetløkka til 

Stakksenget. Resterende kr 768.000,- 

betales til Oppdal kommune pr. den 

ferdigstillelsesdato som Oppdal kommune 

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 re budsjettert. Saken 

må legges fram for ny 

behandling hvis aktuelt. 
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har avtalt med entreprønør på VA anlegget 

fra Halsetløkka til Stakksenget. 

3. Kommunens andel av prosjektet kr 

3.584.000,- finansieres med låneopptak.  

Låneopptaket vil bli belastet 

selvkostområdene for vann og avløp (614 og 

617) og som vil bli tatt inn i gebyrgrunnlaget 

for kommunens abonnenter. 

Kommunens etablering av VA anlegg fra 

Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4, 

forutsetter at det inngås enighet mellom 

Oppdal kommune og Kinnpiken Utvikling AS 

om en avtale/utbyggingsavtale for området 

som omfattes av detaljreguleringsplan for 

Nedre Kinnpiken hytteområde.  Rådmann 

bes igangsette forhandlinger om 

utbyggingsavtale som legges frem for 

kommunestyret til endelig godkjenning. 

 

K.styre 15/125 Utvikling av kommunale 

utleieboliger 

Thorleif Jacobsen Tomtene i Luveien 7, 9, Ospveien 4 og 6 

skal fremdeles eies av Oppdal Kommune da 

disse er store og sentrale tomter for 

kommunen. Dette er tomter som i dag og i 

fremtiden er velegnet både til utleie og evt 

fremtidige omsorgsboliger. OPS-løsningen 

på disse sentrale tomtene medfører at 

kommunen mister råderetten, og et salg etter 

20 år er kort tid med tanke på fremtidige 

behov i sentrum.  

Det vil sannsynligvis alltid være behov for 

utleieboliger pga. forskjellige behov hos våre 

leietakere. Kommunestyret ber rådmannen 

utrede full finansiering av nybygg i Luvegen 

9 i forslag til handlingsplan 2017-2020.  

Salg av Roseringen 26, Mogopsvingen 1a-d 

og Skogly inntas som delfinansiering av 

utbyggingen i Luvegen 9. Videre skal tap av 

husleieinntekter ved eventuelle salg, 

innarbeides i handlingsplan 2017-2020. 

Fullført. Se ny sak K 

18/38. 

 

K-styre 16/8 Sentrumsplan. 

Opparbeidelse av 

området Rv 70 - Skifer 

hotel 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret ber rådmannen legge fram 

en plan for igangsettelse av omlegging av 

gang- og sykkelvegstrekningen langs Ålma 

fra jernbaneundergangen og til gangvegen 

ved gamle E6. 

Rådmannen forbereder sak med plan for 

igangsettelse til kommunestyremøtet den 13. 

april 2016. 

Kommunestyret vedtar å gjennomføre 

opparbeidelse av området Rv70 - Skifer 

hotel i Sentrumsplanen i tråd med 

«Forprosjekt – Alternativ 2», utarbeidet av 

Sweco/Roger Tokle AS, dat. 20.02.16, men 

justert med følgende prinsipper: 

● Gammel E6 mellom Skifer Hotell og 
Smak og behag har toveis trafikk for 
vareleveranser til Aunasenteret, og 
busser til Skifer hotel.  Dette arealet 
skal ha opphøyde gangfelt. 
Skråparkering mot Skifer Hotell. 
Skifermurer mellom hotellet og Smak 
og behag fjernes sånn at det blir tilgang 
til butikker der. Denne gaten utformes 
sånn at det kan settes ut benker og 

Fullført. 

Arbeidene med arealer 

ved Skifer Park ble 

ferdigstilt høsten 2019 



 

 31.12. 2019 3 

Politisk 
organ 

Utvalg
s-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

beplantning på sommeren. Her kan det 
også legges til rette for målgang på 
f.eks. Enern. Dette området må man 
kunne stenge for trafikk ved behov. 
Dette i tråd med vedlagte skisse fra 
Kyrre Riise/Troll arkitekter AS.  

 
● Det legges høykvalitetsdekke 

(heller/stein eller annet) langs viste 
område i vedlagte skisse.  (Markering 
med tynnere strek og lysere gråfarge 
angir hvor kommune og private 
anbefales å utvide høykvalitetsdekke). 
Fra Ottar Stenbergs plass og nordover 
brukes høykvalitetsdekke i tråd med 
Swecos alternativ 2. Bruk av annet 
dekke er viktig for å kode shared space 
fra normal gate.  

 

● BS 15 kan benyttes til å bygge nye 
utendørs møteplasser basert rundt 
aktiviteter. Levende aktivitet skal gi 
naturlige møteplasser, og dette 
området ligger også strategisk plassert 
mellom sentrumsgate, Aunasenteret og 
Domus.  

 

● BS 14 opparbeides midlertidig med 
beplantning, busker og trær, samt 
benker og gangveier slik at adkomsten 
mellom sentrumsgate og 
parkeringsplass foran Aunasenteret er 
god. 

● Det såkalte “Husa-smuget” blir gang- 
og sykkelveg i tråd med den grønne 
aksen i Oppdal+. Denne er avgjørende 
for å få til den sikre aksen når 
jernbaneundergangen mot Kåsen-
området blir realisert. (Inn- og utkjøring 
til parkeringsplassen på tomt 284/85 
legges via den store parkeringsplassen 
på tomt 280/7) 

 

Rådmannen søker å gjennomføre prosjektet 

innenfor en kostnadsramme på kr. 14,0 mill. 

inkl. mva. Eventuelle overskridelser dekkes 

inn gjennom ordinært låneopptak på inntil 3 

millioner. Ytterligere overskridelser må evt. 

godkjennes av formannskapet. 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med 

og inngå avtaler med berørte grunneiere i 

området om tilgang til grunn, felles 

opparbeidelse, herunder eventuell refusjon 

og grensesnitt for drift og vedlikehold av 

området.  Prosjektforslag, samt forslag til 

avtaler legges fram for formannskapet for 

godkjenning før igangsetting av prosjektet. 

Kommunestyret ber rådmannen utrede 

framtidig behov for parkering i og i 

umiddelbar nærhet av Oppdal sentrum.  

Disse momentene skal belyses særskilt: 

 Analyse av kapasitetsbehov i et 10-
20års perspektiv 

 Behov for flateparkering i sentrum 

 Behov og muligheter for innendørs 
parkeringsløsninger under bakken og i 
parkeringshus 

 Muligheter for finansiering av framtidige 
parkeringsløsninger 
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Utredningen legges fram for kommunestyret 

seinest i september 2016. 

K-styre 16/17 Opparbeidelse 

Sentrumsplan, Gang- 

og sykkelveg langs 

Ålma 

Thorleif Jacobsen 1.  

Rådmannen gis fullmakt til å igangsette 

forhandlinger med berørte grunneiere om 

erverv av nødvendig grunn til gang- og 

sykkelveg langs Ålma. Resultatet av 

forhandlingene legges frem for 

formannskapet til godkjenning. 

 

2. 

Kommunestyret vedtar at rådmannen skal 

fremforhandle avtale om oppkjøp av del av 

gnr. 280, bnr. 96 (ca. 100m2) som inngår i 

byggeområde BS14. Resultatet av slik 

forhandling legges frem for formannskapet 

for godkjenning. Etter at kommunen har fått 

hånd om hele BS14, legger rådmann frem 

sak for kommunestyret med prosess for 

utvikling/salg av eiendommen BS14. 

 

3. 

Gammel E6 mellom Skifer Hotel og Smak og 

behag har toveis trafikk for vareleveranser til 

Aunasenteret, og busser til Skifer hotel.  

Dette arealet skal ha opphøyde gangfelt. 

Skråparkering mot Skifer Hotell. Skifermurer 

mellom hotellet og Smak og behag fjernes 

sånn at det blir tilgang til butikker der. Denne 

gaten utformes sånn at det kan settes ut 

benker og beplantning på sommeren. Her 

kan det også legges til rette for målgang på 

f.eks. Enern.  Dette området må man kunne 

stenge for trafikk ved behov. 

Kommunestyrets vedtak i møte 09.03.16, 

sak K16/8 forblir som tidligere vedtatt. 

 

4. 

Anbud bygges opp ved opsjoner, slik at evt. 

behov for saldering mot total 

kostnadsramme kan skje.  Følgende 

elementer kan vurderes: 

 Redusert bruk av høykvalitetsdekke 

 Redusert opparbeidelse BS 15 

 Ny G/S-veg langs Ålma 
 

5. 

Gjeldende kostnadsramme er kr. 19,7 mill. 

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

Rv70. Eventuelt behov for revidering av 

kostnadsramme legges fram for 

kommunestyret etter gjennomført 

anbudsinnhenting.  

Ikke fullført. 

Punkt 1 er fullført 

 

 

Punkt 2 er fullført.  

 

 

 

 

 

 

Punkt 3 er fullført 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 4 og 5 er ikke fullført 

pga. manglende avklaring 

av flomsituasjon 

GSV/Ålma 

K-styre 16/30 Opparbeidelse Oppdal 

sentrum – areal mellom 

Skifter hotell og Smak 

og behag/G-sport 

Thorleif Jacobsen Saksdokumenter forelå som nevnt i 

saksinnledningen.  

 Kommunestyret vedtar endring av 
opparbeidelse av arealet mellom Skifer 
hotel og Smak og behag/G-sport som 
beskrevet i saken og i tråd med skisse 
2 (tegning utarbeidet av Sweco, løpenr. 
101, dat. 02.05.16)  

Fullført. 

Arbeidene med arealene 

ved Skifer Park ble 

ferdigstilt høsten 2019. 
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 Ottar Stenbergs plass flyttes til 
Høgvang-parken.  

Ottar Stenbergs plass må utformes i 

samarbeid mellom Oppdal kommune, 

Frivilligsentralen og Norges Veteranforbund 

for Internasjonale Operasjoner, avd. Oppdal 

og tilpasses den øvrige tiltenkte virksomhet i 

parken, jfr. Plankontorets utarbeidete planer. 

Arbeid med flytting av 

Ottar Stenbergs plass er 

gjennomført. 

K-styre 16/98 Nærmiljøanlegg ved 

Midtbygda skole 

Kjell Jørstad Braut 1. Kommunestyret ser positivt på det 

engasjementet som er skapt rundt et 

nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole, og 

bevilger kr 875.000 over årets 

investeringsbudsjett for å løse de mest 

presserende behovene. Bevilgningen 

finansieres på følgende måte:  

Midtbygda og Lønset skole sitt 

disposisjonsfond: kr 700.000  

Momskompensasjon: kr 175.000  

2. Kommunestyret har til hensikt å 

omdisponere ubrukte midler fra utbyggingen 

av Midtbygda skole til nærmiljøanlegg ved 

skolen, og ber rådmannen legge frem en ny 

bevilgningssak når prosjektregnskapet for 

skolen er avsluttet. I denne saken skal det 

også gjøres nærmere rede for andre 

finansieringskilder.  

3. Kommunestyret ber rådmannen om å 

fortsette samarbeidet om et nærmiljøanlegg 

ved Midtbygda skole, og å komme tilbake 

med en plan for etappevis prioritering i 

forslaget til handlingsplan for 2018-2021. 

Ikke fullført.  

Prosjektet er så godt som 

sluttført, på grunn av tidlig 

vinter høsten 2019, ble 

ikke skatepark ferdigstilt, 

denne vil bli ferdigstilt 

vår/sommer 2020. De 

øvrige anleggene er 

ferdigstilt. 

K.styre 16/110 Sanering VA 2016 i 

Roseringen og 

Neslevegen, utvidelse 

av budsjettramme 

Tore Samskott 1.  
Kommunestyret godkjenner å øke 
kostnadsrammen for prosjekt Sanering vann 
Roseringen 2016, prosjekt nr.: 6227, med kr 
420 000,-. Kommunestyret godkjenner å øke 
kostnadsrammen for prosjekt Sanering avløp 
Roseringen, prosjekt nr.: 6228, med kr 
639 000,-. 
2.  
Økningen i rammen med til sammen kr 
1 059 000,- finansieres med låneopptak med 
fordelingen vann, 614, kr 420 000,- og avløp, 
617, kr 639 000,-. Lån tilbakebetales som 
serielån over 20 år og økte kapitalkostnader 
legges inn i gebyrgrunnlaget. 

Fullført  

 

K.styre 16/111 Driva boligfelt. 

Utvidelse 4 nye tomter 

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

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. 

Ikke fullført. 

Reguleringsplanen ble 

sluttbehandlet 15.12.16. 

Klagefristen er gått ut og 

det er ikke mottatt klager.  

Minnelige forhandlinger 

pågår. Endring av 

reguleringsplan vedtatt 

skal igangsettes jfr. F-sak 

20/4 den 2020 

Anbudskonkurranse for 

utførelse av 

anleggsarbeider 

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

Se tabell. 

Tomtepris og opparbeidelseskostnader 

reguleres hvert år den 01.01 iht. endringen i 

konsumprisindeksen fra 01.01.2017. 

Det forutsettes de kostnader kommunen har 

med erverv av areal, skal fordeles på 15 

tomter. Disse kostnader inntas i 

selvkostberegningen når 

grunnervervkostnadene er endelig fastlagt. 

Oppdal kommune eier selv allerede grunn i 

stor del av boligområdet. Som grunnpris på 

kommunalt eid areal legges til grunn den pris 

kommunen i sin tid kjøpte arealer for med 

tillegg av indeksregulering frem til det 

tidspunkt selvkostnaden fastsettes. 

I oversikten ovenfor inngår kostnader med 

selve eiendomstransaksjonen. Disse 

kostnader skal reguleres iht. enhver tid 

gjeldende regulativ. 

For tomtene gjelder kommunens standard 

kjøpekontrakt og tomtene er belagt med 

boplikt. Følgende vilkår vil fremgå av 

kontrakten og vil bli tinglyst i skjøtet: 

Det settes som vilkår at bygging på tomta 

må være igangsatt innen 1- ett – år, og 

fullført innen 3 – tre – år, regnet fra skjøtets 

utstedelsesdato. 

Videre settes som vilkår at tomta overdras til 

boligbebyggelse. Kjøperen, eventuell leier 

eller senere eiere av eiendommen, kan ikke 

nytte tomta (og bebyggelsen) til annet enn 

fast bolig. Det er derfor ikke anledning til å ta 

i bruk bebyggelsen til andre formål. 

Det tas forbehold om rett for kommunen til å 

grave over tomta for å legge og ha liggende 

kabler, vann- og kloakkledninger, samt foreta 

nødvendige reparasjoner av disse. 

Kommunen skal i så fall sørge for oppussing 

etter inngrepet. Kjøperen plikter å følge de til 

enhver tid gjeldende retningslinjer for 

byggearbeider i kommunale boligfelt. 

Såfremt vilkåra ikke oppfylles, faller tomta 

tilbake til kommunen til samme pris og 

kjøperen plikter i så fall å skjøte tomta tilbake 

til kommunen i samsvar med dette. 

Eventuelle påløpne utgifter er i så fall 

kommunen uvedkommende. 

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

5.  
Rådmannen gis fullmakt til å selge tomtene 
fortløpende. 

arbeidene kan startes opp 

når rettigheter til 

nødvendig grunn er 

ervervet. 
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K.styre 16/137 Søknad om kommunal 

overtakelse av 

Fagerhaug vassverk 

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

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

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

Ikke føllført. 

 

Fagerhaug vassverk er 

tilskrevet og orientert om 

kommunestyrets vedtak 

og invitert til et 

oppstartsmøte for en 

overtakelse. 

K.styre 16/138 Utbygging Demsbolig – 

Gjennomført 

anbudskonkurranse 

Per Olav Lyngstad Prosjektet Utbygging Demensboliger 

gjennomføres som planlagt med oppstart av 

prosjektering høsten 2016, med en total 

kostnadsramme på 48.100.000 kroner. 

Ikke fullført. Bygg 

innflyttet og har vært i 

bruk i ca 1 år. 

Garantiperiode foregår. 

 

K.styre 17/48 Opparbeidelse Oppdal 

sentrum. Status 

pågående arbeider 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret tar orientering om status til 

etterretning.  

Søknad fra frivillighetssentralen om tilskudd 

til lysanlegg i Høgvangparken imøtekommes. 

Tilskuddsbeløpet på kr. 100.000,- dekkes 

gjennom bruk av prosjektmidler fra 

prosjektnummer 6205 Opparbeidelse Oppdal 

sentrum.  

Ombygging av vegkrysset Nyvegen x 

Avkjøring P.plass «torget» gjennomføres 

innenfor prosjektnummer 6205 

Opparbeidelse Oppdal sentrum med kr. 

800.000,-.  

Kommunestyret setter av 250 000 kr til 

ekstern utarbeidelse av en 

byggeskikkveileder. Byggeskikkveilederen 

skal være et viktig verktøy i forhold til 

arkitektonisk utforming, materialvalg og 

utøvelse av skjønn. Beløpet dekkes inn fra 

kapitalfondet. Kommunestyret ønsker å 

gjennomføre en mulighetsstudie med fokus 

på Oppdal som knutepunkt og regionsenter, 

og avsetter inntil kr. 250 000,- til dette. 

Beløpet dekkes gjennom bruk av 

prosjektmidler fra prosjektnummer 6205 

Opparbeidelse Oppdal sentrum. 

Kommunestyret ber ordfører gå i dialog med 

Rejlers om en nærmere beskrivelse av hvilke 

elementer i sentrum mulighetsstudien skal 

omfatte, samt lage en plan for 

gjennomføring. 

Ikke fullført. Arbeidet med 

byggeskikkveileder er på 

grunn av 

bemanningssituasjonen 

på POF ikke blitt prioritert.  

Utarbeidelse av 

mulighetsstudie Rejlers 

gjennomføres ikke, jfr. 

sak K 18/36.    

K.styre 17/58 Næringsplan for Oppdal 

kommune. Igangsetting 

av planarbeid 

Jan Kåre Husa Kommunestyret ber rådmannen igangsette 

arbeidet med strategisk næringsplan for 

Oppdal kommune.  

Planarbeidet skal være forankret i 

kommunens overordna plandokument – 

Fullført 
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kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2025 

som i denne sammenheng vil bety at Oppdal 

kommune ønsker å legge til rette for 

verdiskaping og vekst. Kommunestyret 

forutsetter at planarbeidet redegjør for 

prioriterte satsinger innenfor næringsutvikling 

i Oppdal. Videre forutsettes avklart bl.a. 

næringsaktørenes behov og forventninger, 

og at det nedfelles en gjensidig avklaring om 

hvordan aktørene forventes å samhandle i 

tiltaksarbeidet. Formannskapet som 

styringsgruppe bes sørge for å behandle 

planforslag høring/offentlig ettersyn før 

planen legges fram for kommunestyret for 

sluttbehandling og godkjenning. 

K.styre 17/76 Søknad om etablering 

av nytt industribygg for 

utleie – Oppdal 

Spekemat AS 

Elin Dolmseth 1. Kommunestyret ber rådmannen etablere 

en dialog med Oppdal Spekemat AS om 

videre samarbeid med tanke på realisering 

av industribygg som omsøkt.  

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede og 

legge frem for kommunestyret et forslag til 

prosjekt- og økonomiske forutsetninger ved 

at Oppdal kommune og Oppdal Spekemat 

AS inngår avtale om leie av industribygg. 

Utredningen skal inneholde: Beskrivelse av 

prosjektplan for utbygging  

a. Tidsplan for utbygging og idriftsettelse  
b. Tydelig beskrivelse av ansvarsforhold, 
herunder hvem som har ansvaret for tomt, 
bygg og inventar/infrastruktur (eksempelvis 
produksjonsmidler)  

Økonomiske forutsetninger  
a. Kostnadsanslag  
b. Forslag til finansiering av utbygging  
c. Kalkyle for å beregne husleie. Ved 
beregning av husleie skal markedsmessige 
betingelser legges til grunn (hensyntatt 
differanse mellom kommunale 
rentebetingelser og markedsmessige 
rentebetingelser, avkastning på kapital osv.)  
d. Forslag til økonomiske garantier. Oppdal 
Spekemat AS må fremlegge tilfredsstillende 
økonomisk garanti for at Oppdal kommune 
ikke blir økonomisk skadelidende hvis 
leieforholdet opphører, jf. kommunelovens 
bestemmelser om vesentlig risiko.  
Forslag til leieavtale mellom Oppdal 
kommune og Oppdal Spekemat AS, som 
både regulerer prosjektfasen og selve 
leiefasen.   

Igangsatt. Avventer 

tilbakemelding fra Oppdal 

Spekemat AS.  

K.styre 17/88 Regulering av 

festeavgift 

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

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

igangsettes taksering av festearealene 1-9 

og 14-21 som grunnlag for innarbeidelse av 

kostnadsrammer i handlingsprogrammet for 

2018-2021. Det skal utarbeides en plan over 

hvordan en innløsningsprosess skal 

gjennomføres med vurdering av økonomisk 

risiko og valg av 

gjennomføringsmåte/alternativer. Parallelt 

anbefales å se på kommuneplanprosessen 

for å få vurdert muligheten for å kunne 

Ikke fullført 
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utvikle noen av festearealene til 

utbyggingsformål. 

Kostnader til juridisk veiledning, taksering 

etc. skal Rådmann komme tilbake til i 

budsjettregulering i 2018. 

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

Regulering av 

festeavgift 

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

Voldgift 

K.styre 18/8 Forvaltningsrevisjon – 

mobbing i grunnskolen 

Norvald Veland Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret 

om å gjøre følgende vedtak:  

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Mobbing i 

grunnskolen i Oppdal «tas til etterretning.  

Kommunestyret ber rådmannen følge 

revisjonens anbefaling og sørge for at det 

utarbeides en samlet handlingsplan mot 

mobbing for ungdomsskolen. 

Kontrollutvalget tilføyer at samlet plan bør 

omfatte alle skolene i Oppdal. 

Kommunestyret ber rådmannen benytte 

rapporten i det videre arbeidet med 

implementering av rutiner i skolene etter 

endringer i opplæringsloven fra 1. august 

2017. Rådmannen bes rapportere til 

kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

01.05.2018. 

Fullført 

K.styre 18/9 Selskapskontroll – 

Oppdal Næringshus AS 

Norvald Veland Rådmannen bes sørge for at revisjonens 

anbefalinger følges.  

1.  

I forbindelse med pågående arbeid med 

revidering av eierskapsmeldingen skal det 

sikres at:  

Det etableres eierstrategier for alle selskaper 
kommunen eier  
Det fastsettes prinsipper for dialog mellom 
kommunestyret og kommunens 
eierrepresentant  
Det fastsettes kriterier for valg og 
sammensetning av styrer i selskaper  
Det etableres faste rutiner for rapportering til 
kommunestyret  
Det utarbeides en strategi for løpende 
oppfølging av selskaper kommunen eier  
Det utarbeides rutiner som sikrer at 
kommunens medlemmer i selskaper får 
nødvendig opplæring.  
Det utarbeides en strategi for tildeling av 
oppdrag til selskaper kommunen eier  
Rapporterer ytelser til ledende personer i 
noter til årsregnskapet  
2.  

Oppdal kommune sørger for at prosedyrene i 

punkt én etableres og blir gjeldende for 

Oppdal Næringshus AS.  

3.  

Oppdal kommune følger opp at Oppdal 

Næringshus AS utarbeider etiske 

retningslinjer.  

Rådmannen bes rapportere til 

kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

01.10.2018. 

 

Fullført  
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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 

K.styre 18/19 Sykkelparkering ved 

idrettshallen 

Vigdis Thun Kommunestyret ber rådmannen utrede mulig 

løsning for sykkelparkering ved idrettshallen. 

Samarbeid med skolene, kostnad og praktisk 

løsning legges frem for kommunestyret og 

ungdomsråd, før handlingsplanarbeidet, slik 

at midler eventuelt kan prioriteres i 

økonomiplanen. 

 

Ikke fullført. Er bestilt ved 
i-hall og ved kunstgress. 
Bygglinja ved OVS skal 
lage disse. 
 

K.styre 18/29 Sanering VA i 

Russervegen – 

ekstrabevilgning| 

Tore Samskott 1.Kommunestyret godkjenner å øke 

kostnadsrammen for prosjektnr.: 6245, 

‘’Flytting av kryss Inge Krokanns v/Russerv’’ 

med kr 1 500 000,- fra kr 4 000 000,- til kr 

5 500 000,-. 

 

2.Økningen i ramma på kr 1 500 000,-, 

finansieres med låneopptak med kr 

600 000,- på vannområdet og med kr 

900 000,- på avløpsområdet. 

 

Fullført. 

K.styre 18/30 Endring av løsning for 

innsamling av 

husholdningsavfall – 

Overgang til 

plastdunker og 

innføring av utsortering 

av våtorganisk avfall 

Vidar Sundseth Rådmannen viser til at det kan gå om lag 13 

måneder fra tildeling av kontrakt til oppstart 

av ny kontrakt. Eksisterende kontrakt utløper 

30.6.2019. 

 

Kommunestyret vedtar at rådmannen kan 

gjennomføre en anbudskonkurranse på 

innsamling av husholdningsavfall basert på 

at avfallsløsningen blir endret slik det er 

beskrevet i denne saken. Det må i dette 

konkurransegrunnlaget tydelig presiseres at 

det tas forbehold om endelig politisk vedtak i 

handlingsprogram 2019-2022 og budsjett for 

2019. Rådmannen legger frem endelige 

Ikke fullført. 

 

Kontrakt på innsamling av 

avfall er inngått. 

 

Overgang til plastdunker 

vil bli gjennomført i 2020 i 

regi av ReMidt. 



 

 31.12. 2019 11 

Politisk 
organ 

Utvalg
s-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

saksopplysninger og finansiering, for endelig 

vurdering og vedtak i forbindelse med 

behandlingen av handlingsplan 2019-2022. 

 

Returpunktene beholdes som i dag. Egne 

returpunkt for fritidsboliger vurderes. 

Det tas ny vurdering om returpunkt etter at 

bruk av plastdunker er innført. 

 

Anbudet bør omfatte innhenting av avfall 

langs privat veg med karakter av offentlig 

veg. 

 

K.styre 18/34 Salg av aksjer i Oppdal 

Everk AS til 

Trønderenergi AS 

Dagfinn Skjølsvold 1)Kommunestyret vedtar å selge følgende til 

Trønderenergi: 

49,9 % av aksjene i Oppdal Everk AS etter 

at virksomheten for strømsalg er utfisjonert 

100 % av aksjene i et utfisjonert selskap for 

strømsalg 

 

2)Salget av nettvirksomheten vedtas under 

forutsetning av at partene blir enige om en 

endelig avtale om 

kraftomsetningsvirksomheten 

 

3)Kommunestyret vedtar følgende avtaler: 

Transaksjonsavtale (utkast datert 16. april 

2018) mellom Oppdal kommune og 

Trønderenergi Nett AS. 

Aksjonæravtale (utkast datert 16. april 2018) 

mellom Oppdal kommune og Trønderenergi 

Nett AS. 

Integrasjonsavtale (utkast datert 16. april 

2018) mellom Oppdal kommune Oppdal 

Everk AS og Trønderenergi Nett AS. 

Avtale (utkast datert 16. april 2018) om kjøp 

av Oppdal Everk AS sin 

kraftomsetningsvirksomhet mellom Oppdal 

kommune og Trønderenergi Nett AS. 

Forhandlingsutvalget får fullmakt til å 

fremforhandle en endelig avtale basert på de 

angitte avtalevilkår. 

 

4)Kommunestyret godtar at 

generalforsamlingen vedtar 

vedtektsendringer i Oppdal Everk som vist i 

vedlegg 1 

 

5)Kommunestyret vedtar Rettighetserklæring 

om fremføring av nettanlegg som vist i 

vedlegg 1 

 

6)Ordfører gis fullmakt til å underskrive 

vedtatte avtaler og overtakelsesprotokoll 

samt gjøre nødvendige avklaringer omkring 

overdragelsen av ikke prinsipiell betydning. 

 

7) For å sikre verdier og avkastning i et 

langsiktig perspektiv, ønsker Oppdal 

kommune å bruke salgsoppgjøret til kjøp av 

A-aksjer i TrønderEnergi AS.  

 

Fullført  
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8) Kommunestyret tar informasjonen om 

TrønderEnergi sin nysatsing til orientering, 

og er positive til at Oppdal Everk deltar i et 

utviklingsprosjekt innenfor 

«fornybarområdet» som beskrevet i brev av 

12.04.2018 (Vedlegg 7) 

 

9) Kommunestyret viser til aksjonæravtalens 

pkt. 9.3, og vurderer å gjøre opsjon 

gjeldende i henhold til pkt. 9.3, d) a. (Frist 

01.07.2018) 

Kommunestyret ber Forhandlingsutvalget 

oppta forhandlinger med TrønderEnergi AS 

og gjennomføre nødvendig 

avklaringer/tilpasninger for eventuell 

gjennomføring av denne opsjonen innen 

01.07.2018, og ber om at følgende 

elementer vektlegges: 

 ivaretakelse av medarbeiderne og 
sikring av deres rettigheter 

 at arbeidsplassene tilknyttet 
dagens nettvirksomhet i OEV 
lokaliseres til Oppdal 

 at nettleie i Oppdal blir satt lik 
resten av TrønderEnergi sitt 
område 

 at verdiene/egenkapitalen som er 
bygd opp gjennom mange år 
sikres ved at aksjene i Oppdal 
Everk AS blir solgt til markedspris 

 at Oppdalsregionen fremdeles får 
en rolle i TrønderEnergi sin 
nysatsing innenfor 
fornybarområdet  

Resultat av forhandlingene legges fram for 

kommunestyret i møte 21. juni 2018.  

 

K.styre 18/38 Leilighetsprosjektet 

Luvegen 9 

Per Olav Lyngstad Kommunestyret ber rådmannen prosjektere 

og innhente tilbud på bygging av åtte 

utleieleiligheter i Luvegen 9. Prosjektet 

finansieres med eksterne lån, kapitalfond, 

Husbanktilskudd samt salg av Skogly, 

Mogopsvingen 1 a-d og Roseringen 26, jmf. 

følgende tabell: 

 

Se tabell. 

 

Det opprettes prosjektregnskap for Luvegen 

9 der både inntekter og finans- og 

driftskostnader framkommer. Et evt. 

overskudd avsettes på eget fond til å dekke 

framtidige kostnader til større 

vedlikeholdsoppgaver eller til investering i 

nye byggeprosjekt. 

Ikke fullført. 

Byggearbeider igangsatt. 

Forventet klart til 

innflytning høsten 2020. 

K.styre 18/42 Forslag til boligsosial 

handlingsplan for 

Oppdal kommune 

2018-2022 

Frøydis Lindstrøm Kommunestyret vedtar Boligsosial 

handlingsplan 2018-2022. Det legges til 

grunn at tiltaksforslagene i planen vurderes 

for prioritering i arbeidet med 

handlingsplanen 2019-2022. 

Fullført 

K.styre 18/44 Forslag til Helse- og 

omsorgsplan 2018-

2025 driftsutvalg 

Frøydis Lindstrøm Kommunestyret vedtar Helse- og 

omsorgsplan 2018-2025 for Oppdal 

kommune. Det legges til grunn at 

tiltaksforslagene i planen vurderes for 

Fullført 
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prioritering i arbeid med handlingsplanen 

2019-2022. 

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 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. 

1. Fullført 

2. Ikke fullført 

3. Ikke fullført 

4. Fullført. Økning av 

økonomiske rammer 

til Oppdal kulturhus 

ble vurdert men ikke 

vedtatt i 

handlingsplanen 

K.styre 18/58 Parkeringsutredning III 

– Rapport fra Rambøll 

Norge AS 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret tar rapport «Oppdal 

kommune Parkeringsutredning (Del III)», 

datert 6.juni 2018 fra Rambøll til etterretning.  

Rådmannen framlegger en detaljert plan for 

innføring av tidsparkering i Oppdal sentrum i 

god tid før framlegging av forslag til 

handlingsplan for perioden 2020 - 2023 

Fullført. 

 

K.styre 18/59 Gjennomføring av 

områdereguleringsplan 

for Gjevilvassveiene – 

videre fremdrift 

Ane Hoel 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til 

å igangsette minnelige forhandlinger for 

gjennomføring av områdereguleringsplan for 

Gjevilvassveien, vedtatt av kommunestyret 

den 22.06.2016. I forslag til minnelig avtale 

gis berørte parter nødvendig forhåndsvarsel 

om ekspropriasjon, samt frist for den enkelte 

part til å gi sin uttalelse, jfr. oreigningslovens 

§12.  

2. Resultatet av minnelige forhandlinger 

legges frem for kommunestyret. Dersom 

minnelig løsning ikke fører frem, jfr. pkt. 1, 

skal kommunestyret i samme sak behandle 

vedtak om ekspropriasjon i henhold til Plan- 

og bygningslovens §16-2.  

3. Kostnader til teknisk/juridisk bistand 

legges frem ved budsjettregulering. 

Fullført. 
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K.styre 18/60 Forslag til endring av 

områdereguleringsplan

en for Oppdal 

sentrum,1.gangs 

behandling 

Arild Hoel/Jan Kåre 

Husa 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

endring av områdereguleringsplanen for 

Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og å 

legge planforslaget ut til  

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart 

datert 24.02.18. og bestemmelser revidert 

11.05.18, med følgende endringer:  

I plankartet:  

BS14 og BS15 utvides to meter mot 

nordvest. O-BUT utvides tilsvarende. Areal 

tilhørende Ren Oppdal AS, og areal de har 

avtale med Oppdal kommune om å benytte 

til parkering, beholdes som i dagens plan.  

I bestemmelsene:  

Den foreslåtte nye bestemmelsen i pkt. 7.10. 

strykes.  

Pkt. 6.3. gjeldende for BS14 og BS15 

endres. Formuleringen Parkering tillates ikke 

etablert før området er bebygd, erstattes 

med Før det gis igangsettingstillatelse/ 

byggetillatelse på bygninger på BS14 og 

BS15, skal det foreligge dokumentasjon på 

at kravene til parkering i pkt. 5.5. er oppfylt.  

De foreslåtte endringene har ingen 

betydning for naturmangfoldet, og 

naturmangfoldloven kommer ikke til 

anvendelse.  

For å sikre en enhetlig og samlet vurdering 

av Oppdal sentrum, ber kommunestyret om 

at rådmannen igangsetter en planprosess, 

endring av områdereguleringsplanen for 

Oppdal sentrum, med tanke på å vurdere 

nye byggehøyder i Oppdal sentrum 

(sentrumskjernen).  

Fullført 

K.styre 18/73 Utredning vedrørende 

tilskuddsbistand 

ovenfor frivillige lag og 

foreninger 

Sjur Vammervold Kommunestyret tar saken til orientering og 

ber rådmannen jobbe videre med innspillene 

og vurderingene som er gjort.  

Eventuelle tiltak som innebærer økonomiske 

prioriteringer avklares i behandlingen av 

handlingsplanen for 2020-2023. 

Ikke fullført.  

K.styre 18/78 Tomt for ny 

brannstasjon – 

interpellasjon Fo 18/10 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret ber rådmannen om å 

avslutte reguleringsplanarbeidet for ny 

brannstasjon på arealet mellom Vikavegen 

og Ålma.  

Kommunestyret ber rådmannen om å 

gjenoppta arbeidet med å avklare utbygging 

av ny brannstasjon på arealene ved 

Sagtunet/Russervegen - i den såkalte 

«Klokkesvingen». Kommunestyret ber om at 

det igangsettes arbeid med utarbeidelse av 

ny reguleringsplan for å sikre nødvendig 

Ikke fullført. Mekling 

vedtatt. 
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arealbruk for ny brannstasjon med 

utvidelsesmulighet for politi og andre aktuelle 

nødetater.  

I tillegg til nødvendige trafikksikkerhetstiltak 

med omlegging av gang- og sykkelvei til 

baksiden av ny brannstasjon, må det 

planlegges og gjennomføres tiltak for 

erstatning for barn og unge, jmfr. 

Rikspolitiske retningslinjer 5d. Dette 

omfatter:  

Utbedring og utvidelse av ski- og turløype, 
med helhetlig og sammenhengende kort og 
lang runde.  
Opprusting av hele løypa med grus, både for 
å kunne prepareres på tynt snødekke, og for 
å fungere som bærekraftig tursti sommertid.  
Hogstarbeid for å sikre at snøfall legger seg i 
løypetraseen.  
Løypenettet skiltes og merkes  

K.styre 18/88 Nye vinduer og 

tilleggsisolering av 

Rådhuset 

Anders Nordmo Kommunestyret tar status vedrørende 

rehabilitering av rådhuset til orientering. 

Kommunestyret vedtar at 

investeringsbudsjettet for rehabilitering av 

offentlige bygg og boliger (delprosjekt skifte 

vinduer samt tilleggsisolering av vegg) 

reduseres med 2.7 millioner kr i 2018. 

Prosjektet utsettes til 2019. Finansiering 

avklares i budsjett 2019. 

Fullført. 

 

K.styre 18/90 Leieavtale – 

Fylkeskommunal 

idrettshall 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret godkjenner forslaget til 

leieavtale for fylkeskommunal idrettshall, 

mottatt 03.05.18 med følgende endringer;  

Det gjennomføres dialog mellom Oppdal 
kommune og Trøndelag 
fylkeskommune/Oppdal vgs for å få lik eller 
tilnærmet lik praksis hva angår utleie i 
fylkeskommunens og kommunens 
idrettshaller slik at dette er klart til hallen tas i 
bruk.  
Oppdal kommune står for tildeling av tid på 
kveldstid til lag og foreninger. Trøndelag 
fylkeskommune som byggeier, drift- og 
vedlikeholdsansvarlig skal ha ansvar for lag 
og foreningers bruk av hallen på kveldstid.  

Det forutsettes at det inngås en 
tilfredsstillende bruksavtale for Oppdal 
kommune. Rådmannen gis fullmakt til å 
inngå avtalen på vegne av kommunen.  

Dersom fylkeskommunen ønsker å starte en 
innløsningsdiskusjon med grunneier av 
festet grunn til egen parsell for den 
fylkeskommunale hallen, dekker 
fylkeskommunen i så fall kostnadene med 
dette, både hva gjelder selve forhandlingene 
som vil kreve juridisk bistand, og kostnadene 
med en eventuell innløsningssum.  

Fullført. 

 

K.styre 18/95 Ventelister ved 

kulturskolen 

Dordi Aalbu Driftsutvalget minner også om at styret og 

kommunestyret skal vedta en rammeplan for 

kulturskolen og at det utarbeides 

retningslinjer for samarbeid mellom 

kulturskolen og grunnskolene/barnehagene. 

Ikke fullført 
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K.styre 18/98 Kommunestyre- og 

fylkestingsvalg 2019 – 

fastsetting av antall 

valgdager 

Gerd S. Måren Kommunestyre- og fylkestingsvalget skal 

foregå over en dag, mandag 09.september 

2019 i Oppdal. 

Fullført 

K.styre 18/99 Sak fra kommunestyret 

– avtale aksjesalg – 

offentliggjøring i 

lokalavis 

Ole Bjørn Moen Kontrollutvalget vedtok at rådmannen 

gjennomgår rutiner og ser nærmere på 

hvilken opplæring til politiske utvalg og 

kommunestyret som blir gitt om 

taushetsbelagte opplysninger og 

konsekvenser ved brudd av rutiner når 

taushetsbelagt. 

 

K.styre 18/100 Forvaltningsrevisjonsra

pport – oppfølging og 

etterlevelse av 

kommunedelplan 

«Energi og klimaplan 

2008-2013 Oppdal 

kommune 

Norvald Veland Kommunestyret slutter seg til 

kontrollutvalgets vedtak om å ta rapporten til 

orientering samt orienteringen fra 

utviklingsleder om arbeidet med ny klima- og 

energiplan, som er under arbeid. 

Kontrollutvalget ønsker å få ny plan 

gjennomgått når ferdigstilt.  

I forbindelse med utarbeiding av ny Energi- 

og klimaplan ber kommunestyret rådmannen 

sørge for at:  

o Oppdal kommune etablere et system for 

oppfølging og rapportering av planlagte 

tiltak, og tar i bruk et system som evaluerer 

og dokumenterer de energi- og 

klimaresultatene som oppnås.  

o Oppdal kommune etablere tydeligere 

koblinger og referanser mellom energi- og 

klimaplanen og kommunens øvrige 

dokumenter.  

Rådmannen bes rapportere til 

kontrollutvalget om iverksatte tiltak i den nye 

planen som er under utarbeidelse innen 

15.11.2018. 

Fullført 

K.styre 18/101 Søknad om forlenget 

avdragsfrihet – Oppdal 

IL 

Svein-Erik Bjerkan Kommunestyret viser til tidligere vedtak i k-

sak 2016/97 om at Oppdal kommune stiller 

kommunal garanti til Oppdal IL. 

Vedtakspunkt 1 i k-sak 2016/97 

opprettholdes uforandret, men i tillegg gjør 

kommunestyret følgende vedtak, som 

erstatter vedtakspunktene 2 og 3 i k-sak 

2016/97:  

Kommunestyret vedtar at Oppdal kommune 

godkjenner forlenget avdragsfrihet med 12 

måneder med virkning fra 15. oktober 2018.  

Garantien nedtrappes suksessivt i takt med 

nedbetalingsplanen for lånet, som skal være 

1 års avdragsfrihet og deretter 1,5 års 

nedbetaling etter annuitetsprinsippet. 

Periodene løper fra 15.10.2018 (forutsatt 

kommunestyrets vedtak).  

Fullført 
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Ved annen nedbetaling enn forutsatt i 

nedbetalingsplanen gjelder garantien 

maksimalt 1 år etter utgangen lånets løpetid. 

K.styre 18/110 Forslag til 

detaljreguleringsplan 

for Ørnkjell 

hytteområde – 

sluttbehandling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 

detaljreguleringsplan for Ørnkjell 

hytteområde. Vedtaket gjelder plankart, VA-

plankart og bestemmelser sist revidert 

20.06.18, med følgende endringer:  

På plankartet og VA-plankartet vises 

fangstgropen som hensynssone i tråd med 

brev av 13.09.18. fra Trøndelag 

fylkeskommune.  

I bestemmelsene tilføyes en ny § 6 med 

følgende ordlyd:  

§ 6 HENSYNSSONE KULTURMINNER  

6.1. H730 – Båndlegging etter lov om 

kulturminner – Hensynssone d  

Fangstgrop med idnummer 242338 er 

automatisk fredet etter kulturminnelovens § 

4. Det samme er en sikringssone i et 5 

meters bredt belte fra kulturminnenes 

ytterkant, jfr. kulturminnelovens § 6.  

Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan 

virke inn på det automatisk fredete 

kulturminnet innenfor hensynssone H730 er 

ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 

kulturminneloven. Søknad skal sendes 

regional kulturminneforvaltning i god tid før 

arbeidet er planlagt igangsatt.  

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i 

sak 18/41 i bygningsrådet.  

Fylkesmannens innsigelse i brev av 

31.08.18. er ikke imøtekommet.  

Kommunestyret ber om at rådmannen 

anmoder Fylkesmannen i Trøndelag om at 

det avholdes meklingsmøte så snart som 

mulig. 

Fullført. Kommunal- og 

moderniserings- 

departementet har 

stadfestet kommunens 

vedtak. 

K.styre 18/116 Ny avfallsløsning for 

NIR-kommunene 

Overordnet 

retningsvalg. 

Finansiering av 

ettersorteringsanlegg 

Thorleif Jacobsen 1. Oppdal kommune slutter seg til NIRs 
planer for å øke materialgjenvinning 
gjennom økt kildesortering og 
ettersortering.  

2. Under forutsetning av at SESAM-
prosjektet realiseres innenfor de 
rammene som er satt i 
beslutningsunderlaget av september 
2018 vedtas følgende:  

a. Oppdal kommune yter et 

investeringstilskudd til NIR innenfor en 

ramme på kr. 460.000,- for å finansiere 

egenkapital i SESAM Ressurs AS. 

Tilskuddet dekkes inn ved bruk av inntil kr. 

Ikke fullført. 

Kommunestyrets vedtak 

er oversendt NIR og 

endring av ny 

avfallsløsning vil bli 

gjennomført i 2020 regi 

av ReMidt.. 
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460.000,- fra generelt disposisjonsfond, art 

256.00.001.  

b. Oppdal kommune tildeler NIR enerett for 

innsamling og behandling av det avfall som 

kommunen er lovpålagt å håndtere, og for 

innsamling og behandling av slam fra 

slamavskillere og tette tanker.  

c. Representantskapet i NIR fatter endelig 

investeringsbeslutning i SESAM Ressurs 

AS.  

K.styre 18/117 Forslag til endring av 

områdereguleringsplan

en for Oppdal sentrum 

– sluttbehandling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-14 endring av 

områdereguleringsplanen for Oppdal 

sentrum. Vedtaket gjelder plankart sist 

revidert 08.08.18. og bestemmelser sist 

revidert 21.06.18. med følgende endringer:  

På plankartet:  

Fortauet i sørøst og nordøst for BS14 og 

BS15 tas ut av plankartet. BS14 og BS15 

forskyves 2 meter mot sørøst. o_BUT vises 

som i gjeldende plan. Plangrensa i nordvest 

forskyves to meter mot sørøst. Benevnelsen 

o_SPA3 på parkeringsarealet foran 

Aunasenteret endres til f_SPA3 som i 

gjeldende plan.  

Bestemmelsene for BS14 og BS15 slås 

sammen, og får følgende ordlyd:  

BS14 og BS15  

BYA: Maks 100 %  

Maks gesimshøyde 14 meter. Maks 

mønehøyde 16 meter.  

BS14 og BS15 skal inntil de bebygges 

brukes til grøntområde/grønt byrom.  

Boliger tillates ikke.  

Før det gis 

igangsettingstillatelse/byggetillatelse på 

BS14 og BS15, skal det foreligge 

dokumentasjon på at kravene til parkering i 

pkt. 5.5. i bestemmelsene til 

områdereguleringsplanen for Oppdal 

sentrum er oppfylt.  

Før det gis ferdigattest for bebyggelsen på 

BS14 og BS15 skal uteoppholdsarealet (o-

BUT) være opparbeidet.  

Det samme gjelder nødvendige 

parkeringsplasser. Innenfor felt BS15 skal 

det på bakkeplan etableres en åpen, 

uklimatisert passasje gjennom bebyggelsen. 

Minste tillatte bredde er 8 meter, og minste 

tillatte høyde er 7 meter. Det tillates også en 

Fullført. Kommunens 

vedtak stadfestet av 

Fylkesmannen 13.05.19 
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innglasset bru over passasjen. Denne kan 

ha en maksimal bredde på 2,5 meter. Minste 

tillatte mål på høyden under brua er 3,5 

meter.  

Gangpassasjen fra Aunasenteret, over 

f_SPA3, gjennom innovasjonssentret og ut i 

sambruksgata tilpasses i forbindelse med 

byggesak.  

Bebyggelsen skal utformes med et 

langstrakt, rektangulært hovedvolum, samt 

et skulpturelt utformet tilleggsvolum som skal 

ligge i bestemmelsesområde # 1, se 

bestemmelse pkt. 10.  

Hovedvolumet skal ha saltak, og ha tre som 

dominerende fasademateriale. I tilknytning til 

passasjen skal glass være det dominerende 

fasadematerialet i et område med bredde på 

minimum 12 meter. Fasadene skal formgis 

slik at veggflatene brytes ned i mindre partier 

innenfor et helhetlig samlet uttrykk.  

Kommunestyret opphever siste avsnitt i sitt 

vedtak i sak 18/60.  

De foreslåtte endringene har ingen 

betydning for naturmangfoldet, og 

naturmangfoldloven kommer ikke til 

anvendelse.  

Før det gis 

igangsettingstillatelse/byggetillatelse på 

BS14 og B15 skal det foreligge en modell av 

bygget i 3D.  

K.styre 18/122 Utkjøp av leaset bil, 

Tekniske tjenester 

Tore Samskott Rådmannen tilrår å kjøpe ut VW Amarok ved 

endt leasingperiode for kr 311.000,-. 

Utkjøpet finansieres ved låneopptak og 

belastes 50% 614(vann) og 50% avløp. 

Fullført. 

K.styre 18/124 102/14 mfl.- Regulering 

av festeavgift for Ålma 

bolig- og 

industriområde 

Dag H. Gorseth Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å 

forhandle frem ny festeavgift for 

eiendommene som redegjort for i 

saksinnledningen i tråd med de prinsipper 

som er redegjort for i dette saksfremlegget. 

Resultatet av forhandlingene legges frem for 

kommunestyret til endelig behandling. 

Rådmann gis fullmakt til å kreve skjønn 

dersom forhandlinger ikke fører frem. 

Ikke fullført – Skjønn 

berammet. 

K.styre 18/125 Internett-tilgang i 

helseinstitusjoner og 

omsorgsboliger 

Jan Ove Henriksen Kommunestyret ser det som viktig og 

framtidsrettet at det blir nettilgang i både 

kommunale institusjoner og kommunale 

boliger. For kommunale boliger bør det være 

kommunens oppgave å sørge for 

infrastrukturen.  

Kommunestyret ber rådmannen utrede 

tekniske løsninger som sikrer at alle beboere 

i kommunale boliger og institusjoner kan få 

tilgang til internett. Dette er også viktig å 

Fullført 
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vurdere for å kunne ta i bruk 

velferdsteknologi. Utredningen med 

prisanslag vil bli forelagt kommunestyret før 

behandling av handlingsplanen 2020-24. 

K.styre 18/127 Kommunedelplan klima 

og energi 2019-2030, 

for Oppdal kommune 

Ragnhild Eklid 

 

Kommunestyret vedtar at forslag til 

Kommunedelplan for klima og energi 2019– 

2030, datert 20.11.2018, sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til 

plan- og bygningslovens §11-14, jfr. §11-4.  

Tillegg til handlingsplan:  

- oppfordre til bruk av lokalt trevirke i 

byggeelementer, nybygg og rehabilitering  

- bør legge til rette for utnyttelse av energi i 

avløp og grunn  

- bør legge til rette for bruk av bioenergi i nye 

offentlige bygg og nye boligområder  

Under delmål «avfall minimeres og brukes 

som en ressurs» legges følgende tiltak inn: 

*Oppdals innbyggere oppfordres til å benytte 

miljøvennlige gjenbrukbare handlenett når 

de handler i butikker.  

Tiltak 4. Oppdal kommune arbeider for å 

Miljøfyrtårnsertifiseres i løpet av 2019.  

Tiltak 7. Statusrapport med klimabudsjett og 

regnskap for klima og energiplanen 

utarbeides i forbindelse med rullering av 

planen hvert 4. år. Handlingsplanen rulleres 

hvert år, og kommunestyret orienteres i den 

forbindelse om status for tiltakene i planen.  

Tiltak 18. Oppdal kommune legger til rette 

for sykkelparkering ved alle kommunale 

bygg, og vurderer innføring av tjenestesykler 

innfører bruk av tjenestesykler, samt 

vurderer innkjøp av el-sykler til tjenestebruk.  

Tiltak 20. Vurderer energiløsninger for en 

klimanøytral bilpark for biler internt i Oppdal 

kommune. Ved utskifting og nyinnkjøp av 

tjenestebiler skal det som hovedregel 

anskaffes ladbare biler.  

Nytt tiltak 8. Oppdal kommune utnytter 

kompetanse og tilskuddsmidler fra 

sektormyndighetene innen klimatiltak som 

reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til 

omstilling til lavutslippssamfunnet.  

Nytt tiltak 21. Oppdal kommune arbeider for 

å øke antall togavganger fra Oppdal, både 

sørgående og nordgående.  

Tillegg til punkt 8 i handlingsplan:  

8. Vektlegger klima- og energi som 

forutsetning i kravspesifikasjonen for 

Fullført 
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kommunale anskaffelser og setter klimakrav 

til kommunens selskaper. Klima og 

energimessige hensyn skal vektes tydelig og 

være av betydning i valg av leverandør.  

a ) Øke antall miljømerkede produkter  

b) Vurdering av levetid og avfallsmengde 

ved større innkjøp 

K.styre 18/129 Vedtak om 

ekspropriasjon i 

henhold til plan- og 

bygningsloven § 16-2. 

Gjevilvassveiene 

Ane Hoel 1. I medhold av Plan- og bygningsloven §16-

2, vedtar Oppdal kommune å ekspropriere 

rettigheter i veg for gjennomføring av 

områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene 

vedtatt av Oppdal kommunestyre i sak 16/47 

den 22.06.2016.  

2. Oppdal kommunestyre vedtar at det 

umiddelbart skal tas ut skjønnsbegjæring og 

søkes Fylkesmannen i Trøndelag om 

forhåndstiltredelse før skjønn er avholdt.  

3. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i 

Trøndelag i medhold av Plan- og 

bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 

28 og 29. En eventuell klage må framsettes 

skriftlig og sendes Oppdal kommune innen 

tre uker etter at melding om vedtaket er 

mottatt.  

4. Forutsatt at Oppdal kommunestyre vedtar 

ekspropriasjon. jfr. pkt. 1 ovenfor godkjennes 

inngåtte avtaler om forhåndstiltredelse og 

avtaleskjønn. Avtalene undertegnes i så 

tilfelle av ordfører. 

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. 

Foreslått igangsatt 

utredning for energi-

sentral og fjernvarme-

ledninger for å dekke 

oppvarmingsbehovene for 

kommunens bygninger i 

Oppdal sentrum. 

Foreslås på nytt 

handlingsplan 2021-2024. 

Søkt om tilskudd 

klimasatsmidler 

 

K.styre 18/140 Opparbeidelse Oppdal 

sentrum. Status 

pågående arbeider 

Eirik Kvål Kommunestyret ber rådmannen sluttføre 

Sentrumsprosjektet og fastsetter ny 

budsjettramme på kr 31.584.000.  

Ikke fullført. 

GSV langs Ålma er utsatt 

i påvente av nye 

flomsikringstiltak i 
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Økning i ramme vedr tilleggsarbeider på kr 

1.477.000,- finansieres ved  

Kr 1.140.000 i bruk av midler fra 
Næringsfondet etter salget av grunn ved 
Furuly.  
Kr 142.000 salgsinntekt grunn H.Bjerke  
Kr 195.000 anleggsbidrag fra Skifer Park 
som kreves inn i 2019  
Økning i ramme på kr 2.657.000,- vedr 

anleggsbidrag i perioden 2015-2017 

refinansieres med rest midler ifølge 

opprinnelig finansieringsplan:  

Kr 2.182.000 bruk av næringsfondet  
Kr 475.000 momskompensasjon.  

forbindelse med 

flomrapport. 

I tillegg må 

prosjektrammen økes 

ytterligere da vi 

sommeren 2019 mottok 

kr 424.200,- i 

anleggsbidrag for 

reklamasjoner fra Statens 

Vegvesen. 

K.styre 19/4 Lovlighetsklage på 

vedtak i Oppdal 

kommunestyre 

13.desember 

2018,sak 18/129-

vedtak om 

ekspropriasjon i 

henhold til plan og 

bygningsloven § 16-2 

– Gjevilvassveiene 

Ane Hoel 1. Med hjemmel i kommuneloven § 
59 nummer 2 opprettholdes vedtak gjort i 
kommunestyret den 13.12.18, sak 18/129. 
Saken oversendes Fylkesmannen i 
Trøndelag for klagebehandling.  
2. Klagen gis ikke oppsettende 
virkning.  
3. Vedtak om forhåndstiltredelse skal 
ikke gjennomføres før tidligst etter utløpet av 
inneværende skisesong, dvs tidligst et 
tidspunkt etter påske 2019.  
 

Fullført. 

K.styre 19/9 Forvaltning av 

salgsoppgjør for salg 

av aksjer i Oppdal 

Everk AS 

Elin J. Dolmseth Salgsoppgjøret fra salg av 49,9 % av 

aksjene i Oppdal E-verk AS samt salg av 

kundeporteføljen, til sammen ca. kr. 81,5 

mill., disponeres til kjøp av A-aksjer i 

TrønderEnergi AS. Dette for å sikre verdier 

og avkastning i et langsiktig perspektiv.  

Rådmannen bes framforhandle avtale om 

kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Avtalen 

signeres av ordfører. 

 

Fullført. 

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. 

Velforeningene i 

Oppdalstoppen og Øvre 

Rønningslia jobber med 

dokumentasjon på sine 

anlegg. Vi har hatt ett 

møte med overlevering 

av noe dokumentasjon 

som vi skal gjennomgå.  

 

K.styre 19/20 Eierskifte og 

refinansiering av 

kunstgressbane 

Midtbygda 

oppvekstsenter 

Kjell J. Braut Basert på saksfremstillingen vedtar 

kommunestyret følgende:  

Kommunen overtar kunstgressbanen ved 
Midtbygda oppvekstsenter.  
Kommunestyret imøtekommer Midtbygda 
oppvekstsenters søknad om å benytte inntil 
kroner 134.803 fra enhetens 

Fullført høsten 2019 



 

 31.12. 2019 23 

Politisk 
organ 

Utvalg
s-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

disposisjonsfond til opparbeidelse av 
kunstgressbanen til skolen.  
Investeringsbudsjettet for 2019 reguleres på 
følgende måte:  
Tabell 

 

K.styre 19/22 Kontrollutvalget-

årsmelding 2018 

 

Norvald Veland Årsmelding fra Kontrollutvalget tas til 

etterretning. 

Ikke fullført.  

Ikke mottatt rapport 

tilbake til 

Kontrollutvalget fra 

rådmann – frist 15.03 

 

K.styre 19/27 Endring av 

områdereguleringspla

nen for Oppdal 

sentrum-klage på 

kommunestyrets 

vedtak i sak 18/117 

Arild Hoel/Marte K. 

Dørum/Ane Hoel 

Kommunestyret kan ikke se at mottatte 

klager datert 13.12.18. fra Adnor Advokat, 

17.12.18. og 18.01.19. fra Wessel Advokater 

og 18.12.18. fra Per Atle Hansen og Kristin 

Brandvold inneholder opplysninger eller 

momenter som var ukjente for 

kommunestyret ved behandling av sak 

18/117. Kommunestyret finner ikke klagene 

begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og 

opprettholder vedtaket i saken.  

Klagen er behandlet i medhold av 

forvaltningslovens regler, jfr. plan- og 

bygningslovens § 1 – 9.  

Klagen gis ikke oppsettende virkning jf. fvl. § 

42. Dette begrunnes med en helthetlig 

skjønnsvurdering, hvor fordeler og ulemper 

for partene er vurdert opp mot hverandre. 

Kommunestyret kan ikke se at 

gjennomføringen av vedtaket medfører 

uopprettelig skade eller tap for 

Aunasenteret, eller andre berørte.  

Saken oversendes Fylkesmannen i 

Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

Fullført. Kommunens 

vedtak stadfestet av 

Fylkesmannen 13.05.19 

K.styre 19/36 Søknad om bruk av 

Plan og forvaltning sitt 

disposisjonsfond til 

kartlegging - 

flyfotografering 

Ane Hoel Oppdal kommunes andel på kr. 711 300,- til 

flyfotografering i 2019 finansieres ved bruk 

av Plan og forvaltning sitt disposisjonsfond. 

Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres 

tilsvarende.   

 

Fullført 

K.styre 19/41 Parkeringsordning for 

Oppdal sentrum 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret tar rapport 

«Parkeringsordning Oppdal sentrum», datert 

9.januar 2019, utarbeidet av Rambøll til 

orientering.  

 

Kommunestyret tar mottatte innspill fra 

private grunneiere til orientering. 

 

Tiltaket  ble spilt inn  ved 

behandling av hp 2020 – 

23, men ble ikke tatt inn. 
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Kommunestyret slutter seg til plan for mulig 

innføring av tidsbegrenset parkering i 

Oppdal sentrum som redegjort for i 

saksframlegget. 

 

Eventuell realisering av tidsbegrenset 

parkeringsordning for Oppdal sentrum tas 

opp til ny vurdering ved behandling av 

kommunens handlingsprogram 2020 - 2023 

ved at; 

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

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

 

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. 

Byggearbeider 

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

 

K.styre 19/43 Ospvegen 4 - Riving 

og nybygging 

Per Olav Lyngstad Bygging av 8 leiligheter på 50 m2 i 

Ospvegen 4 utsettes til overordnet plan for 

kommunale utleieboliger foreligger. Planen 

ses i sammenheng med boligsosial 

handlingsplan og resultatet av OPS-

samarbeid som er vedtatt gjennomført. Den 

overordnede planen skal foreligge til 

behandlingen av handlingsplan for 2021-

2024. 

 

Sanering av Ospvegen 4 gjennomføres som 

budsjettert i 2019. 

 

Ikke fullført. Riving 

gjennomført. Utredning 

overordnet plan pågår 

K.styre 19/44 Aksjonæravtale 

mellom Oppdal 

kommune og 

TrønderEnergi Nett 

AS - mulig utløsning 

av opsjon 2 

Elin J. Dolmseth Med bakgrunn i aksjonæravtalens 

opsjonsbestemmelser innledes det 

forhandlinger med TEN om mulig utløsning 

av opsjon 2.  

 

Forhandlingsutvalget består av rådmann og 

ordfører. Forhandlingsutvalget gis mulighet 

til å knytte til seg ekstern kompetanse ved 

behov. Kostnader i forbindelse med ekstern 

kompetanse finansieres ved 2. 

tertialrapportering. Forhandlingsutvalgets 

mandat er å utarbeide forslag til en avtale 

med TEN ved å utøve opsjonen som utløper 

31.12.2019.  

Aksjonæravtalen mellom Oppdal kommune 

og TEN legges til grunn for forhandlingene. 

 

Forhandlingsutvalget har ansvar for å 

informere styret og ansattes representanter i 

OEV om forhandlingene.  

 

Kommunestyret ber ordfører/rådmannen 

legge frem en sak med forslag til 

fremforhandlet avtale til kommunestyrets 

møte 20.6.19. 

 

Ved behov for mere tid til forhandlingene kan 

avtalen legges frem til kommunestyret i et 

ekstraordinært kommunestyremøte i løpet av 

september eller i kommunestyremøtet 3. 

oktober. 

 

Fullført. 

Kstyre 19/49 Kommunedelplan for 

klima og energi for 

Oppdal 

Ragnhild Eklid I medhold av Plan- og bygningslovens §11-

15, Jfr. § 11-4 vedtas kommunedelplan for 

Fullført. 
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kommune,2019-2030 - 

sluttbehandling 

klima og energi for Oppdal kommune 2019-

2030 med følgende endringer.  

 Tiltak 52 i handlingsdelen endres 
til: Prioritere nydyrkingstilskudd 
og stimulere til drenering av 
vassjuk jordbruksjord (ikke myr) 
for å øke matproduksjonen og 
selvbergingsevnen.  

 

 Tiltak 20 i handlingsdelen endres 
til: Oppdal kommune legger til 
rette for etablering av ladepunkter 
for lavutslippskjøretøy og andre 
energivennlige løsninger for 
kjøretøy.  

 

 Tiltak 21 i handlingsdelen endres 
til: Vurderer energiløsninger for 
en klimanøytral bilpark intern i 
Oppdal kommune. Ved utskifting 
og nyinnkjøp av tjenestebiler, 
skal det som hovedregel 
anskaffes lavutslippskjøretøy.  

 

 Side 7 i plandokumentet, er tallet 
i figurteksten endret til 21 570 
kWh elektrisk strømforbruk.  

 

 Endring av punkt 24 i tiltakslista 
til:  

 

 Innføre begrensninger i størrelse 
på utbygging av nye hytter, og 
stille krav til bærekraftig 
energibruk og stimulere til lagring 
av energi.  

 Nytt tiltak under mål «Oppdal er 
tilrettelagt for gående og 
syklende»:  

 

Legger tilrette for syklende og gående i 

kretsene, i tråd med vedtatt 

kommunedelplan for trafikksikkerhet.  

 Pkt. 20: Bytte «legge til rette for» 
til «arbeide for».  

 

Pkt. 20 blir da: Oppdal kommune arbeider 

for etablering av ladepunkter for ladbare 

biler og andre energivennlige løsninger for 

kjøretøy.  

 Nytt tiltak under mål «Oppdal 
kommune tilrettelegger for 
bærekraftige bygg og 
klimavennlige og energieffektive 
bo- og byggeformer» på side 4:  

 

Stimulerer til energismarte bygg ved 

nybygg og renovering av private boliger, og 
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tilrettelegger for løsninger med 

egenprodusert og fornybar energi.  

 2 nye tiltak under mål «Avfall 
minimeres og brukes som en 
ressurs »:  

 

- Opprette ordninger 
med redusert 
renovasjonsavgift eller 
tilskudd til private 
husholdninger ved 
avfallsreduserende 
tiltak, som f.eks. 
kompostering og bruk 
av tøybleier.  

- Distribuere «Nei takk til 
uadressert reklame»-
klistremerke til 
innbyggerne  

 Figuren som viser 
klimautslippene i prosent på 
kilder i Oppdal side 7 i rapporten 
taes ut og eventuelt erstattes 
med oppdatert figur.  

 

Mål og tiltak i kommunedelplan for klima og 

energi som kommunen står ansvarlig for, 

skal så langt som mulig tas hensyn til i 

perioden.  

K.styre 19/50 Søknad om bruk av 

plan og forvaltning sitt 

disposisjonsfond til 

opparbeidelse av 

parkeringsplass 

Ane Hoel Se tabell 

Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres 

tilsvarende. 

Ikke fullført. 

K.styre 19/54 Siva 

innovasjonssenter og 

mulig sambruk med 

BUT 

(Uteoppholdsareal) 

Dag H. Gorseth Saksdokumenter forelå som nevnt i 

saksinnledningen.  

1. Kommunestyret gir rådmann 
fullmakt til å innlede forhandlinger om 
samarbeidsavtale med SIVA med mål om 
gjennomføre utvikling av BUT arealet slik 
dette er definert i alternativ 2 i 
saksutredningen. Med henvisning til 
alternativ 2 menes løsning der ledige 
lekeapparater blir plassert på alternativt 
sted i sentrum av SIVA, herunder 
forutsettes SIVA å inngå avtale om bruk av 
grunn med aktuell grunneier om dette.  
 

Resultatet av forhandlingene legges frem 

for kommunestyret i første møte etter 

ferien.  

Med henvisning til kommuneadvokatens 

notat må samarbeidsavtale sjekkes ut med 

kommuneadvokaten for å hensynta at 

samarbeidsavtalen er forenlig med EØS 

avtalens statstøtteregler og 

konkurransereglene.  

2. Kommunestyret ber rådmann ved 
fremleggelse av samarbeidsavtale, jfr. pkt. 
1, å redegjøre for de kostnader som 

Ikke fullført 
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belastes Oppdal kommune, samt 
finansiering.  

K.styre 19/55 Årsregnskap og 

årsmelding 2018 

Elin Johanne 

Dolmseth 

1)  

Årsregnskapet for 2018 godkjennes som fremlagt. 

Regnskapsmessig mindreforbruk, kr. 12.258.532, 

disponeres slik: Til flyktningefondet  

Kr. 1 323 722  

Fond øremerket avvikling Lønset oppvekstsenter  Kr. 2 505 000  

Kostnader vedr forhandlinger opsjon 2  Kr. 650 000  

Kostnader ifbm temamøte 12. mars  Kr. 250 000  

Til sammen kr. 4.728.722,-  

Resterende beløp, kr. 7.529.810,- avsettes 

til generelt disposisjonsfond.  

Drifts- og investeringsbudsjett for 2019 

korrigeres tilsvarende  

2)  

Årsmelding (med årsberetningen) for 2018 

tas til orientering.  

3)  

På grunn av forsinket fremdrift i forhold til 

budsjetterte investeringsutgifter i 2018 

bevilges det investeringsmidler i 2019 til 

prosjekter i henhold til vedlagte oversikt. 

Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres 

tilsvarende. 

Fullført. 

K.styre 19/56 Sluttrapportering for 

investeringsprosjekter 

som er avsluttet pr. 

31.12.18 

Elin Johanne 

Dolmseth 

Kommunestyret tar de vedlagte 
sluttrapportene for investeringsprosjektene 
til orientering. 

Fullført. 

K.styre 19/57 Ny gjennomgang av 

distriksindeksen – 

invitasjon til å gi 

innspill 

Elin Johanne 

Dolmseth 

Kommunestyret tar Asplan Viak sitt forslag 

til distriktsindeks til orientering, og slutter 

seg samtidig til rådmannens forslag til 

innspill, jfr. avsnittet «Rådmannens forslag 

til innspill til AV-indeksen» i saksframlegget. 

Fullført. 

K.styre 19/58 Årsregnskap og 

årsmelding 2018 for 

Oppdal Kulturhus KF 

Hanne Snøve Kommunestyret godkjenner årsregnskap og 

årsmelding for 2018 for Oppdal kulturhus 

KF slik det er fremlagt.  

Det regnskapsmessige merforbruket på kr 

483 813,71 dekkes inn gjennom bruk av 

foretakets disposisjonsfond. 

Fullført. 

K.styre 19/59 Utredning kommunale 

barnehager 

Dordi Aalbu Det settes i gang et skisseprosjekt i 2019 

for renovering av Pikhaugen barnehage, 

samt bygging av ny Høgmo barnehage. Det 

settes av kr 250.000 til skisseprosjektet fra 

Kommunal barnehagers disposisjonsfond. 

Skisseprosjektet legges fram i forbindelse 

med behandlingen av Handlingsplan for 

2021-24.  

Ikke fullført. Arbeidet 

pågår 
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Kommunestyret ber om at det i 

skisseprosjektet synliggjøres en mulig 

kapasitetsøkning i Høgmo og Pikhaugen 

barnehage på inntil 20 plasser, herunder 

særlig arealmessig og økonomiske 

konsekvenser . 

K.styre 19/61 Kollektivtilbud til/fra 

Oppdal 

Kirsti Welander Kommunestyret i Oppdal viser til det 

pågående arbeidet med busstilbudet i 

Trøndelag fylkeskommune, som medfører 

et redusert busstilbud sør for Trondheim. 

Den viktigste begrunnelsen for forsalget til 

reduksjon i vår region fra AtB er at vi har 

mulighet til å reise med tog. Vi er enige i at 

tog er et godt alternativ til buss på 

strekningen Oppdal – Trondheim, men det 

fordrer hyppigere frekvens enn i dag.  

Kommunestyret i Oppdal forventer, som en 

følge av hvordan det totale kollektivtilbudet i 

vår region er, at Trøndelag fylkeskommune 

intensiverer arbeidet med et bedre tog-

tilbud sør for Trondheim. Trønderbanen sør 

for Trondheim må omfatte en helårlig rute 

for pendler-toget om morgenen, samt flere 

avganger enn i dag i begge retninger.  

Kommunestyret forventer også at 

Trøndelag fylkeskommune arbeider 

sammen med Oppdal og de andre 

medlemmene i Jernbaneforum Dovre- og 

Raumabanen, Jernbanedirektoratet, 

Samferdselsdepartementet og Stortinget for 

å nå målsettingen om to-timer frekvens på 

regiontoget Trondheim - Oslo.  

Kommunestyret ber om at ordføreren tar de 

nødvendige initiativene slik at dette arbeidet 

blir iverksatt.  

Oppdal kommune forutsetter at busstilbudet 

opprettholdes inntil fullverdige alternative 

løsninger foreligger.  

Kommunestyret ber rådmannen utvikle et 

forslag til en innbyggerundersøkelse med 

mål om å kartlegge andel innbyggere som 

vil benytte toget hvis antall togavganger 

øker. Rådmannen legger fram forslag til 

fremdrift for formannskapet. 

Ordfører har og har hatt 

dialog med AtB, og skal 

ha møte med SJ 

(Svensk Jernvegar)  

8. oktober.  

 

K.styre 19/64 Salg av aksjer i 

Oppdal Everk AS  

– opsjonsavtale 2 

Dagfinn Skjølsvold 1.Kommunestyret vedtar å selge 50,1 % av 

aksjene i Oppdal Everk AS til 

TrønderEnergi Nett AS  

2.Kommunestyret vedtar Tilleggsavtalen 

mellom TrønderEnergi Nett AS og Oppdal 

kommune  

3.Kommunestyret vedtar å øremerke kr. 

200 000 av det årlig utbyttet til tilskudd til 

frivillige lag og foreninger i Oppdal i en 

periode på 5 år  

Fullført 
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4.Kommunestyret vedtar at Oppdal 

kommune skal legge til rette for etablering 

av et samarbeidsprosjekt mellom 

Trønderenergi og Næringshagen/Oppdal 

kommune om prosjekt «Grønn fjellhageby».  

Dette nye prosjektet avløser prosjektet som 

tidligere ble vedtatt i kommunestyret i sak 

34/2018 om «å finne egnede prosjekter 

innenfor fornybarområdet»  

5.Forhandlingsutvalget ved ordføreren gis 

fullmakt til å ferdigforhandle og signere 

avtalen.  

K.styre 19/74 Krav fra Statens 

vegvesen om 

etablering og 

utforming av nytt 

vegkryss E6 x 

Bjørkmovegen 

Jan Kåre Husa Kommunestyret godkjenner bygging av 

krysset E6 – Bjørkmovegen i kommunal 

regi etter innhenting av anbud/tilbud.  

Tiltaket gjennomføres i hht. krav fra Statens 

vegvesen og for øvrig koordinert med 

Biltemas framdriftsplan for nytt bygg. 

Krysset må være etablert før det kan gis 

ferdigattest for nytt Biltema-bygg.  

Tiltaket gjennomføres innenfor en 

økonomisk ramme på 2,0 mill. kr. og 

finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet.  

Investeringsbudsjettet for 2019 justeres 

tilsvarende. 

Fullført (kontrahert) 

 

K.styre 19/75 Startlån fra 

Husbanken- økning av 

lånerammen for 2019 

Elin Johanne 

Dolmseth 

Det tas opp ytterligere 7 millioner kroner i 

startlån i Husbanken for 2019. Lånet avdras 

over 25 år som annuitetslån.  

Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres 

tilsvarende. 

Fullført. 

K.styre 19/76 Tertialraapport 1-2019 Elin Johanne 

Dolmseth 

Kommunestyret tar første tertialrapport for 

2019 til orientering.  

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 

korrigeres i henhold til tabellene på side 10 

(drift) og sidene 64-65 (investeringer) i 

tertialrapporten.  

Kr. 1 810 000 fra det generelle 

disposisjonsfondet disponeres til følgende 

tiltak (fra regnskapsmessig mindreforbruk 

2018, kr. 7 529 810 - avsatt til 

disposisjonsfond): 

Se tabell 

5,5 mill. kr. fra mindreforbruket 2018 

avsettes til disposisjonsfond øremerket 

«tilskudd fotballhall».  

Investering i ikt-infrastruktur-tiltak foreslått i 

handlingsplan 2020-2023 gjennomføres i 

2019: 

Se tabell 

Fullført. 
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Det tas opp et serielån på kr. 5 101 000 til 

finansiering av tiltaket. Lånet avdras over 

20 år. Rente- og avdragsutgifter på lånet i 

2020, ca. kr. 385.000, dekkes innen 

enheten støtte og stabs egen ramme. 

Budsjett 2019 korrigeres tilsvarende. 

K.styre 19/77 Handlingsplan og 

økonomiplan 2020-

2023 

Elin Johanne 

Dolmseth 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag 

til handlingsplan og økonomiplan 2020-

2023, med tillegg av rådmannens forslag til 

tiltak for å balansere økonomiplanen, jfr. 

opplysningene i saksframlegget, samt 

følgende tillegg:  

Meningokokkvaksine alle elever ved OVS 
20 000 kr  
 

I Oppdal gis det hvert år i januar tilbud om 

meningokokkvaksine til alle elever OVS. 

Oppdal kommune har lagt seg på 

selvkostprinsippet. Dvs. at elevene må 

betalte kr. 400 for vaksinen, (innkjøpspris 

rundet ned). Faktura sendes foresatte for 

elever under 18 år. Skoleåret 2018/2019 

takket 91 elever ved OVS ja til 

meningokokkvaksine.  

«Min vurdering er at all den tid fhi. 

anbefaler vaksinen til målgruppen og dette 

skjer som et universelt tilbud i regi av 

skolehelsetjenesten, bør vaksinen på lik 

linje med øvrige vaksiner, tas inn i nasjonalt 

vaksinasjonsprogram og være gratis. Hvert 

år dør unge mennesker på grunn av 

meningokokksykdom. Min begrunnelse ut 

over fhi `s medisinskfaglige anbefaling, er 

klokkeklar og knyttet til behovet for å 

utjevne sosiale ulikheter og bidra til ett 

likeverdig lavterskel helsetilbud til ungdom. 

Vi vet at unge i dag takker nei på grunn av 

familiens økonomi. Ungdom snakker 

sammen og det å måtte fortelle om årsak til 

at man velger bort- eller finne på en 

alternativ forklaring, er for mange både 

skamfullt og direkte helseskadelig»  

Nina J. Mjøen, Helsesykepleier, Leder 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 

Oppdal kommune.  

24.04.19 gjorde Trøndelag fylkesting 

følgende vedtak: «Trøndelag 

fylkeskommune tilbyr vaksine mot smittsom 

hjernehinnebetennelse gratis til alle elever i 

videregående skole, fra og med skoleåret 

2019/2020. Kommunene i fylket inviteres 

med i et spleiselag for å finansiere 

ordningen.»  

Kommunestyret setter av kr 20 000 til 

meningokokkvaksinering av elever ved 

OVS, beløpet er tenkt som en 50/50 

finansiering med Trøndelag 

fylkeskommune. Videre finansiering og 
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avtale legges etter dialog med Trøndelag 

fylkeskommune.  

Det bevilges 5,5 mill. kr. i tilskudd til Oppdal 
idrettslag i 2020 til støtte for ny fotballhall. 
Beløpet finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond øremerket «tilskudd 
fotballhall».  
Det bevilges kr. 481 000 til 80% stilling 
ergoterapeut.  
 

Rammene til Oppdal kulturhus KF økes 
med kr. 600.000. Midlene øremerkes slik: 
kr. 300 000 til økt administrasjonsressurs 
og kr. 300 000 til økt lærerressurs ved 
Oppdal kulturskole.  
 

Tiltakene i kulepunkt 3 og 4 er varige 
driftstiltak på tilsammen kr. 1 081 000. 
Tiltakene finansieres ved å redusere 
varaordførerstillingen fra 40% til 20 % (kr. 
211 000 ) og ved å øke avdragstiden på lån 
tilsvarende årlige reduserte 
avdragskostnader på kr. 870 000.  
 

Investeringer i ikt-infrastrukturtiltak i 2020, 
tilsammen kr. 6 376 000, tas ut av 
økonomiplanen da tiltaket gjennomføres i 
2019. Rente- og avdragsutgifter i 2020 som 
følge av at tiltaket gjennomføres i 2019, kr. 
385.000, dekkes innen enheten støtte og 
stabs egne rammer.  
 

For å møte behovet for oppdaterte 
læremidler i forbindelse med 
implementering av nye læreplaner vedtar 
kommunestyret å øke den totale ramma til 
skolen med kr 400 000 pr år. Tiltaket 
finansieres ved økt avdragstid på 
kommunens lån.  

Kommunestyret vedtar å iverksette 
«Bondens medarbeider» i et klassetrinn på 
Aune barneskole, Drivdalen 
Oppvekstsenter og Midtbygda 
Oppvekstsenter. Det settes av 150 000 til 
prosjektet. Finansieringen trekkes fra 
næringsfondet.  
 

Vedtatte verbalforslag:  

Eiendomsskatt:  
 

Rådmannens forslag til eiendomsskattesats 

og skattegrunnlag legges til grunn i 

handlingsplanbehandlingen. 

Kommunestyret ber derimot om at det 

legges fram en sak til kommunestyret med 

en grundig gjennomgang av hele 

eiendomsskattesystemet, der det vurderes 

flere alternative muligheter for eiendoms 

skatte innkreving og hvilken økonomiske 

konsekvens det enkelte tiltak har. Dette 

med tanke på å skape en bedre sosial 
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profil. Saken legges fram for 

kommunestyret i forbindelse med at 

kommunen gjennomfører retaksering.  

Helse og omsorg  
 

Det vises til gjeldende helse- og 

omsorgsplan, gjeldende boligsosial 

handlingsplan og utredning om 

velferdsteknologi. Videre vises til framlagt 

orientering fra rådmannen om befolknings- 

utvikling og demografi i Oppdal kommende 

år.  

Rådmannen bes innen 1.mars 2020 

framlegge en sak om framtidens helse- og 

omsorgssektor i Oppdal kommune. Saken 

skal beskrive hvordan kommunestyret kan 

få kunnskap om behov for mulige endringer 

i tjenesteyting innen helse- og 

omsorgstjenesten som er nødvendig for å 

imøtekomme framtidige utfordringer innen 

helse- og omsorgssektoren.  

Rådmannen bes innlede dialog med 
Oppdal idrettslag og andre aktuelle aktører 
for å etablere samarbeid om realisering av 
fotballhall. Det legges frem en sak for 
kommunestyret.  
 

Det vises til at en 
kommunepsykologtjeneste er lovpålagt fra 
1. januar 2020. Kommunestyret ber om at 
rådmannen innarbeider 
kommunepsykologtjeneste innenfor 
eksisterende ramme.  
 

Kommunestyret ber rådmannen utrede 
behov for kontorer for kommunale 
helsetjenester eller andre brukere i kjelleren 
ved legesenteret ODMS.samt utrede 
muligheten for samlokalisering av alle 
kommunale helsetjenester og 
spesialisthelsetjenester i Russervegen 5.  

K.styre 19/80 Ny organisering av 

avfallsordningen i 

Oppdal.Opprettelse av 

ReMidt,et IKS som 

skal ta hånd om 

avfallsordningen for 21 

av dagens kommuner i 

Midt-Norge 

Elin Johanne 

Dolmseth 

 Oppdal kommunestyre vedtar å delta i 
etableringen av ReMidt IKS og ReMidt 
Næring AS fra 1.1.2020.  

1. Kommunestyret vedtar å gå inn i 
miljøselskapet ReMidt IKS (org.nr. 975 
936 333), med den målsetting å sikre 
innbyggerne framtidsrettede og 
kundeorienterte løsninger, som 
samtidig bidrar til å øke 
materialgjenvinningen på en 
kostnadseffektiv måte.  

 Oppdal kommunes eierandel ved 
oppstart er 5,4 %. 

 Som følge av vedtatte 
kommunesammenslåinger vil 
eierbrøker bli justert fra 1.1.2020, jfr. 
vedlagte utkast til ny selskapsavtale.  

 Oppdal kommunes andel, kr. 2 827 
041, gjøres opp med et 
kapitalinnskudd på 351 330 kr, 
innskudd av tomt kr. jf. vedtakspunkt 

Fullført. 
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7, og et framtidig tinginnskudd i form 
av tomtegrunn og/eller 
kontantinnskudd, tilsammen verdsatt til 
2 475 711 kr. Kapitalinnskuddet 
finansieres på følgende måte: Av kr 
460 000 som var bevilget til SESAM-
prosjektet i sak 116/2018 overføres kr 
351 330 til ReMidt IKS.  

 Kommunestyret godkjenner framlagte 
forslag til ny selskapsavtale for 
miljøselskapet ReMidt IKS, herunder 
vedlagte retningslinjer for valgkomité.  

 Eier- og ansvarsandelen til hver 
kommune som slutter seg til 
samarbeidet, beregnes ut ifra 
folketallet ved første årsskifte etter 
hvert kommunevalg.  

 Kommunen hefter for selskapets 
samlede forpliktelser i henhold til sin 
eierandel i selskapet.  

 Selskapets totale låneramme til 
investeringsformål er 400 mill. kroner.  

 Kommunestyret tildeler miljøselskapet 
ReMidt IKS enerett på innsamling, 
transport, behandling og omsetning av 
alt avfall som kommunen er lovpålagt 
å håndtere, og for innsamling og 
behandling av slam fra slamavskillere, 
tette tanker og minirenseanlegg mv.  

 Videre tildeles ReMidt IKS enerett på 
innsamling og handtering av alt avfall 
fra kommunens egen virksomhet.  

 ReMidt IKS kan, for avgrensede 
oppgaver innenfor selskapets 
ansvarsområde, tildele enerett videre 
til andre offentligrettslige organ. Denne 
enerettstildelingen skal alltid være 
tidsbegrenset.  

 Enerettstildelingen skjer med hjemmel 
i anskaffelsesforskriftens § 2-3.  

 Alle oppgaver som ReMidt IKS er 
tildelt ved enerett skal kompenseres ut 
ifra selvkostprinsippet, jf. 
forurensingsloven § 34.  

 Enerettstildelingen begrunnes med at 
den valgte løsning gir best miljømessig 
effekt gjennom økt materialgjenvinning 
og er den løsning som også gir lavest 
pris i forhold til alternative løsninger 
som er utredet. Enerett anses som en 
nødvendig og hensiktsmessig løsning 
for å bidra til at nasjonale mål om økt 
materialgjenvinning og reduksjon av 
klimautslipp nås.  

 Enerettstildelingen kunngjøres av 
kommunen og på Selskapets 
hjemmeside.  

 Kommunestyret slutter seg til 
prinsippet om lik pris for like tjenester, 
som betinger at alle eierkommunene 
vedtar like renovasjons- og 
slamforskrifter.  

 Kommunen tar de felles lokale 
forskriftene opp til sluttbehandling, 
etter at de har vært på en forutgående 
høring, jf. forvaltningslovens § 37.  

 I forbindelse med sluttbehandlingen av 
forskriftene har kommunen til intensjon 
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å delegere forvaltningsmyndighet til 
ReMidt IKS, jf. forurensingsloven § 83.  

 

 Kommunestyret vedtar vedlagte 
forslag til samarbeidsavtale mellom 
kommunen og ReMidt IKS.  

 Kommunestyret vedtar å delta i 
stiftelsen av et nytt næringsselskap 
ReMidt Næring AS, som har til formål 
å drive forvaltning og næringsutvikling 
knyttet til miljø- og 
gjenvinningsområdet, herunder 
oppkjøp av selskaper, eie aksjer i 
andre selskaper og fast eiendom.  

 Oppdal kommunes direkte eierandel 
utgjør 0,12 %, fastlagt ut ifra de 
verdiene som overføres fra NIR og 
kommunen til ReMidt Næring AS på 
stiftelsestidspunktet.  

 Kommunen vedtar å gå inn med 120 
kr i aksjekapital. Kapitalinnskuddet 
dekkes av Oppdal kommunes 
kapitalfond.  

 Framlagte forslag til vedtekter og 
aksjonæravtale godkjennes.  

 I henhold til aksjonæravtalen kan 
kommunen, innen utgangen av 2024, 
benytte seg av en opsjon om å øke sin 
eierpost i ReMidt Næring AS.  

 Kommunestyret vedtar å overføre 
anleggsmidler som abonnentene har 
finansiert over renovasjonsgebyret 
vederlagsfritt ReMidt IKS.  

 Eventuell restgjeld på de samme 
anleggsmidlene overføres til ReMidt 
IKS.  

 Avfallsrelatert del av 
miljøstasjonstomta (ca. 6200 m2) 
overføres til ReMidt IKS mot en 
eierandel i selskapet.  

 

Rådmannen får myndighet til å 
gjennomføre overføringene.  

 Kommunestyret delegerer Rådmannen 
myndighet til å inngå avtaler med 
ReMidt som omhandler følgende 
tema:  

 Overføring av ansatte og 
overgangsordninger for de som 
berøres betydelig av opprettelse av 
ReMidt.  

 Sikre at Oppdal kommune får tid på 
seg til å ordne en løsning for 
gjenværende arbeidsoppgaver 
gjennom en overgangsordning, i 
tilfeller der ansatte som tidligere gjorde 
disse oppgavene blir overdratt til 
ReMidt, eller i tilfeller der noen ansatte 
midlertidig mister arbeidsoppgaver 
som følge av at ReMidt tar over disse 
arbeidsoppgavene.  

 Salg/leie/feste av eiendommer.  

 Salg/leie av 
bygg/lokaler/utstyr/kjøretøy.  

 Sikre drift av Oppdal sentrum 
renseanlegg.  
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 Sikre at vaktordningen «teknisk vakt» 
blir opprettholdt på en forsvarlig måte. 

 Rydding og vedlikehold av returpunkt.  

K.styre 19/81 Flomsikring Oppdal 

kommune 

Thorleif Jacobsen Kommunestyret tar saken til orientering og 

avventer fylkeskommunens 

budsjettbehandling høsten 2019.  

Kommunestyret ber om at det opprettes 

dialog med Trøndelag fylkeskommune om 

videre framdrift for utbedring av brua over 

Ålma samt andre flomsikrende tiltak.  

Kommunestyret ber om å bli holdt løpende 

orientert om dialogen. 

Ikke fullført. Pågår. 

K.styre 19/85 Miljøfyrtårnsertifisering

-miljøpolicy for Oppdal 

kommune og justering 

av kommunens 

retningslinjer for 

innkjøp 

Ragnhild Eklid Oppdal kommunestyre vedtar forslag til 

miljøpolicy for Oppdal kommune:  

a. Kommunedelplan klima og energi 2019-
2030 legges til grunn.  
2. Oppdal kommune skal legge til rette for 
at mennesker skal kunne leve det gode liv i 
ei attraktiv fjellbygd, et klimarobust og 
sikkert samfunn i et endret klima. I 2050 
skal Oppdal være et lavutslippssamfunn.  
 

o Oppdal kommune som organisasjon skal 

preges av ledelse med vekt åpenhet og 

etikk og å være en organisasjon med 

attraktive, inkluderende og helsefremmende 

arbeidsplasser. Kommunen arbeider 

systematisk og målrettet med dette.  

o Oppdal kommune skal vektlegge klima-, 

energi og miljø som forutsetning i 

kravspesifikasjonen for kommunale 

anskaffelser og setter klimakrav til 

kommunens selskaper. Klima-, energi- og 

miljømessige hensyn skal vektes tydelig og 

være av betydning i valg av leverandør.  

o Oppdal kommune skal ha en 

avfallshåndtering der avfall minimeres og 

brukes som en ressurs.  

o Oppdal kommune skal være en pådriver 

ved å benytte oppgraderte klima-, energi og 

miljøstandarder for energieffektivisering, 

samt lavutslippsløsninger på byggeplasser, 

i byggeaktivitet og bygg. Kommunens 

nybygg og rehabiliteringsprosjekter 

vurderes minimum for en 0-hus standard 

(passivhus).  

o Kommunen skal ha en reisepolicy som 

fremmer muligheter for å ta klima- og 

miljøvennlige valg. Herunder klima-, energi- 

og miljøvennlige transportløsninger i 

Oppdal kommune sin tjenesteyting.  

Oppdal kommunestyre justerer 

retningslinjene for innkjøp som følger:  

Miljøfyrtårnsertifisering 

planlegges mai 2020. 
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3.Ved innkjøp til drift og investeringer skal 

klima- og miljøhensyn vurderes. Oppdal 

kommune foretrekker miljøsertifiserte 

leverandører og produkter i kommunale 

innkjøp. 

K.styre 19/86 Forslag til 

detaljreguleringsplan 

for ny brannstasjon i 

Klokksvingen-

anmodning om 

mekling 

Arita Eline 

Stene/Arild Hoel 

Kommunestyret viser til saksinnledningen, 

og finner ikke å kunne imøtekomme 

innsigelsene fra NVE og Fylkesmannen.  

Kommunestyret ber om at rådmannen 

anmoder Fylkesmannen om at det holdes 

meklingsmøte så snart som mulig. 

Ikke fullført.  

 

Meklingen førte ikke 

fram. Saken er sendt 

Kommunal og 

moderniserings- 

departementet til 

avgjørelse.  

K.styre 19/87 Forslag til 

detaljreguleringsplan 

for Svahøa 

Skiferbrudd-

anmodning om 

mekling 

Arild Hoel Kommunestyret viser til saksinnledningen i 

denne saken og sak 19/27, og 

imøtekommer ikke kulepunkt 1 og 

kulepunkt 2 i Fylkesmannens innsigelse. 

Kommunestyret ber om at rådmannen 

anmoder Fylkesmannen om at det holdes 

meklingsmøte så snart som mulig. 

Fullført. Meklingen førte 

fram.  

K.styre 19/88 Søknad om Oppdal ski 

og skiskyting om 

støtte til snælagring og 

tråkking ved Oppdal 

skistadion/Kåsen 

Sjur Vammervold Kommunestyret imøtekommer søknad fra 

Oppdal Idrettslag ski og skiskyting med 

kroner 150 000,- i tilskudd til å dekke deler 

av underskuddet for sesongen 2017/2018.  

Tilskuddet finansieres ved bruk av 

næringsfondsmidler. 

Fullført.  

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 19/90 Søknad om 

finansiering av 

arbeidet med å utrede 

Oppdal som 

universitetsbygd-

Jan Kåre Husa Kommunestyret godkjenner at 

Nasjonalparken Næringshage AS 

engasjeres til å utføre utredningsarbeid for 

at Oppdal skal bli universitetsbygd slik det 

Fullført 
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Nasjonalparken 

Næringshage AS 

framgår av søknad fra Nasjonalparken 

Næringshage AS 28.05.2019.  

Søknad om kommunal finansiering på inntil 

kr. 375 000,- godkjennes.  

Kr. 75 000,- dekkes innenfor 

oppdragsavtale mellom rådmannen og 

Nasjonalparken Næringshage AS.  

Kr. 300 000,- dekkes ved bruk av reserverte 

tilleggsbevilgninger kto 14901.240 - 

reserverte tilleggsbevilgninger. 

K.styre 19/91 Intensjonsavtale 

mellom NTNU og 

Oppdal 

kommune/Nasjonalpar

ken Næringshage AS-

faglig samarbeid og 

prosjekter 

Jan Kåre Husa Kommunestyret godkjenner at 

Nasjonalparken Næringshage AS 

engasjeres til å utføre utredningsarbeid for 

at Oppdal skal bli universitetsbygd slik det 

framgår av søknad fra Nasjonalparken 

Næringshage AS 28.05.2019.  

Søknad om kommunal finansiering på inntil 

kr. 375 000,- godkjennes.  

Kr. 75 000,- dekkes innenfor 

oppdragsavtale mellom rådmannen og 

Nasjonalparken Næringshage AS.  

Kr. 300 000,- dekkes ved bruk av reserverte 

tilleggsbevilgninger kto 14901.240 - 

reserverte tilleggsbevilgninger. 

Fullført 

K.styre 19/92 Plan for økning av 

lærlingeantall i Oppdal 

kommune 

Dagfinn Sjølsvold Saken sendes tilbake til rådmannen for 

videre utredning og legges fram som en 2-

trinns behandling i driftsutvalget og 

kommunestyret. 

Ikke fullført 

 

K.styre 19/93 Odd Brendryen-

søknad om 

motorferdsel på 

barmark-2019-2022 

Kari Anne K. 

Wilberg 

Oppdal kommunestyre gir Odd Brendryen, 

dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag» tillatelse til bruk av bil med reg.nr 

DH 77731 etter kjøresporet fra Setalsjølia til 

Fjellegeret for å få utført nødvendig 

transport av utstyr og materialer mv. til 

egen seter som leies ut. Tillatelsen gjelder 

for den delen av kjøreruta som ligger i 

Oppdal kommune.  

Dispensasjonen gis med følgende vilkår 

satt etter § 7 i samme forskrift:  

Det kan kjøres inntil 10 turer på barmark i 
perioden 1. juli til 10. oktober for årene 
2019 og 2020.  
Transporten skal foregå etter eksisterende 
kjørespor jf. kart. Eventuelle skader på 
kjøresporet eller terrenget som følge av 
kjøringen skal utbedres.  
All kjøring skal foregå aktsom og 
hensynsfullt for å unngå skader og ulemper 
for naturmiljøet og mennesker.  
Kjøretillatelsene etter både 
motorferdselforskrift og verneforskrift 
sammen med kjørebok må medbringes 
under kjøring og forevises ved kontroll. Det 
skal føres kjørebok etter nærmere 
anvisning.  

Fullført 
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Fører av kjøretøyet er Odd Brendryen, 
Lillian Kristiansen eller Kenneth Brendryen.  
 

Videre gjelder de vilkår som er gitt i 

vedtaket fra vernemyndighet (jf. vedlegg), 

for traseen innenfor verneområdet.  

Det oppfordres til å begrense kjøring på 
helg og særlig søndager så mye som mulig, 
og så langt det er mulig begrense kjøring 
etter 20. august.  
Det gis avslag på søknaden for kjøring for 

årene 2021-2022, med begrunnelse i at 

Dovrefjell nasjonalparkstyre ikke har gitt 

dispensasjon til kjøring lenger enn til 2020. 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å 

begrense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

varetatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt. 

K.styre 19/95 Kommunedelplan for 

kulturminner 2020-

2030. Sluttbehandling 

av planprogram 

Sjur Vammervold Kommunestyret vedtar i medhold av plan 

og bygningsloven § 11-13, jamfør § 4-1, 

planprogrammet for kommunedelplan for 

kulturminner 2020-2030, med følgende 

endringer:  

- Side 3: Avsnittet «lokale føringer» 
oppdateres i henhold til 
kommuneplanens arealdel 2019-2030 
vedtatt 20.06.2019.  

- Side 6: «Kommunalt råd for 
funksjonshemmede» legges til under 
«Medvirkning».  

- Side 9: kulturminneloven strykes fra 
definisjonen av «Vernet kulturminne».  

- Side 9: siste avsnitt under 
«Verneverdig kulturminne» endres fra 
«Det er først og fremst disse som 
fredes etter kulturminneloven» til «Det 
er disse som kan fredes etter 
kulturminneloven».  

 

Kommunestyret ber rådmannen om at 

planprogrammet legges til grunn for det 

videre arbeidet med kommunedelplanen for 

kulturminner 2020-2030.  

 

Fullført.  

 

K.styre 19/96 Høringsinnspill - 

Forslag til forskrift om 

kompensasjon etter 

avvikling av hold av 

pelsdyr mv. 

Gro Aalbu Oppdal kommunestyre godkjenner og 

oversender Landbruks- og 

matdepartementet vedlagte høringsuttale 

datert 16.09.19 til forslag til forskrift om 

kompensasjon etter avvikling av hold av 

pelsdyr mv. 

 

Oppdal kommunestyre ber rådmannen 

søke skjønnsmidler etter ordningen 1.3.2 

Særskilte forhold av midlertidig eller 

langvarig karakter. Med bakgrunn i den 

ekstraordinære situasjonen ved avvikling av 

en stor næring i kommunen og med 

Fullført.  
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følgekostnader som vil belaste kommunen 

ekstra. Det søkes om skjønnsmidler til et 

tre-årig prosjekt for perioden 2020-2022 

med tilsammen kr. 3 million, fordelt på tre 

år. 

 

Kommunestyret mener at 

pelsdyroppdretterne har krav på full 

erstatning i de materielle krav som er inntatt 

i forslaget i samsvar med regler som gjelder 

for ekspropriasjon i henhold til grunnlovens 

§ 105, og stiller seg undrende til de 

foreslåtte beregninger av kompensasjonen 

som er langt strengere enn den reelle 

verdivurdering som nyttes ved 

ekspropriasjonserstatninger. Det fremlagte 

forslaget kan føre til betydelig 

forskjellsbehandling og vilkårlige 

avgjørelser. Dessuten mener 

kommunestyret at det i forslaget må tas 

hensyn til at tvangsnedleggelsen av en hel 

næring medfører tap som følge av at 

oppdretterne ikke kan fortsette i en næring 

med sine tilegnede kunnskaper/erfaringer. 

Disse kunnskapene vil være helt unyttige 

ved nye sysselsettingsvalg. I stedet må de 

innrette seg på krav til ny 

kunnskapsoppbygging som vil medføre 

både tidsbruk og kostnader. Forbudet 

medfører at utøveren dessuten mister alle 

opparbeidede økonomiske forutsetninger 

som er utviklet i pelsdyrnæringen, både 

materielle og immaterielle. Kommunestyret 

mener at oppdretterne også er berettiget til 

vederlag for disse ekstraordinære tap i 

forbindelse med det innførte 

næringsforbudet. Kommunestyret ber om at 

dette må tas inn i forskriften i tillegg til de 

direkte materielle tap som er foreslått. 

Kommunestyret anser det selvsagt at 

staten plikter å yte fullt vederlag for slikt 

tilleggstap når en menneskerett til fri og 

lovlig næringsutøvelse fjernes med tvang 

av Regjering og Storting. Framgangsmåten 

som er nyttet ved innføring av dette 

næringsforbudet, oppfattes som et overgrep 

som har medført vesentlige psykiske 

belastninger for utøverne, og det betinger 

særskilte bestemmelser for tilkjenning av 

vederlag for den tort og svie som påføres 

utøverne. Kommunestyret ber om at også 

slike bestemmelser inntas i forskriften. 

 

Oppdal kommune ber regjeringen vurdere 

kompensasjonsordningen på nytt. I andre 

sammenhenger innen landbruket er det et 

prinsipp at der det offentlige gir pålegg er 

det en reell erstatningsordning basert på 

erstatningsskjønn, takstvurdering eller 

dekning av reelle kostnader. Forslaget til 
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forskrift på høring er ingen av delene og 

setter staten i et dårlig lys ved behandling 

av en 100 år gammel næring. 

 

K.styre 19/97 Utarbeiding av 

detaljreguleringsplan 

for del av 

Fritidsparken - 

igangsettingsvedtak 

Arild Hoel Kommunestyret ber rådmannen med 

hjemmel i § 12 – 1 i plan- og bygningsloven 

om å igangsette utarbeiding av 

detaljreguleringsplan for del av 

Fritidsparken som vist på kartutsnitt datert 

11.09.19.  

 

Arbeidet finansieres ved bruk av kr. 

72 500,- av kr. 142 500,- som står til 

disposisjon innenfor årets bevilgning til 

Plankontoret. Resterende finansieres ved 

bruk av bevilgning til Plankontoret i 2020.  

 

Under detaljreguleringsarbeidet skal 

grensene for reguleringsområdet justeres i 

samråd med de aktuelle brukerne av 

området, slik at reguleringsområdet i størst 

mulig grad omfatter både eksiterende og 

planlagte tiltak for idrettsanlegg. 

 

Fullført. Planarbeidet er 

igangsatt.  

K.styre 19/98 Utarbeiding av 

detaljreguleringsplan 

for uttak av masser i 

Larshølen 

Arild Hoel Kommunestyret ber rådmannen med 

hjemmel i § 12 - 1 i plan- og bygningsloven 

om å igangsette utarbeiding av 

detaljreguleringsplan for uttak av masser i 

Larshølen. Planavgrensning framgår av 

kartutsnitt datert 12.09.19.  

 

Arbeidet finansieres ved bruk av kr. 70 

000,- av kr. 142 500,- som står til 

disposisjon innenfor årets bevilgning til 

Plankontoret. Resterende finansieres ved 

bruk av bevilgning til Plankontoret i 2020. 

 

Fullført. Plankontoret er 

engasjert for å utarbeide 

plan.  

K.styre 19/99 Retningslinjer for 

innkjøp - revidering 

2019 

Richard Sandnes Kommunestyret vedtar fremlagte revidering 

av Oppdal kommunes retningslinjer for 

innkjøp av 18.01.18, sak 18/5. 

 

Nye reviderte retningslinjer dateres 

26.09.19. 

Endring i retningslinjer:  

Kolonne for Kjøretøy, varebil (bilgruppe N1) 

i sjekklisten for innkjøp oppdateres til: 

Virksomheten skal ved anskaffelse av 

egne/leide varebiler (bilgruppe N1), 

gjennomføre en behovsvurdering. Basert 

på behovsvurderingen skal det om mulig 

Fullført 
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velges null- eller lavutslippskjøretøy. Helst 

kjøretøy på elektrisitet/hydrogen, deretter 

kjøretøy som presterer blant de med lavest 

utslipp av CO2 og NOx. 

 

K.styre 19/100 Ny organisering av 

kommunerevisjonen - 

Revisjon Midt-Norge 

SA 

Richard Sandnes 1. Oppdal kommune vedtar å søke om 
opptak i Revisjon Midt-Norge SA fra 
01.01.2020 i  henhold til intensjonsavtale 
mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-
Norge SA. 

2. Oppdal kommune vedtar at Revisjon 
Fjell IKS oppløses fra 31.12.2019. 

3. Oppdal kommune godkjenner at alle 
aktiva og passiva i Revisjon Fjell IKS 
overføres til Revisjon Midt-Norge SA. 

4. Inngått intensjonsavtale mellom 
Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge 
SA legges til grunn for den framtidige 
deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA. 

Fullført 

K.styre 19/101 Tilskuddssatser for 

private barnehager 

2020 

Stein Arve 

Staverløkk 

Kommunestyret fastsetter tilskuddssatsene 

til drift for private barnehager i 2019 til 

følgende: 

Små barn Store barn 

Kr 236 896 Kr 116 453 

Kommunestyret fastsetter kommunens 

satser for pensjonspåslag til private 

barnehager i 2019 til følgende: 

Små barn Store barn 

Kr 28 394 Kr 15 775 

Endelig sats kan bli justert på bakgrunn av 

eventuelle endringer i kommunal deflator, 

og foreldrebetaling, når Nasjonalbudsjettet 

er vedtatt. Det foreligger også et forslag om 

endring av pensjonssjablong, som kan føre 

til justering, om det skulle bli vedtatt. 

Fullført. 

K.styre 19/102 Skisseprosjekt Høgmo 

barnehage og 

Pikhaugen barnehage 

- økning av 

kostnadsramme 

Dordi Aalbu Kommunestyret setter av inntil kr 250.000 + 

mva. til skisseprosjekt for renovering av 

Pikhaugen barnehage.  

Kommunestyret setter av inntil kr.250.000 + 

mva. til skisseprosjekt for  bygging av ny 

Høgmo barnehage. 

Beløpene finansieres ved bruk av 

Kommunale barnehagers disposisjonsfond, 

samt bruk av momskompensasjon. 

Investeringsbudsjettet korrigeres 

tilsvarende. 

Igangsatt 

K.styre 19/103 Carport for 

hjemmetjenesten 

plassert ved Oppdal 

helsesenter 

Anders Nordmo 1. Prosjektet Carport for 

Hjemmetjenestens biler bygges med 

8 stk. biloppstillingsplass med en 

samlet prosjektkostnad kr. 

1.064.000,- + merverdiavgift. 

2. Prosjektet finansieres med 

gavemidler kr. 942.000,-, bruk av 

kapitalfond (ubundet 

investeringsfond) kr. 122.000,- og 

mva-kompensasjon kr. 266.000 

Ikke fullført.  

Prosjektet igangsatt. 

Ferdigstilles til 

sommeren 
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3. Kommunestyret presiserer at 
prosjektet skal inneholde 8 
oppstillingsplasser med bakvegger og 
sidevegger. 

4. Kommunestyret ber om at en 

vurderer bruk av treverk som 

materialvalg 

5. Investeringsbudsjettet for 2019 
korrigeres tilsvarende. 

 

K.styre 19/104 Oppdal 

idrettshall/fylkeskomm

unal idrettshall -

utleiepraksis - 

fastsetting av 

leiesatser 

Anders Nordmo Kommunestyret kan ikke se at vedtak i 

formannskapet 5. juni 2018 er tilstrekkelig 

fulgt opp, og saken sendes derfor tilbake til 

rådmannen. Følgende elementer legges til 

grunn i det videre arbeidet;  

 

1. Det innføres gratis halleie til barn 

og unge under 19 år i Oppdal 

kommunes idrettshall. Grupper 

som får gratis halleie kan ikke 

motta aktivitetsstøtte for tiden de 

bruker hallen.  

2. Reglement/retningslinjer for 

tildeling aktivitetsstøtte revideres, 

slik at pkt. 1 ivaretas.  

3. Setningen «Ved tildeling av 

halltid fylles den kommunale 

idrettshallen opp først, og 

deretter fordeles halltid i 

fylkeskommunens idrettshall.» i 

foreslåtte Retningslinjer for 

tildeling av treningstid i Oppdal 

kommunes idrettshall og 

Trøndelag fylkeskommunes 

idrettshall i Oppdal, tas ut.  

4. Ordensregler i leieavtale for 

kommunal idrettshall fastsettes 

av Oppdal kommune i samarbeid 

med Oppdal Idrettsråd. 

Ordensreglene skal forplikte både 

utleier og leietakere.  

Inntil arbeidet med retningslinjer og halleie 

er ferdigstilt fastsettes pris for leie av 

Oppdal kommunes idrettshall på 

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

leie av hele idrettshallen inkl. 

dusjer/garderobe. For utleie til barn og 

ungdom under 19 år settes prisen til kr. 

200,-/time. 

Kommunestyret ber om å få saken fremlagt 

seinest 13. desember i år, slik at nye 

retningslinjer og avtaler kan tre i kraft fra 1. 

januar 2020. 

 

Ny sak ble behandlet 

19/180. 

Følges opp i 

handlingsplan arbeidet. 

K.styre 19/105 Strategisk 

næringsplan for 

Oppdal kommune 

2019 - 2030. 

Sluttbehandling 

Jan K. Husa Kommunestyret vedtar Strategisk 

næringsplan for Oppdal kommune 2019 – 

2030 datert 10.09.2019. 

 

Fullført 
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Gjennomføring av tiltak i planen forutsettes 

avklart i kommunens samlede behandling 

og prioritering i årlig 

handlingsplan/økonomiplan. 

 

Kommunestyret godkjenner i medhold av 

Vassdragsregulerings- og 

Industrikonsesjonsloven, jfr. Rundskriv H – 

1/11 (KRD), reviderte Vedtekter for bruk og 

tildeling av næringsfondsmidler. Vedtektene 

framgår av kap. 4  i næringsplanen.  

Reviderte Vedtekter oversendes 

fylkesmannen for endelig godkjenning med 

hjemmel i,  jfr. Rundskriv H – 1/11. 

 

K.styre 19/106 Kommunestyrevalget 

2019 - oppnevning av 

valgnemnd 

Gerd S. Måren Valgnemnd 2019-2023: 

SP v/Ola Husa Risan 

AP v/Eirin Heggvold 

H v/Ingvill Dalseg 

V v/Haakon Nordseth 

Partiene Miljøpartiet De Grønne, 

Sosialistisk Venstreparti og Kristelig 

Folkeparti (forfall i dagens møte) som ikke 

er representert i dagens kommunestyre bes 

om å melde inn sine representanter til 

ordfører Kirsti Welander. 

Ordføreren kaller inn til det første møte i 

nemnda. 

Fullført 

K.styre 19/107 Kommunestyre- og 

fylkestingsvalget  2019 

- kontroll og 

godkjenning 

Gerd S. Måren Med hjemmel i valgloven, § 13-4, 

godkjenner kommunestyret kommunestyre- 

og fylkestingsvalget 2019 i Oppdal. 

 

 

Fullført 

K.styre 19/109 Valg av ordfører - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren Geir Arild Espnes velges som ordfører for 

valgperioden 2019 – 2023. 

 

Fullført 

K.styre 19/110 Valg av varaordfører - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren Elisabeth Hals velges som varaordfører for 

valgperioden 2019 – 2023. 

 

Fullført 

K.styre 19/114 Valgstyre - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren Kommunestyret vedtar at formannskapets 

medlemmer og varamedlemmer velges 

som hhv medlemmer og varamedlemmer i 

valgstyret for perioden 2019-2023, med 

ordføreren som leder og varaordføreren 

som nestleder, jfr. valgloven §4-1. 

Fullført 
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Kommunestyret delegerer oppnevning av 

stemmestyrene ved valgene i perioden 

2019-2023 til valgstyret, jfr. valgloven § 4-2. 

I valgstyret for valgperioden 2019 – 2023 

velges følgende: 

Repr.:   Vararepr.:
    
Geir Arild Espnes 1.Ingvild Vikan 
Elisabeth Hals 2.Kari Toftaker 
Ola Husa Risan 3.Haakon Nordseth 
Ingrid Grøtte Johansson4.Else Skansen 
Morken 
Alf Morten Olsen 5.John O. Torve 
  6. Ingrid Husdal  
  Dørum 
  7. Ingrid   
  Sønsterud  
  Myren 
 
Tor Snøve 1.Eirin Heggvold 
  2.Rune Morten  
  Myrhaug 
  3.Magni Øveraas 
 
Ingvill Dalseg 1.Olav Martin  
  Mellemsæter 
  2.Eli Dahle 
  3.Thorvald Storli 
Valgstyrets leder: Geir Arild Espnes.  
Valgstyrets nestleder: Elisabeth Hals 
 

K.styre 19/115 Administrasjonsutvalg 

- valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I administrasjonsutvalget for valgperioden 
2019 – 2023 velges følgende: 
Elisabeth Hals  
Vararepr.:1.Heidi P. Carlson  
Ola Husa Risan   
2.Ingrid Grøtte Johansson 
Ellinor Larsdotter Svisdal  
3.Ingrid Husdal Dørum 
4.Håvard  Kletthammer 
5.Peder Haugset   
Olav Martin Mellemsæter  
Vararepr.:1. Eli Dahle 
2. Ingvill Dalseg 
3. Thorvald Storli 
Leder Elisabeth Hals.  
Nestleder: Ola Husa Risan 

Fullført 

K.styre 19/116 Klagenemnda - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I klagenemnda for valgperioden 2019 – 

2023 ble følgende valgt: 

 
Repr.: 
Eli Dahle    
Haakon Nordseth    
Tor Olav Naalsund 
Ola Husa Risan 
Linda Mai Weiseth 
        
Vararepr.: 
1.Ingrid Husdal Dørum 
2.Eirin Heggvold 
3.Iver Vammervold  
4.Guri Conradi 
5.Ingrid Sønsterud Myren 
 
Leder Eli Dahle.   
Nestleder Haakon Nordseth. 

Fullført 



 

 31.12. 2019 46 

Politisk 
organ 

Utvalg
s-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

 

K.styre 19/117 Koordineringskomitee

n - valgperioden 2019 

- 2023 

Gerd S. Måren I koordineringskomiteen for valgperioden 
2019 – 2023 velges følgende: 
Ordfører 
Varaordfører 
Utvalgsleder bygg- og arealplansaker 
Utvalgsleder helse, miljø og oppvekst 
Utvalgsleder kultur, idrett, friluftsliv og 
frivillighet 
Kommunedirektør 

Fullført 

K.styre 19/118 Eldreråd - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I eldreråd for valgperioden 2019 – 2023 
velges følgende: 
Eli Dahle Vararepr.: Ottar Selbæk 
Jarbjørg Gullveig Ekrann 
 
Fra pensjonistforeningen: 
 
Terje Engen Vararepr.: Per  
  Odd Volden 
Solveig Torve   
     
Ola Setrom 
 
Eldrerådet velger selv leder og nestleder i 
h.h.t. vedtektene for eldrerådet. 
 

Fullført 

K.styre 19/119 Råd for personer med 

funksjonsnedsettelse - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I utvalg for personer med 
funksjonsnedsettelse for valgperioden 2019 
– 2023 ble følgende valgt: 
Ingrid Husdal Dørum   
Vararepr.: Inge Moene  
Signe Kari Gulaker Vognild  
Leder Ingrid Husdal Dørum.  
Nestleder Signe Kari Gulaker Vognild. 
Fra FFO er følgende valgt: 
Hilde Frøiland, Norsk Revmatikerforbund 
Vararepr.: Britt Unni Aalmen, 
Hørselshemmedes landsforbund 
Roger Spigseth, Mental Helse     
Fra SAFO Trøndelag er følgende valgt: 
Eirik Lien, Norges handicapforbund 
Vararepr.: Kåre Holsetstuen, Norsk forbund 
for 
Utviklingshemmede  
 

Fullført 

K.styre 19/120 Oppdal ungdomsråd - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I Oppdal Ungdomsråd for valgperioden 
2019 – 2023 ble følgende valgt som 
medlem: 
Tore Aasheim 

Fullført 

K.styre 19/121 Representanter til KS 

fylkesmøte - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren Representanter til KS fylkesmøte for 
valgperioden 2019 – 2023 er følgende: 
Geir Arild Espnes, ordfører  
Vararepr.:   
1.Elisabeth Hals, varaordfører    
2.Alf Morten Olsen, settevaraordf. 
Eirin Heggvold    
Vararepr.:   
1.Ingvill Dalseg  
2. Tor Snøve 

Fullført 

K.styre 19/122 ReMidt IKS - 

oppnevning av 

eierrepresentant - 

valgperioden 2019 -

2023 

Gerd S. Måren I ReMidt IKS for valgperioden 2019 – 2023 
velges følgende: 
Vararordfører Elisabeth Hals   
Vararepr.: 
1. Ordfører Geir Arild Espnes 
2. Alf Morten Olsen, settevaraordf. 

Fullført 

K.styre 19/123 Dovrefjell 

nasjonalparkstyre - 

valgperioden 2020 - 

2023 

Gerd S. Måren I Dovrefjell nasjonalparkstyre for 
valgperioden 2019 – 2023 velges følgende: 
Repr.: Ola Husa Risan  
Vararepr.: Ingrid Grøtte Johansson 

Fullført 
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K.styre 19/124 Verneområdestyre for 

landskapsvernområde

ne i Trollheimen - 

valgperioden 2020 - 

2023 

Gerd S. Måren I verneområdestyre for 
landskapsvernområdene i Trollheimen for 
valgperioden 2019 – 2023 velges følgende: 
Repr.: Odd Arne Hoel 
Vararep.: Ingrid Grøtte Johansson 

Fullført 

K.styre 19/125 Snøhetta og Knutshø 

villreinnemnd - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I Snøhetta og Knutshø villreinnemnd for 
valgperioden 2019 – 2023 velges følgende: 
Repr.: Haakon Eldar Nordseth 
Vararepr.: Ingrid Husdal Dørum 

Fullført 

K.styre 19/126 Vannregionutvalget i 

Trøndelag (VRU) og 

Møre og Romsdal 

vassregion (VRU) - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I vannregionutvalg for Trøndelag og Møre 
og Romsdal vassregion for valgperioden 
2019 -2023 velges følgende: 
Repr.: Leder bygg- og arealplansaker  - 
Odd Arne Hoel  
Vararepr.: Nestleder bygg- og 
arealplansaker - Eirin Heggvold 

Fullført 

K.styre 19/127 Beite- og rovviltutvalg 

- valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I beite- og rovviltutvalg for valgperioden 
2019 – 2023 velges følgende: 
Repr.: Hans Bøe   
Vararepr.: Tor Olav Naalsund  

Fullført 

K.styre 19/128 Kontaktutvalg skog - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I kontaktutvalg skog for valgperioden 2019 
– 2023 velges følgende: 
Repr.: Else Skansen Morken   
Vararepr.: Odd Arne Hoel  

Fullført 

K.styre 19/129 IKA Trøndelag - 

Interkommunalt arkiv 

Trøndelag - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I IKA Trøndelag – representantskapet for 
valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 
valgt: 
 
Repr.: Mona Mjøen    
Vararepr.: Varaordfører Elisabeth Hals 

Fullført 

K.styre 19/130 TBRT IKS - Trøndelag 

brann- og 

redningstjeneste  - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I TBRT IKS – representantskapet for 
valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 
valgt: 
Repr.: Ordfører Geir Arild Espnes  
Vararepr.: Varaordf. Elisabeth Hals 

Fullført 

K.styre 19/131 Trøndelag brann- og 

redningstjeneste IKS - 

særskilt klageorgan - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I TBRT IKS – særskilt klageorgan for 
valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 
valgt: 
Repr.: Olav Martin Mellemsæter  
Vararepr.: Eirin Heggvold 

Fullført 

K.styre 19/132 Regionråd Trøndelag 

sør - valgperioden 

2019 - 2023 

Gerd S. Måren I Regionråd Trøndelag sør for valgperioden 
2019 – 2023 ble følgende valgt: 
Repr.: Ordfører Geir Arild Espnes 
Vararepr.: Varaordf. Elisabeth Hals 
Repr.: Ingvill Dalseg  
Vararepr.: Tor Snøve 

Fullført 

K.styre 19/133 Oppdal kirkelige 

fellesråd - 

valgperioden 2019 -

2023 

Gerd S. Måren I Oppdal kirkelige fellesråd for valgperioden 
2019 – 2023 velges følgende: 
Repr.:Tore Aasheim  
Vararep.: Haakon Eldar Nordseth 

Fullført 

K.styre 19/134 Kontrollutvalg Fjell IKS 

- valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I Kontrollutvalg Fjell IKS for valgperioden 
2019 – 2023 velges følgende: 
Repr.: Ordfører Geir Arild Espnes 
Vararepr.: Varaordf. Elisabeth Hals 

Fullført 

K.styre 19/135 Sakkyndig nemnd for 

eiendomsskattetakst - 

valgperioden 2019 -

2023 

Gerd S. Måren I sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst 
for valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 
valgt: 
Repr.: Olav Skjøtskift, leder   
«     Hans Bøe, nestleder  
«     Eli Dahle                                                                         

Fullført 
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Vararepr.:1.  Hilde Rislien  
 2. Elisabeth Hals 
   1. Magni Øveraas 

K.styre 19/136 Sakkyndig ankenemnd 

for 

eiendomsskattetakst - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I sakkyndig ankenemnd for 
eiendomsskattetakst for valgperioden 2019 
– 2023 ble følgende valgt: 
Repr.: 
Peder Haugset, leder  
Anne Line Killingtveit, nestl.    
vararepr.:1.  Heidi P. Carlson   
2. Gudbrand Sukke-Gulaker 
Arnstein Granlund   
vararepr.:    Tomas Acevedo Rosset 

Fullført 

K.styre 19/137 Representant til å 

ivareta barns 

interesser i plansaker - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren Som representant til å ivareta barns 
interesser i plansaker for valgperioden 2019 
– 2023 ble følgende valgt: 
Repr.: Johannes Goksøyr  
Vararepr.: Nina Mjøen 

Fullført 

K.styre 19/138 Samarbeidsutvalg for 

fastlegeordningen - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I samarbeidsutvalg for fastlegeordningen 
for valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 
valgt: 
Repr.: Kjetil Sandsten  
Vararep.:Ingrid Grøtte Johansson 

Fullført 

K.styre 19/139 Samarbeidsutvalg 

grunnskolen - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I samarbeidsutvalg grunnskolen for 
valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 
valgt: 
Ungdomsskolen, Olav Skjøtskift 
Aune barneskole, Ellinor L. Svisdal 
Midtbygda oppvekstsenter, Ingrid H. Dørum 
Drivdalen oppvekstsenter, Ola Husa Risan 
 

 

K.styre 19/140 Oppdal videregående 

skole - skoleutvalg - 

valgperioden 2019 -

2023 

Gerd S. Måren I skoleutvalg – Oppdal videregående skole 
for valgperioden 2019 – 2023 velges 
følgende: 
Repr: Ordfører Geir Arild Espnes 
Vararep.: Varaordf. Elisabeth Hals 

Fullført 

K.styre 19/141 Oppdal Alpin Elite - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I Oppdal Alpin Elite for valgperioden 2019 – 
2023 velges følgende: 
Repr.: Olav Skjøtskift  
Vararep.: Haakon Eldar Nordseth 

Fullført 

K.styre 19/142 Konfliktrådet i 

Trøndelag - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I konfliktrådet i Trøndelag for valgperioden 
2019 – 2023 velges følgende: 
 
Hans Bøe 
 

Fullført 

K.styre 19/143 Nordenutvalg - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I forbindelse med konstitueringen av 

kommunestyret for 2019-2023 og 

utnevnelse av representanter til råd og 

utvalg vedtar kommunestyret å legge ned 

Nordenutvalget og legge dets 

arbeidsoppgaver inn under hovedutvalg for 

kultur, friluftsliv og frivillighet. 

Dette på grunn at utvalget den siste 

perioden har liten eller ingen aktivitet, 

samtidig som ansvarsområdet naturlig 

ligger inn under ansvaret til hovedutvalget. 

Fullført 

K.styre 19/144 Nedleggelse av 

stadnavnkomiteen 

Gerd S. Måren Med hjemmel i kommuneloven § 5-7 5. ledd 

legges stadnavnkomiteen ned med virkning 

fra 23.10.2019. 

 

Utvalget med ansvar for plan og 

byggesaker, eller det utvalg kommunestyret 

på et senere tidspunkt finner 

hensiktsmessig, fatter endelig vedtak 

Fullført 
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tilknyttet de stedsnavn som tilfaller 

kommunens ansvar etter stadnamnlova. 

Oppgaven med å tilrå stedsnavn til utvalget 

gis til kommunedirektøren.  

 

Inntil ny utvalgsstruktur er vedtatt ligger 

myndigheten hos bygningsrådet, som 

tidligere. 

 

K.styre 19/145 Underskrift av 

kommunestyreprotokol

len - valgperioden 

2019 - 2023 

Gerd S. Måren Til å underskrive kommunestyreprotokollen 

i valgperioden 2019 – 2023 velges 

følgende: 

 
Ingvild Vikan   
vararepr.:  1. Tore Aasheim 
                 2. Carl Severin Bjurstedt 
 
Olav Martin Mellemsæter  
vararepr.: 1. Eirin Heggvold  
 2. Ketil Jacobsen 

Fullført 

K.styre 19/146 Arbeidsutvalg for 

revidering av 

delegeringsreglement

et 

Gerd S. Måren I arbeidsutvalg for revidering av 

delegeringsreglementet for perioden 2019 – 

2023 velges 

 

Ola Husa Risan, leder. 

 

Fullført 

K.styre 19/147 Arbeidsutvalg for 

revidering av 

reglement for 

godtgjørelse til 

folkevalgte - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I arbeidsutvalg for revidering av reglement 
for godtgjøring til folkevalgte valgperioden 
2019 – 2023 velges følgende: 
 
AP Eirin Heggvold 
 
SP Arne Braut 
 
V Haakon Nordseth 
 
H Eli Dahle, leder 
 
SV Ingvill Vikan 
 
KrF Alf Morten Olsen  
 
MDG Arne Rønning 
 

Fullført 

K.styre 19/148 Settevaraordfører - 

valgperioden 2019-

2023 

Gerd S. Måren Alf Morten Olsen velges som 

settevaraordfører for valgperioden 2019 – 

2023. 

Fullført 

K.styre 19/149 Resultat av 

ekspropriasjonsskjønn 

til gjennomføring av 

områdereguleringspla

n for Gjevilvassveiene 

- Sør-Trøndelag 

tingrett sak 18-

189529SKJ-STRO - 

Vurdering av anke 

Ane Hoel Kommunestyret vedtar at tingrettens 

avgjørelse i sak 18-189529SKJ-STOR, 

avsagt 04.10.2019, ikke ankes. 

1.Spørsmålet om eventuell avledet anke 

legges fram for kommunestyret for 

avgjørelse innen gitt frist. For det tilfelle at 

fristene blir så korte at kommunestyret ikke 

rekker behandlingen, så gis 

kommunedirektøren fullmakt til å inngi 

avledet anke. 
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2.Kommunestyret ber kommunedirektøren 

om å redegjøre for prosessen rundt å 

trekke tilbake reguleringsplanen for 

skiløype på Gjevilvassvegene. 

Konsekvenser for grunneierne og 

kommunen ønskes utredet. Redegjørelsen 

bes framlagt til kommunestyremøtet 

21.11.19.  

Prosessutgifter kroner 4 062 000 dekkes på 

følgende måte:  

Prosessutgifter 4 311 000 

MVA-kompensasjon - 862 000 

Bruk av disposisjonsfond - 1 000 000 

Bruk av kapitalfond - 2 450 000 

 

Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres 

tilsvarende.  

K.styre 19/150 Etablering av nytt 

vegkryss E6 x 

Bjørkmovegen samt 

utskifting av vann- og 

avløpsledninger. 

Godkjenning av 

kostnadsramme og 

finansiering 

Eirik Kvål Kommunestyret viser til vedtak i sak K-

19/74 og godkjenner følgende, ny 

kostnadsramme og finansiering for bygging 

av krysset E6 – Bjørkmovegen inkl. 

utskifting av vann- og avløpsledninger i 

kryssområdet:   

1.Ny kostnadsramme for etablering av nytt 

vegkryss E6 x Bjørkmovegen 

Sum anleggsarbeider vegkryss inkl. 

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

Det godkjennes følgende, ny finansiering av 

vegarbeider: 

Bruk av infrastrukturfond, tidligere 

finansiertjfr. kommunestyrets vedtak sak K-

19/74 kr. 2 000 000,- 

Låneopptak kr.    980 000,- 

Momskompensasjon kr.    745 000,- 

Sum  kr. 3 725 000,- 

2.Kostnadsramme for vann- og 

avløpsarbeider, opsjonsarbeider 

Sum anleggsarbeider vann, avløp inkl. 

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

Det godkjennes følgende, ny finansiering av 

vann- og avløpsarbeider: 

Låneopptak   

 kr.   500 000,- 

  

Ikke fullført:  

Entreprenør er valgt. 

Planlagt ferdig 1.6.2020. 
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Kostnad på kr. 500 000,- for vann- og 

avløpsarbeider tas inn i gebyrgrunnlaget 

med følgende fordeling i låneopptak: 

Ansvarsområde 617 – avløp og rensing 

 kr.   300 000,- 

Ansvarsområde 614 – vannverk 

 kr.   200 000,- 

3.Lånebeløpet, kr. 1.480.000, tas opp som 

serielån, med 20 års avdragstid. 

4.Investeringsbudsjettet 2019 korrigeres 

tilsvarende. 

K.styre 19/151 Utbedring av mugg-

/og soppskader ved 

BOAS 1 

Anders Nordmo 1. Utbedringer av mugg-/ og 

soppskader ved Boas 1 deles inn 

i to trinn, hvor første trinn blir å 

etablere en prosjektorganisering 

med gjennomføring av 

prosjektering med utarbeidelse 

av anbudsgrunnlag og 

gjennomføre en anbudsprosess. 

Hvis mulig ferdigstilles leilighet 11 

og 22 fortløpende. Kostnader for 

1. trinn anslås til kr. 6.000.000,-. 

 

2. Av beløpet bevilges i budsjettåret 

2019 kr. 1.500.000,- for 

igangsetting av arbeider og 

prosjektering. Resterende, anslått 

til 4,5 mill. kr. bevilges i 

forbindelse med behandling av 

budsjettet for 2020 og sees i 

sammenheng med punkt 2. 

3. Når trinn 1 er gjennomført og 

kostnadene er mer avklart legges 

det frem ny sak til kommunestyret 

med totalt kostnadsoverslag for 

hele prosjektet. 

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

finansieres med kr. 300.000 i mva-

kompensasjon og kr. 1.200.000 i 

låneopptak. Lånet tas opp som serielån 

med 20 års avdragstid. 

4. Følgende budsjettkorrigering 

gjennomføres: Se tabell 

Kommunestyret ønsker en samlet vurdering 

av inneklima og byggteknisk standard på 

alle kommunale bygg.  Vurderingen legges 

fram for kommunestyret i forbindelse med 

handlingsplanbehandlingen 2021-24.  

 

Ikke fullført. 

Detaljprosjektering 

pågår. 

Oppstart utbedringer 1. 

juni 2020 

K.styre 19/152 Formannskapet - 

valgperioden 2019-

2023 

Gerd S. Måren I formannskapet for valgperioden 2019 – 
2023 er følgende valgt: 
 
Repr.:  Vararepr.: 
Geir Arild Espnes 1.Ingvild Vikan 
Elisabeth Hals 2.Kari Toftaker 
Ola Husa Risan 3.Haakon Nordseth 

Fullført 
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Ingrid G. Johansson4.Else Skansen 
Morken 
Alf Morten Olsen 5.John O. Torve 
  6. Ingrid Husdal Dørum 
  7. Ingrid Sønsterud 
Myren 
    
Tor Snøve 1.Eirin Heggvold 
  2.Rune Morten 
Myrhaug 
  3.Magni Øveraas 
 
Ingvill Dalseg 1.Olav Martin  
  Mellemsæter 
  2.Eli Dahle 
  3.Thorvald Storli 
 

K.styre 19/154 Utvalg for bygg- og 

arealplansaker - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I utvalg for bygg- og arealplansaker for 

valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 

valgt: 

Repr.:                           Vararepr.: 

Odd Arne Hoel 1.Carl Bjurstedt 
Hilde Rislien 2.Eivind Risan 
John B.-Volden 3. Hans Bøe 
Haakon Nordseth 4. Alf Morten Olsen 
Heidi P. Carlson 5. Aud Marie Bøe 
  6. Anne Flannum Vik 
 7. Else Iren Skansen                                    

Morken 
 
Eirin Heggvold Vararepr.:1.  
  Arnstein  Granlund 
Tor Olav Naalsund 2. Olav Martin  
  Mellemsæter 
  3. Synnøve Stølen 
  4. Siri Dyveke Hoel 
 
Odd Arne Hoel - leder. 
 
Eirin Heggvold - nestleder. 

Fullført 

K.styre 19/155 Utvalg for helse, miljø 

og oppvekst - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I utvalg for helse, miljø og oppvekst for 
valgperioden 2019 – 2023 er følgende 
valgt: 
Else S. Morken Vararepr.:1. Arne 
Opdahl 
John O. Torve 2. Kjetil Sandsten 
Ingrid H. Dørum 3. Tom Kristoffer Olsen 
Arne Rønning 4. Mari Ishoel  
  Giskeødegård 
Olav Skjøtskift 5. Rune Weiseth 
  6. Tove Godtland 
  7. Eira Vammervold 
 
Olav M. Mellemsæter Vararepr.:1. Hanne 
Magni Øveraas         Torve 
      2. Tomas Acevedo 
Rosset  3. Paul Arne Nøstberg 
  4. Anne Sjølie Stenløkk 
 
Else Skansen Morken – leder 
 
Olav Martin Mellemsæter - nestleder 
 

Fullført 

K.styre 19/156 Utvalg for kultur, idrett, 

frivillighet og friluftsliv - 

valgperioden 2019 - 

2023 

Gerd S. Måren I utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og 
frivillighet for valgperioden 2019 – 2023 er 
følgende valgt: 
 
Repr.:                        Vararepr.: 
Tore Aasheim  1. Olav Skjøtskift 
Mari I. Giskeødegård 2. Inge Moene 

Fullført 
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Arne Braut 3. Tobias Ingebrigt        
                                     Ørstad 
Linda Mai Weiseth 4. Ingrid  Sønsterud 
   Myren 
Iver Vammervold 5. Jorid Grut Meland 
  6. Heidi Pawlik Carlson 
   7.Aud Marie Bøe 
 
Rune M. Myrhaug 1. Vegard Skjørstad 
Eli Dahle  2. Synnøve Stølen 
  3. Tomas A. Rosset 
  4. Hanne Torve 
 
Tore Aasheim - leder. 
 
Arne Braut - nestleder. 
 

K.styre 19/157 Skjønn avsagt 

04.10.2019 - 

Begjæring om 

overskjønn fra 13 

grunneiere - 

Spørsmålet om 

aksessorisk begjæring 

om overskjønn 

(avledet anke) 

Redegjørelse for 

prosessen rundt å 

trekke tilbake 

reguleringsplanen for 

skiløype på 

Gjevilvassvegen 

Ane Hoel 1.Kommunestyret vedtar at Oppdal 

kommune skal inngi aksessorisk begjæring 

om overskjønn (avledet anke) slik 

Kommuneadvokaten har redegjort for i 

notat av 11.11.2019, jfr. vedlegg 2 til denne 

sak. 

2.Kommunestyret tar redegjørelse for 

prosess ved trekking av reguleringsplan, jfr. 

notat fra kommuneadvokaten av 

11.11.2019, jfr. vedlegg 4 til denne sak, til 

etterretning. 

 

Fullført. 

K.styre 19/158 Søknad om alminnelig 

salgsbevilling for 

alkohol Nærbutikken 

Lønset handel 

Frøydis Lindstrøm 1. Med hjemmel i alkoholloven og 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal 

kommune  

2016-2020 innvilges søknaden fra 

Håggåberget AS med 

organisasjonsnummer 922245061om 

salgsbevilling for alkohol i gruppe 1.  

2.Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3.Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og 

20.00 mandag til fredag og mellom kl. 09.00 

og 18.00 dag før søn- og helligdag med 

unntak av Kristi Himmelfartsdag da 

salgstiden er mellom kl.09.00 og 20.00. 

Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 

skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai.  

4.Som styrer godkjennes Odd Inge Sliper 

og som stedfortreder godkjennes Evy 

Forseth.  

Godkjenningen gjelder så lenge 

Håggåberget AS har salgsbevilling for 

alkohol i gruppe 1 og så lenge styrer og 

stedfortreder har en vesentlig rolle i 

bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å 

Fullført 
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fremlegge vandel årlig sammen med 

omsetningsoppgave for alkohol.  

5.Salgsbevillingen gjelder fra 21.11.2019 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften.  

Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte 

å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om 

alkoholomsetningen i året som har gått. 

Dette danner grunnlag for 

salgsbevillingsgebyr for neste år. 

K.styre 19/159 Forslag til utvidelse av 

detaljreguleringsplane

n for Stuggulia 

hyttegrend - politisk 

avklaring 

Arild Hoel Med hjemmel i pbl § 12-8 stoppes 

planinitiativet for utvidelse av Stuggulia 

hyttegrend. Dette begrunnes med at 

hensikten med LNFR-spredt ikke ivaretas i 

planinitiativet. 

 

Fullført. 

K.styre 19/160 Tertialrapport 2-2019 

med 

budsjettkorrigeringer 

Elin J. Dolmseth Kommunestyret tar andre tertialrapport for 

2019 til orientering.  

Flyktningetjenestens regnskap for 2019 

avsluttes i henhold til punkt 6.3.2 i 

økonomireglementet, dvs. etter samme 

regler som avslutning av enhetenes 

regnskap.  

Driftsbudsjettet for 2019 korrigeres slik: 

Se tabell. 

Fullført. 

K.styre 19/161 Gebyrregulativ 2020 - 

Plan og forvaltning 

Ane Hoel Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33 

-1, matrikkelloven § 32, eierseksjonsloven § 

15, forurensningsforskriften § 11-4, forskrift 

om gebyr for behandling av konsesjons- og 

delingssaker § 2 og brann- og 

eksplosjonsvernloven § 28 vedtar 

kommunestyret endringer av gebyrregulativ 

i forskrift om gebyrregulativ for plan – og 

byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, 

eierseksjonering, behandling av 

avløpssaker, konsesjons- og delingssaker 

og feiing og tilsyn.   

 

Endringene trer i kraft 01.01.2020. 

 

Fullført. 

K.styre 19/162 Forskrifter for 

gebyrregulativ 2020 

for sjølkostområdene i 

Tekniske tjenester. 

Endring av 

gebyrregulativ for 

vann, avløp og feiing 

Thorleif Jacobsen 1.Med hjemmel i LOV-2012-03-16-12 Om 

kommunale vass- og avløpsanlegg, vedtar 

kommunestyret endringer av følgende 

gebyrsatser; 

Vanngebyr: 0,0 % 

Avløpsgebyr: +11,9 % 

Feiegebyr:0,0%    

Fullført. 
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2. Kommunestyret vedtar forslaget til 

«Forskrift for gebyrregulativ, vann- og 

avløpsgebyrer», datert 23.10.19. 

3. Kommunestyret vedtar forslaget til 

«Forskrift for gebyrregulativ, feiing og 

tilsynsgebyrer», datert 25.10.19. 

4. Endringene trer i kraft f.o.m. 01.01.20. 

K.styre 19/163 Bosetting av 

flyktninger 2020 

Dordi Hoel Kommunestyret vedtar å bosette inntil 19 

flyktninger i 2020. 

 

K.styre 19/164 Kommuneplanens 

arealdel 2019 - 2030. 

Avklaring vedr. 

innsigelse fra 

fylkesmannen i 

Trøndelag 

Jan K. Husa Kommunestyret viser til vedtak i sak K 

19/63 i møte 20.06.2019 og vedtar 

følgende:  

Nytt boligområde B3-Kullbotn tas ut av 

plankart og bestemmelser, og arealbruk 

beholdes med formål LNF som i tidligere, 

gjeldende kommuneplans arealdel. 

Med dette imøtekommes innsigelse fra 

fylkesmannen i Trøndelag og 

kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 vil 

være rettskraftig. 

Fullført 

K.styre 19/165 IKA Trøndelag - 

endring i 

selskapsavtale for 

2020 

Gerd S. Måren Kommunestyret vedtar endringer i 

selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS , 

gjeldende fra 01.01.2020. 

Fullført 

K.styre 19/166 Søknad om permisjon 

fra politiske verv - Mari 

Rui Heiniger 

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

Mari Rui Heiniger permisjon fra sitt verv 

som medlem i kommunestyret for 

Miljøpartiet De Grønne fram til 1. mai 2020. 

1.varamedlem, Arne Rønning, trer inn i 

hennes sted i permisjonstiden. 

Fullført 

K.styre 19/167 Søknad om permisjon 

fra politiske verv - 

Mathias Tuko-Barkhall 

Gerd S. Måren Med hjemmel i kommuneloven § 7-9 gis 

Matias Tuko-Barkhall permisjon fra sitt verv 

som 2. vararepresentant i Miljøpartiet De 

Grønne.  Permisjonen gis for to år, f.o.m. 

vedtaksdato, det vil si t.o.m. 21.11.2021. 

Varamedlemmer trer inn i hans sted i den 

nummerorden de er valgt. 

Evt. forlenget søknad må fremmes på nytt 

før utløpet av permisjonstiden. 

Fullført 

K.styre 19/171 Søknad om endring av 

skjenkebevilling i 

Bortisu Gjestegard 

Frøydis Lindstrøm 1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-
7a og gjeldende Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan for Oppdal kommune, 
innvilges søknaden om overtakelse av 
skjenkebevillinger for alkohol i gruppe 
1,2 og 3 fra Bortistu Helmersen 
Weiseth organisasjonsnummer 
916486480  til Bortisti Gjestegard AS 
organisasjonsnummer 916898649 

 

2. Med hjemmel i Alkoholloven § 4-4 er 
skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2  
er satt til mellom kl.06.00 og 03.00 

Fullført 
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inne og ute hver dag. Skjenketid for 
alkohol i gruppe 3 er fastsatt til mellom 
kl.13.00 og 02.00 ute og inne hver 
dag. 

 

3. Bortistu Gjestegard kan skjenke 
alkohol i gruppe 1 og 2 til 
overnattingsgjester utenfor 
serveringsstedet. Med hjemmel i 
alkoholloven § 4-2 godkjennes 
skjenkeareal for overnattingsgjester i 
bygninger merket med 1,2,3,4,5,6 og 
10 på vedlagt tunkart  

 

4. Med hjemmel i alkoholloven § 4-4.6 
kan det skjenkes alkohol i gruppe 1 og 
2 til overnattingsgjester uten hensyn til 
begrensningene i skjenketiden som er 
fastsatt i § 4-4 

 

5. Som skjenkestyrer godkjennes Linda 
Mai Helmersen Weiseth og som 
stedfortreder godkjennes Rune 
Weiseth. Godkjenningen gjelder så 
lenge styrer og stedfortreder har 
vesentlig innflytelse på virksomheten. 

 

6. Skjenkebevillingen gjelder fra 
12.12.2019 og gjelder så lenge det 
ikke skjer endringer i driften. 
Bevillingshaver pålegges årlig å levere 
revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om 
omsetningen i året som har gått. Dette 
danner grunnlag for 
skjenkebevillingsgebyr for neste år. 

 

K.styre 19/172 Forvaltningsrevisjons-

rapport - "Fastsetting 

av gebyrer for betaling 

oppmålingsforretninge

r og byggesaker” 

Norvald Veland Forvaltningsrevisjonsrapporten 

"Kommunens fastsetting av gebyrer for 

betaling oppmålingsforretninger og 

byggesaker" tas til etterretning. 

Rådmannen bes sørge for at revisors 

anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for 

tjenestene byggesak og 

oppmålingsforretninger: 

 skiller ut som en egen selvkostsektor 
adskilt fra private plansaker. 

 at direkte kostnader bør identifiseres 
gjennom bruk av 
funksjonskontoplanen i stedet for 
ansvarskontorplanen. 

 at oppmålingsgebyrene for 2020 bør 
settes lavere enn selvkost slik at 
tidligere års merinntekter blir 
tilbakeført så raskt som mulig. 

Rådmannen bes rapportere til 

kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

01.02.20. 

Fullført 

K.styre 19/173 Ny selskapsavtale 

Midt-Norge 110-

sentral IKS 

Richard Sandnes 1. Kommunestyret vedtar 
eiersammensetningen, eierbrøk og 
antall representanter i 

Fullført 
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representantskapet til 110-sentralen 
IKS slik tabellen viser: Se tabell. 

Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.1.2020. 

2. Kommunestyret vedtar ny 
selskapsavtale slik vedlegg 1 viser.  

K.styre 19/174 Deltakelse i 

samarbeidsprosjekt 

vann og avløp i 

Vangslia og Stølen. 

Finansiering 

Tore Samskott 1. Kommunestyret vedtar å delta i 
samarbeidsprosjekt for oppgradering 
av VA-nettet i Vangslia og Stølen 
som nevnt i saken med inntil kr. 
1.050.000,- eks. mva. 

 

2. Kostnaden på kr.1.050.000,- eks.mva 
dekkes inn med låneopptak på kr. 
750.000,- eks.mva på 
sjølkostområdet 614 Vannforsyning 
og kr.300.000,-  på sjølkostområdet 
617 Avløp. Lånet tas opp som 
serielån med 20 års avdragstid. 

 

3. Investeringsbudsjettet 2019 
korrigeres tilsvarende. 

 

Det gjenstår oppussing 

og asfaltering, noe vi 

ikke får gjort før våren 

kommer. 

 

K.styre 19/175 Forslag til 

detaljreguleringsplan 

for Andelssagtomta - 

sluttbehandling 

Arita Stene Kommunestyret vedtar i medhold av plan- 

og bygningslovens § 12-12 

detaljreguleringsplan for Andelssagtomta. 

Vedtaket gjelder plankart sist revidert 

29.08.19 og VA-plankart datert 26.06.19 

som de foreligger, og bestemmelser sist 

revidert 30.08.19 med følgende endringer: 

Første setning i § 4 i bestemmelsene under 

Støyforhold og forurensing får følgende 

ordlyd: 

Innendørs støynivå i bygningene innen 

område BKB skal ikke overstige 

grenseverdiene i NS 8175 klasse C.  

Det settes som vilkår at ROS-analysen 

oppdateres med en vurdering vedrørende 

høyspent strøm. 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i 

naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. 

saksframlegg og vedtak i sak 19/63 i 

bygningsrådet. 

Ikke fullført.  

Klagefrist er 05.02.20. 

K.styre 19/176 Detaljreguleringsplan 

for ny brannstasjon i 

Klokksvingen - resultat 

fra mekling og 

sluttbehandling 

Arild Hoel Plankart datert 14.02.19, som er i tråd med 

kommuneplanens arealdel, vedtas slik det 

foreligger. 

I bestemmelser sist revidert 12.04.19. tas 

inn en ny bestemmelse under pkt. 2, 

Fellesbestemmelser for hele planområdet. 

Bestemmelsen får følgende ordlyd: 

Sikkerhet i bygge- og anleggsfasen (§ 12-7 

nr. 3)  

Det skal utarbeides en plan for beskyttelse 

av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen. 

Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 

massetransport, driftstider, trafikksikkerhet 

Ikke fullført. Saken er 

oversendt Kommunal- 

og moderniserings- 

departementet for 

endelig avgjørelse.   
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for gående og syklende, støyforhold, 

rystelser og vibrasjoner, renhold og 

støvdemping. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før 

bygge- og anleggsarbeidene kan settes i 

gang. Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2016, og 

luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for 

behandling av luftkvalitet i 

arealplanleggingen, T-1520, skal 

tilfredsstilles. 

Saken oversendes Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for endelig 

avgjørelse.  

Prinsippene i §§ 8 – 12 i 

naturmangfoldloven anses ivaretatt.  

K.styre 19/177 Detaljreguleringsplan 

for Svahøa skiferbrudd 

- meklingsresultat og 

sluttbehandling 

Arild Hoel Plankart datert 08.04.19. vedtas slik det 

foreligger. 

Planretningslinjene innarbeides i 

bestemmelsene sist revidert 08.04.19. 

Dokumentet får følgende overskrift: 

Reguleringsbestemmelser og 

planretningslinjer for Svahøa Skiferbrudd  

I pkt. 3.1.1. i bestemmelsene settes 

driftsperioden fra 21. juni – 1. november.  

Det tilføyes et nytt punkt med følgende 

ordlyd:  

3.5. Planretningslinjer  

3.5.1. Driften av Svahøa skiferbrudd skal 

stanses midlertidig når reindriften flytter rein 

forbi bruddet på høsten. Dette må sikres 

gjennom en avtale mellom driverne av 

bruddet og reindriften.  

3.5.2. Det skal gjennomføres en evaluering 

etter fem år, eller hvis partene krever det, 

for å se på hvordan dette fungerer for 

aktørene. 

Planen forelegges Fylkesmannen som 

reindriftsmyndighet slik at innsigelsene 

formelt kan anses som imøtekommet.  

§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses 

ivaretatt. 

Fullført. Meklingen førte 

fram. 

K.styre 19/178 Søknad om bruk av 

Midtbygda 

oppvekstsenter sitt 

disposisjonsfond - 

fullføre nærmiljøtiltaket 

Richard Sandnes Kommunestyret vedtar å bruke av 

Midtbygda oppvekstsenter sitt 

disposisjonsfond til å stille med egenandel 

for å ferdigstille nærmiljøanlegget.  Det gis 

anledning til å stille med inntil kroner 

192.975 til egenandel, hvor bruk av 

enhetens disposisjonsfond utgjør inntil kr 

154.380 og MVA-kompensasjon inntil 

kroner 38.595. 

Fullført 
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K.styre 19/179 Godkjenning av 

statutter for fond til 

utvikling av Lønset 

Krets 

Dordi Aalbu Kommunestyret godkjenner Statutter for 

Lønsetfondet datert 12.11.19 slik de 

foreligger i saken.  

Oppdal kommune utbetaler kr. 600.000 til 

Lønset samfunnshus SA org. nummer 

871 446 342. 

Pengene skal brukes til utvikling av Lønset 

krets og settes på egen bankkonto. Fondet 

forvaltes gjennom godkjente statutter og 

Lønset samfunnshus SA sitt særskilte 

valgte fondsutvalg. 

Utskrift av fondsutvalgets årsrapport og 

regnskap, samt årsmøtets behandling av 

disse, sendes hvert år kommunestyret til 

orientering. 

Budsjett 2019 korrigeres slik: 

Ansvar 210 Overføring til Lønsetfondet kr. 

600.000 

Ansvar 210 Bruk av disposisjonsfond – 

kr.600.000 

Fullført 

 

K.styre 19/180 Aktivitetsstøtte og 

utleiepraksis 

kommunal og 

fylkeskommunal 

idrettshall 

Sjur Vammervold 

/Anders Nordmo 

 

1. I henhold til føringene for Oppdal 
kommunes plansystem utsettes 
saken til behandlingen av 
handlingsplanen 2021-2024 våren 
2020 slik at den blir en del av en 
helhetlig politisk og økonomisk 
prioriteringsprosess.  

Oppdal kommune tar mål av seg å tilby alle 

barn og unge under 19 år gratis halleie. 

2. Pris for leie av Oppdal kommunes 
idrettshall på ettermiddag-kveldstid 
videreføres med kr. 400,-/time for leie 
av hele idrettshallen inkl. 
dusjer/garderobe. For utleie til barn 
og ungdom under 19 år videreføres 
prisen til kr. 200,-/time.  

 

3. Gjeldende retningslinjer for tildeling 
av aktivitetsstøtte videreføres.  

 

4. Vedlagte forslag til retningslinjer for 
tildeling av treningstid i Oppdal 
kommunes idrettshall og Trøndelag 
fylkeskommunes idrettshall datert 
12.12.2019 vedtas. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
føre dialog med Oppdal Idrettsråd om 
eventuelle justeringer i retningslinjene 
for tildeling av treningstid. 

 

5. Vedlagte forslag til regler for 
leietakere (ordensregler) i Oppdal 
kommunes idrettshall datert 
12.12.2019 vedtas. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
føre dialog med Oppdal Idrettsråd om 
eventuelle justeringer i 
ordensreglementet.   
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K.styre 19/181 Prioritering av 

spillemidler for 

søknadsåret 2020 

Sjur Vammervold Prioritering av spillemidler for søknadsåret 

2020:  

Ordinære anlegg:  

1. Oppdal kommune: Midtbygda skole – 
kunstgressbane 

2. Sportsklubben Freidig: Stortjønna o-
kart 

3. Oppdal curlingklubb: rehabilitering av 
kjøleanlegg 

4. Oppdal IL: asfaltert rulleskiløype 
5. Oppdal klatre- og fjellsportklubb: 

Oppdal klatresenter 
6. Trøndelag fylkeskommune: nye 

Oppdal idrettshall 
 

Nærmiljøanlegg:  

2. Oppdal kommune: Midtbygda skole - 
skatepark 

 

Fullført. 

 

K.styre 19/182 Søknad fra Oppdal 

klatre- og 

fjellsportklubb om 

økonomisk støtte til 

Oppdal Klatresenter 

Sjur Vammervold Oppdal kommunestyre avslår søknad fra 

Oppdal klatre- og fjellsportklubb. 

Oppdal Kommunestyre som eier av Oppdal 

Næringshus AS ber styret i Oppdal 

Næringshus AS om å imøtekomme søknad 

fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb på kr 

700 000 innen 10.januar 2020. 

Oppdal kommunestyre forventer og 

forutsetter at Oppdal klatre- og 

fjellsportklubb også tilpasser anlegget til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, og 

tar disse med i målgruppen.  

Oppdal kommunestyre tar forbehold om at 

en endelig byggetillatelse foreligger. 

Fullført. 

 

K.styre 19/183 Møteplan 2020 Jan K. Husa Ny, revidert møteplan for 2020 datert 

04.12.19 ble enstemmig vedtatt med 

følgende endring: 

Møtet i Råd for personer med 

funksjonsnedsettelse den 13. februar flyttes 

til 6. februar. 

Oversikt over møter for kontrollutvalget 

2020 tas inn i møteplanen. 

Fullført 

K.styre 19/184 Representant i 

skolestyret - Vollan 

skole - valgperioden 

2019-2023 

Gerd S. Måren Til å være vertskommunens representant i 

skolestyret for Vollan skole i valgperioden 

2019-2023, oppnevner kommunestyret 

følgende: Hans Bøe 

Fullført 

K.styre 19/185 Kontrollutvalget - 

valgperioden 2019 - 

2023 - nyvalg 

Gerd S. Måren Det vises til kommuneloven § 23-1 pkt. f.  

Kommunestyret velger nytt kontrollutvalg 

for valgperioden 2019 – 23.  

Fullført 
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Forslag på medlemmer og varamedlemmer 

framsettes i kommunestyret 12. desember 

2019. 

Kommunelovens regler om kjønnsmessig 

balanse gjelder for kontrollutvalget. 

Valget holdes enten som forholdsvalg hvis 

ett medlem krever det, eller som avtalevalg, 

jfr. §7-4 i kommuneloven. 

Leder og nestleder skal velges ved 

flertallsvalg. 

Følgende medlemmer ble valgt i 

kommunestyremøte 12.12.19: 

              Vara:   

Håvard Killi 
Gravaune 
Inger Lise  
Toftaker 
Ola Tor  
Vagnildhaug 
 

1. Bjørg Marit Sæteren 
2. Magnus Grøtan Heggstad 
3. Liv Ulvund Bjørgum 
4. Haftor Skjelstad 
5. Ingrid Mellem 

 Vara: 

Ketil 
Jacobsen 
Monica Flor 

1. Torbjørn Mikkelsen 
2. Erik Skjøtskift 
3. Ingrid Sylthe Viken 
4. Lisbeth Mellemsæter 

   

Ketil Jacobsen - leder.  
Håvard Killi Gravaune – nestleder 
 

 

K.styre 19/186 Høringsuttalelse - 

Skattlegging av 

vannkraftverk 

Elin J. Dolmseth Vedlagte brev oversendes 

Finansdepartementet som Oppdal 

kommunes høringsuttalelse til NOU 

2019:16 Skattlegging av vannkraftverk.  

Fullført. 

K.styre 19/187 Budsjett 2020 Elin J. Dolmseth 1) Kommunestyret vedtar en 
garantiramme for lån til sosiale formål 
på 30 000 kroner. Rammen er knyttet 
til summen av opprinnelig ansvar ved 
garantistillelse. Kommunestyret 
delegerer myndighet til å stille 
enkeltgarantier til rådmannen innenfor 
den totale garantirammen.  

2) Godtgjørelsen til ordføreren i 2020 
fastsettes til 987 997 kroner i henhold 
til reglement for folkevalgte vedtatt i k-
sak 2018/104. Beløpet tilsvarer 90% 
årlig fast godtgjørelse for 
stortingsrepresentanter pr. 1.5.2019. 
Godtgjørelsen reguleres i løpet av året 
i forhold til endring i 
stortingsrepresentantenes 
godtgjørelser. Godtgjørelse for 
tillitsvalgte for øvrig fastsettes i 
henhold til samme reglement.  

3) Driftsbudsjettet for 2020 fastsettes 
som vist i hovedoversiktene  

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

 «Bevilgningsoversikt drift etter 
budsjett- og regnskapsforskriften 
§ 5 -4 andre ledd». 
Nettobevilgningene til de enkelte 
ansvars-/bevilgningsområder er å 
anse som bindende, med unntak 
av rammen til kraftforvaltning og 
bevilgningsreserven til 
finansiering av lønnsoppgjøret for 
2020 som er å anse som anslag. 

Bevilgninger finansiert ved frie fond er å 

anse som en øvre ramme som ikke kan 

overskrides. Ved evt. mindreforbruk av 

fondsbevilgningens tilhørende utgifter har 

kommunedirektøren fullmakt til å justere 

budsjettet og redusere regnskapsført bruk 

av fond. Disposisjonsfond flyktninger 

håndteres etter økonomireglementets regler 

om enhetsvise disposisjonsfond.  

4) Investeringsbudsjettet for 2020 
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 

5) Det tas opp følgende lån i 2020: Se 
egen tabell. 

6) Kommunestyret viser til 
eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og 
skriver ut eiendomsskatt i 2020 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 
3,0 promille.  

Fra og med 1.1.20 avvikles ordningen med 

bunnfradrag for selvstendig boenhet for alle 
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eiendommer som ikke blir benyttet i 

næringsvirksomhet.  

     Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 

7 skal følgende fritak for eiendomsskatt 

gjelde:  

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

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

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

Kommunestyret fastsetter 2 

betalingsterminer for eiendomsskatt i 2020. 

Halvparten av utskrevet skatt skal betales 

hver termin. 

7) Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
justere budsjettrammene til 
ansvarsområdene i driftsbudsjettet 
2020 som følge av lønnsoppgjøret.  

 

8) Elevkantine på ungdomsskolen. Flytte 
frem kantine skisseprosjekt til 2020, kr 
500.000,- Finansiering flyttes frem 
som forslaget fra 2021: lån fra 
kapitalfondet kr 400 000 og mva 
refusjon 100 000.  Inndekning: Lån kr 
400 000 fra kapitalfondet, mva. 
refusjon kr 100 000.  Lånet 
tilbakeføres til kapitalfondet i 2021. 

 

9) Varaordførerstillingen økes igjen til 
40%,  kostnad kr 211.000. 

Finansiering: 

I sak 19/161 i kommunestyret 21.11.19 ble 

gebyrregulativet for 2020 for plan og 

forvaltning vedtatt. I budsjettet for 2020 er 

det lagt til grunn at det på gebyrområdene 

plan, byggesak, oppmåling, 

eierseksjonering og utslippstillatelser skal 

være 100 % selvkostfinansiering. Det er 

kun to unntak, og det er behandling av 

planforespørsel og endring av 

reguleringsplaner, hvor satsene ikke 

tilsvarer selvkost. Etter opplysning fra 

administrasjonen utgjør beløpet 137.000. 

Dette beløpet finansieres ved bruk av plan 

og forvaltning sitt disposisjonsfond. 

Frigjort beløp kr. 137.000 brukes til de 

finansiering av varaordførerstillingen. 
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Resterende kr 74.000 finansieres av 

kommunedirektøren innenfor 

driftsbudsjettet. 

10) Overføring til Kirkelig fellesråd økes 
med kroner 50.000 til dekning av 
kremasjonsavgift.  Dette finansieres 
ved redusering i økning av støtte til 
lag og foreninger. 
 

Notat fra kommunedirektøren vedr. enkelte 

betalingssatser ble delt ut i møtet. Dette 

kommer i tillegg til opprinnelig oppsett over 

betalingssatser i budsjettdokumentet: 

Se tabeller. 

Vedtatte verbalforslag: 

 Arbeidsgiverpolitikk: 
Dagens regjering har lenge pekt på vårt 

felles ansvar for dem som av ulike grunner 

står utenfor arbeidslivet. 

Integreringsdugnaden som startet i 2018, 

peker på den 

felles innsatsen private og offentlige 

arbeidsgivere må ta for å få flere med 

nedsatt 

funksjonsevne og hull i CV-en, inn i 

arbeidslivet. Staten har satt seg som mål at 

fem prosent av alle nyansettelser skal være 

personer med nedsatt funksjonsevne 

eller med hull i CV-en. I tråd med dette vil 

Høyre fremme et forslag om at Oppdal 

kommune skal delta i denne dugnaden som 

et arbeidsansvar for dem som strever på 

utsiden av 

arbeidslivet. Oppdal kommune ønsker 

gjennom sin arbeidsgiverpolitikk å bidra til å 

redusere 

utenforskap og fremme inkludering av 

innbyggere som av ulike grunner står 

utenfor arbeidslivet. Kommunen ønsker å 

stimulere til at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne eller hull i CV, søker på 

utlyste jobber i kommunen, og 

målsetningen skal være at minst en slik 

søker skal innkalles til intervju ved alle 

ansettelser i Oppdal. Kommunen vil 

gjennom dette uttrykke et mål om at minst 5 

% av alle nyansettelser i kommunen skal gå 

til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

eller har hull i CV-en. 

 Innspill til høringssvar NOU 2019:16: 
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” Et oppnevnt utvalg har sett på kraft 

skattlegging av vannkraftverk (NOU 

2019:16) 

I mandatet fremgår det at utvalgets 

hovedoppgave var å vurdere om dagens 

vannkraftbeskatning hindrer at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir 

gjennomført og fremme forslag til 

nødvendige endringer for å fjerne disse 

hindre. En samlet kraftbransje («storkraften 

og småkraften») og en samlet 

kommunesektor har påpekt at det er den 

innretningen grunnrenteskatten har fått 

etter endringene i 2007 som er problemet, 

og ikke de kommunale ordningene. Til tross 

for dette har utvalget konsentrert sine 

anbefalinger rundt en avvikling av de 

ordninger som tilgodeser vertskommunene. 

Distriktskommunene i Trøndelag har båret 

sin del av belastningen av 

vannkraftutbygging. Kommunene har 

godtatt denne belastningen, bl.a. ved at det 

gjennom lovpålagt konsesjonskraft og 

konsesjonsavgiftsordninger er stilt årlige og 

sikre kompensasjonsordninger. Oppdal 

kommune mener at forslagene om å avvikle 

kommunenes konsesjonsbaserte ordninger 

er i strid med den samfunnskontrakt som 

over generasjoner er inngått mellom 

storsamfunn og de distrikt som har avstått 

sine naturressurser. Det virker urimelig i 

forslaget at Staten skal ta inn det som tas 

fra kommunene i form av øket 

grunnrenteskatt. Både ny 

vannkraftutbygging og rehabilitering av 

eldre verk er avhengig av lokal aksept. 

Dagens kraftskatteregime er basert på 

erkjennelsen om at kommuner som avstår 

sine naturressurser har et legitimt krav på 

en andel av den verdiskapningen som de 

berørte lokalsamfunn bidrar med i 

kraftutbyggingen. Kraftbransjen viser til at 

det er innretningen på grunnrenteskatten 

som hindrer at samfunnsøkonomiske 

lønnsomme energitiltak blir gjennomført, og 

ikke de kommunale inntektsordningene. 

Utvalget foreslår derimot å skjerpe 

grunnrenteskatten og å inkludere småkraft i 

skattegrunnlaget for grunnrente. Utvalgets 

forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil 

ikke gi de ønskede investeringer - tvert 

imot. Oppdal kommune mener 

grunnrenteskatten må endres slik at den 

bare beskatter superprofitten.  

Den utfordringen utvalget ble gitt av 

regjeringen, var å finne skatte- og 

avgiftsregler som vil fremme 

samfunnsøkonomiske investeringer i 

vannkraftsektoren. Det aller meste av vår 

vannkraft er bygget ut, men det gjenstår 
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noen mindre utbyggingsmuligheter, og i 

tillegg må eldre vannkraftanlegg 

vedlikeholdes og opprustes. I tillegg er det 

rundt 350 småkraft-konsesjoner som så 

langt ikke har blitt bygget ut. Det er 

rammevilkårene rundt disse aktivitetene 

som har vært utvalgets oppgave å vurdere. 

Det kan ikke være verken privat- eller 

samfunnsøkonomisk riktig at skatte- og 

avgiftsvilkårene fører til at man ikke får 

realisert opprustings- og 

utvidelsespotensialet i eksisterende 

vannkraftanlegg og småkraftpotensialet. 

Oppdal kommune mener at utvalget ikke 

svarer på mandatet. Dagens regjering og 

den forrige borgerlige regjeringen har lagt til 

rette for gode rammebetingelser for 

energibransjen, kommunene og 

småkraftsatsingen. Vi ber om at regjeringen 

viderefører gode rammevilkår og legger til 

rette for videre forutsigbarhet, både for 

bransjen og kommunene. Oppdal kommune 

ber om at regjeringen lytter til en samlet 

energibransje og distriktskommunene der 

inngrepene er og blir foretatt, og dermed 

endrer grunnrentebeskatningen til kun å 

gjelde superprofitt og beholder 

innslagspunktet for grunnrenteskatt på 

dagens 10 MVA”. 

 Samlokaliserte kontorer 
helsetjenestene Oppdal: 

Formannskapet ber kommunedirektøren gå 

i dialog med de kommunale 

helsetjenestene angående kontorplasser, 

dette for å avdekke hvor mange og hvilke 

kontorer de har behov for, og hvem som 

bør samlokaliseres i Russervegen. 

Kommunedirektøren legger frem en sak for 

kommunestyret der det redegjøres for 

behovet for kontorer, behovet for 

samlokalisering og mulige løsninger for 

kontorer. Formannskapet ber 

kommunedirektøren vurdere bruken av 

kjelleren ved legesenteret ODMS. 

 Kommunestyresalen: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av 

ordfører og kommunedirektør for å se på 

modernisering av kommunestyresalen og 

komme med et budsjett for dette. 

Ordfører og kommunedirektør står fritt til å 

utvide arbeidsgruppen etter behov. 

Det skal legges fram en sak på dette før 

første budsjettrevidering. 

 Kommunalt vann og avløp utover 
Spælavegen 
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Kommunestyret ber kommunedirektøren 

om å legge frem en sak for kommunestyret 

i det første møtet etter nyttår om 

vannsituasjonen i Spælaområdet, og den 

henvendelse som har blitt sendt til 

kommunen av beboere langs Spælavegen 

om mulighet for å koble seg til det 

kommunale vann- og avløpsverket. I saken 

bes det også om at det gjøres rede for 

kostander ved en enkel prosjektering og 

kostnadsberegne av prosjektet, samt hvilke 

muligheter kommunen har til å finansiere 

dette.  

K.styre 19/188 Gjennomføring av 

"åpen halvtime" i 

kommunestyremøtene 

Geir A. Espnes Kommunedirektøren bes vurdere hvordan 

en slik Åpen halvtime kan innarbeides i 

kommunestyre-reglementet gjerne med 

utgangspunkt i forslagene til gjennomføring 

som SV v/ Ingvild Vikan har utarbeidet.   

Saken legges fram for kommunestyret. 

 

      

      

 

 

  



 

 31.12. 2019 68 

Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 
Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

F.skap 16/10 Regulering av festeavgift - 

fullmakt 

Dag H. Gorseth Formannskapet tar rådmann sin orientering 

til etterretning. Fremforhandlet 

grunnpris som grunnlag for å beregne 

festeavgift for gnr. 284 bnr. 60,68 og 70, 

legges frem for kommunestyret til 

behandling. 

Fullført 

F.skap 16/53 Regulering av festeavgift Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar å begjære voldgift 
ovenfor grunneier Ingebrigt Bjerke for 
festeeiendommene gnr. 284 bnr. 60,68 
og 70, slik festekontraktens 
bestemmelser fastsetter.  

I kommunens budsjett er det ikke tatt høyde 
for de kostnader som kommunen 
eventuelt påføres som følge av 
voldgiftssaken. Enhet Tekniske 
Tjenester sin inndekning av kostnader 
må skje gjennom tilførsel av midler 
gjennom budsjettregulering, når endelig 
resultat foreligger fra Voldgiftsretten. 

Fullført 

F.skap 16/56 Strategiske grep for å 

hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet ved 

anskaffelser 

Dagfinn 

Skjølsvold 

1. Innkjøpsstrategien for Oppdal 
kommune skal baseres på:  

 10 strategiske grep for å hindre svart 
økonomi og arbeidslivskriminalitet ved 
anskaffelser i kommuner og 
fylkeskommuner  

 Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og 
anleggskontrakter  

2. Oppdal kommune skal innarbeide 
anbefalingene i sine anskaffelses- og 
oppfølgingsrutiner  

Fullført  

F.skap 17/14 Regulering av festeavgift Dag H. Gorseth Unntatt off. Fullført 

F.skap 17/17 Krav om at 

kapitaliseringsrenten 

reduseres 

Richard Sandnes 1. Formannskapet tar saken til orientering.  

2. Formannskapet slutter seg til LVKs krav om 

å redusere dagens kapitaliseringsrente.  

3. Formannskapet ber rådmannen om å 

iverksette tiltak for å synliggjøre Oppdal 

kommunes syn på behovet for å 

redusere kapitaliseringsrenten.  

Fullført 

F.skap 17/39 Fjerning av tømmerhusene 

i gravfeltet på Vang 

Sjur 

Vammervold 

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å 

gjennomføre prosessen med fjerning av 

tømmerhusene i gravfeltet på Vang slik det 

er beskrevet i saksframlegget.  

Arbeidet må gjøres i samråd med 

arbeidsgruppen for gravfeltet, og bør være 

avsluttet før bygging av ny inngangsport og 

toalettbygg påbegynnes. 

Fullført. 

 

F.skap 17/42 Salg av utleieboliger Eirik Kvål 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 

Ikke fullført – Takst 

gjennomført og leietakere 

tilbudt å kjøpe bolig. To av 

boligene er solgt. 



 

 31.12. 2019 69 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

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.  

F.skap 18/25 Behandling av innkomne 

søknader om økonomisk 

støtte til idretts-

/kulturarrangement 

Sjur 

Vammervold 

1. Formannskapet imøtekommer 
søknaden fra Stiftelsen Vognildsbua 
med kroner 25 000 til oppstart og 
gjennomføring av Vognildsbua 
musikkfestival 2018.  

2. Formannskapet imøtekommer 
søknaden fra Pilegrimsutvalget til 
avvikling av pilegrimsutvalget med 
kroner 10 000 til gjennomføring av 
Pilegrimsdagene 2018.  

Det settes som vilkår at begge søkerne 

sender inn en enkel evalueringsrapport med 

regnskap etter endt arrangement. 

Utbetaling av tilskudd vil skje etter at søker 

skriftlig bekrefter at arrangementet 

gjennomføres. Det forutsettes at et 

eventuelt restbeløp etter endt arrangement 

tilfaller foreningens virksomhet. Beløpene 

dekkes innenfor ansvar 240 – 

tilleggsbevilgningsreserve, konto 14 717 – 

tilfeldige utgifter etter formannskapets 

bestemmelser. 

Fullført. 

 

F.skap 18/26 Oppdal idrettshall – 

inntekter, kostnader og 

aktivitetsstøtte 

Anders Nordmo Formannskapet ber rådmannen igangsette 

arbeid med målsetting om lik utleiepraksis 

for den kommunale og den 

fylkeskommunale idrettshallen. Arbeidet må 

bl.a. omfatte:  

Dialog med Trøndelag 
fylkeskommune/Oppdal vgs for å få lik eller 
tilnærmet lik praksis hva angår utleie i de to 
hallene fra høsten 2019.  
Revidering av Oppdal kommunes 
reglement/retningslinjer for utleie av 
idrettshall  
Revidering av Oppdal kommunes 
reglement/retningslinjer for aktivitetsstøtte  
Resultat av arbeid og forslag til ny praksis 

for utleie av idrettshall legges fram for 

formannskapet i løpet av høsten 2019. 

Ikke fullført. TF har 

kommet med forslag til 

brukeravtale for den nye 

idrettshallen. Arbeidet 

med forslaget pågår. 

Kartlegging av idrettens 

behov pågår. 

F.skap 18/56 Behandling av innkomne 

søknader til idretts og 

kulturarrangement 

Sjur 

Vammervold 

1. Formannskapet imøtekommer søknaden 

fra Foreningen Mountain Brick med kroner 

15 000 til gjennomføring av Mountain Brick 

2019.  

2. Formannskapet imøtekommer søknaden 

fra Oppdal alpin klubb med kroner 50 000 til 

gjennomføring av hovedlandsrennet i alpine 

grener for U15 og U16.  

3. Formannskapet imøtekommer søknader 

fra Oppdal IL ski- og skiskyting med kroner 

75 000 til gjennomføring av 

Ikke fullført. Mangler 

rapport og regnskap for 

alle Alle arrangement er 

gjennomført. Sendes ut 

påminnelse til alle 

mottakere i løpet av 

August 2019.  
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hovedlandsrennet i skiskyting for U15 og 

U16.  

4. Formannskapet imøtekommer søknaden 

fra Oppdal juniorkorps med kroner 15 000 

til gjennomføring av samling for Trøndelag 

ungdomskorps.  

Det settes som vilkår at søkerne sender inn 

en enkel evalueringsrapport med regnskap 

etter endt arrangement.  

Utbetaling av tilskudd vil skje etter at søker 

skriftlig bekrefter at arrangementet 

gjennomføres. Det forutsettes at et 

eventuelt restbeløp etter endt arrangement 

tilfaller foreningens virksomhet.  

Beløpene dekkes innenfor ansvar 240 – 

tilleggsbevilgningsreserve, konto 14 717 – 

tilfeldige utgifter etter formannskapets 

bestemmelse og 17402 – konto for støtte til 

institusjoner, foreninger og lag. 

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 

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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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 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 19/17 Vedlikehold og finansiering 

av minnesmerker 

underlagt det offentliges 

ansvar 

Sjur 

Vammervold 

Formannskapet vedtar å fortsatt ha 

ansvaret for gravstedene til Ingebrigt H. 

Sæter, Marit Sæter, Kristofer Uppdal og 

Ottar Stenberg.  

 

Det praktiske og administrative arbeidet 

med skjøtsel av gravstedene administreres 

av Kirkelig fellesråd. 

Avtalen med legatfond sies opp. 

Restbeløpet på kroner 3 377,- brukes til å 

dekke stellet av gravstedene for 2019.  

 

De årlige utgiftene på kroner 3 000,- til 

stellet for gravstedene innarbeides i de 

årlige budsjett under ansvar 084 kulturvern 

– 11208 andre driftsutgifter fra og med 

2020.  

Ikke fullført.  

 

Vedtaket er oversendt 

kirkelig fellesråd hvor 

avtalen sies opp og med 

forespørsel om videre 

dialog for å ordne opp i 

formalitetene. Referanse: 

19/376-3    

 

F.skap 19/21 Søknad om gratis leie av 

basseng og støtte til kurs 

og etterutdanning fra 

Oppdal 

Reumatikerforening 

Vigdis L. Thun  Formannskapet imøtekommer søknaden fra 

Oppdal Reumatikerforening og bevilger 

kroner 26 600 til dekning av leie av 

svømmehall og etterutdanning/kurs av 

lokallagets instruktører. Beløpet dekkes ved 

bruk av formannskapets 

tilleggsbevilgninger, konto 14717.240.100.  

Det settes som vilkår at Oppdal 

Reumatikerforening sender inn en enkel 

regnskapsrapport i slutten av året. 

Leie av svømmehall og 

kurs planlegges 

gjennomført  høst 2019. 
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F.skap 19/24 Behandling av innkomne 

søknader til idretts- og 

kulturarrangement 

Sjur 

Vammervold 

1. Formannskapet imøtekommer 
søknaden fra Stiftelsen Vognildsbua 
med kroner 75 000 til avvikling av 
Vognildsbua musikkfestival 2019.  

2. Formannskapet imøtekommer søknad 
fra Pilegrimsutvalget med kroner 30 
000 til avvikling av Pilegrimsdager 
2019.  

3. Formannskapet imøtekommer 
søknaden fra Oppdal IL håndball med 
kroner 15 000 til avvikling av 
håndballcup for barn og unge mellom 
6 og 14 år.  

Det settes som vilkår at søkerne sender inn 

en enkel evalueringsrapport med regnskap 

etter endt arrangement.  

Utbetaling av tilskudd vil skje etter innsendt 

regnskap. Det forutsettes at et eventuelt 

restbeløp etter endt arrangement tilfaller 

foreningens virksomhet.  

Beløpene dekkes innenfor ansvar 240 – 

tilleggsbevilgningsreserve, konto 14 717 – 

tilfeldige utgifter etter formannskapets 

bestemmelse og 17402 – konto for støtte til 

institusjoner, foreninger og lag. 

Alle arrangementene er 

ikke gjennomført.  

F.skap 19/26 Behandling av søknad fra 

Drivdalen IL til nye 

lysarmaturer 

Sjur 

Vammervold 

Formannskapet imøtekommer søknaden fra 

Drivdalen idrettslag om kroner 40 000,- i 

tilskudd til nye lysarmaturer i lysløypa ved 

Skoresbrua. Beløpet finansieres ved bruk av 

formannskapets reserverte 

tilleggsbevilgning.  

Beløpet utbetales etter innsendt regnskap. 

Ikke fullført.  

 

Mangler regnskap og 

rapport for å utbetale 

tilskuddet.   

F.skap 19/28 Svar på søknad om 

økonomisk tilskudd for 

etablering av «Tuftepark» i 

friområdet ved 

idrettsbanen 

Vigdis L. Thun Formannskapet imøtekommer søknaden fra 

Oppdal idrettslag og initiativtaker Bård 

Botten på 40 000,- til etablering av 

«Tuftepark».  

Regnskap sendes etter etablering av parken. 

Dersom det blir overskudd etter 

etableringen skal det settes på konto for 

vedlikehold av parken. Beløpet belastes 

formannskapets reserverte 

tilleggsbevilgninger. 

Ikke fullført. Arbeidet er i 

gang. Parken forventes 

fullført i løpet av 

september. 

F.skap 19/31 288/160 – søknad om kjøp 

av tilleggsareal 

Dag H. Gorseth  Formannskapet vedtar at eier av gnr. 288 

bnr. 160 får kjøpe tilleggsareal (ca. 150m2) 

på vilkår som redegjort for i 

saksutredningen. I tillegg til tomteprisen (kr 

200,- pr. m2) må kjøper betale alle 

kostnader i forbindelse med selve 

eiendomsoverdragelsen, samt kostnader 

med gjennomføring av planendring.  

Formannskapet gir Rådmann fullmakt til å 

inngå nødvendig kjøpekontrakt med eier av 

gnr. 288 bnr. 160. Kjøpekontrakt 

Fullført – kontrakt inngått. 
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undertegnes av ordfører på vegne av 

Oppdal kommune etter at den er 

undertegnet av grunneier. 

F.skap 19/32 20/80 – søknad om kjøp av 

tilleggsareal 

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

bnr. 80 får kjøpe ca. 125m2 tilleggsareal 

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

tillegg må kjøper betale alle kostnader med 

eiendomstransaksjonen samt endring av 

reguleringsplan (ny tomtedeling).. Det tas 

forbehold om at delingstillatelse godkjennes 

av Oppdal kommune, Enhet Plan og 

Forvaltning.  

Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendig 

kjøpekontrakt med eier av gnr. 20 bnr. 80. 

Kjøpekontrakt undertegnes av ordfører 

etter at den er undertegnet av eier av gnr. 

20 bnr. 80. 

Ikke fullført – Avventes 

pga.  jordskiftesak 

F.skap 19/33 47/52 – søknad om kjøp av 

tilleggsareal 

Dag H. Gorseth  Formannskapet vedtar at eiere av gnr. 47 

bnr. 52 får kjøpe tilleggsareal som vist på 

kart vedlegg 1, ca. 160m2 til en pris på kr 

130,- pr. m2. I tillegg må kjøper betale alle 

omkostninger selve 

eiendomsoverdragelsen. Det tas forbehold 

om at Oppdal kommune, Enhet Plan og 

Forvaltning godkjenner deling av arealet.  

Formannskapet gir Rådmannen fullmakt til å 

inngå nødvendig kjøpekontrakt. 

Kjøpekontrakt undertegnes av ordfører 

etter at den er undertegnet av eiere av gnr. 

47 bnr. 52. 

Ikke fullført – Avventer 

svar fra kjøper 

F.skap 19/34 28/3 – søknad om kjøp av 

tilleggsareal 

Dag H. Gorseth  Formannskapet avslås søknad fra eier av 

gnr. 28 bnr. 3. Rådmann gis fullmakt til å 

selge eiendommen etter prinsipper som 

redegjort for i saksvurderingen. 

Fullført 

F.skap 19/38 280/7 - Salg av eiendom Dag H. Gorseth Oppdal Formannskap godkjenner 

kjøpekontrakt slik den foreligger som 

vedlegg 1, undertegnet av Siva Oppdal 

Eiendom AS og Oppdal kommune 

henholdsvis den 01.06.2019 og 14.06.2019.  

 

Fullført 

F.skap 19/39 280/7 - Bruk av kommunal 

grunn - Avklaringer 

Dag H. Gorseth Formannskapet som grunneier gir tillatelse 

til omsøkt endring av parkeringsareal, jfr. 

søknad fra Siva vedlegg 1, til bruk som 

gangadkomst og adkomst til traforommet. 

Dette betinger dog at avtale mellom Oppdal 

kommune og Ren Oppdal AS sies opp, jfr. 

redegjørelse i sak 18/63, jfr. vedlegg 2. Det 

er tiltakshavers ansvar å foreta nødvendig 

avklaring i forhold til Plan og bygningslovens 

bestemmelser. 

Fullført 
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Formannskapet som grunneier gir tillatelse 

til etablering av skraperister på kommunens 

eiendom som omsøkt. Det forutsettes at 

Siva Oppdal Eiendom AS har alt ansvar for 

vedlikehold av skraperistene som blir 

liggende inn på kommunens eiendom. Det 

settes som forutsetning at Siva som 

tiltakshaver må rette seg etter krav fra 

kommunen i fremtiden om utbedringer av 

ristene om de skulle få betydning for 

kommunens sommer og vintervedlikehold i 

området. 

Formannskapet som grunneier av 280/7 gir 

herved tillatelse til at det etableres en sone 

på minimum 1,5 meter mot fasaden som 

holdes fri for lekeapparater og andre 

installasjoner for å sikre trygg rømning som 

omsøkt, jfr. vedlegg 1.  

Formannskapet vedtar at rådmannen gis 

fullmakt til å ta stilling til tekniske løsninger 

som varig berører kommunens grunn gnr. 

280 bnr. 7/ledningsanlegg. For å kunne 

foreta raske beslutninger i byggeprosessen 

anbefaler delegerer formannskapet til 

rådmannen å ta stilling til henvendelser fra 

SIVA vedrørende bruk av kommunal grunn 

midlertidig i byggeprosessen, riggområde 

etc. Rådmannen gis også fullmakt til å inngå 

varige avtaler om bruk av kommunal grunn 

gnr. 280 bnr. 7 i forbindelse med utbygging 

på BS14 og BS15. 

F.skap 19/40 284/58 - Disponering av 

grunn til Idrettshall 

Trøndelag Fylkeskommune 

Dag. H. Gorseth 1. Formannskapet godkjenner 
festekontrakt for del av gnr. 228 bnr. 
142, slik den følger som vedlegg 1 til 
denne sak. Festekontrakten 
oversendes Trøndelag fylkeskommune 
for underskrift. 

 

2. Formannskapet vedtar at Trøndelag 
fylkeskommune får leie nødvendig 
grunn fra Oppdal kommune sin 
eiendom gnr. 284 bnr. 58 (ca. 
9000m2), vederlagsfritt, i 30 år med 
rett til forlengelse 10 år ad gangen. 
Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide 
og inngå leieavtale med Trøndelag 
fylkeskommune. I leieavtalen skal 
Oppdal kommune sine hovedledninger 
sikres i forhold til fremtidig utskifting, 
drift og vedlikehold. I leiekontrakten 
må også inntas formulering som sikrer 
kommunen adkomst gjennom 
leiearealet for å sikre mulighet for å 
etablere fremtidig parkering nordvest 
for ny hall, slik det er lagt til grunn i 
gjeldende arealbruksplan for 
sentralskoleanlegget vedtatt i K-styret 
den 24.5.2017 sak 49/2017. 
Leieavtalen forutsettes tinglyst i det 

Fullført 
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gnr. og bnr. som leieavtalen berører. 
Kostnader med eventuell fradeling av 
eget gnr. og bnr. for leiearealet, samt 
tinglysingskostnader forutsettes betalt 
av Trøndelag fylkeskommune. 

 

F.skap 19/41 284/58 - Søknad om 

opsjon på erverv av del av 

kommunal eiendom 

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

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

 

Ikke fullført 

F.skap 19/50 Formannskapet - 

valgperioden 2019 - 2023 - 

underskrift av protokoll 

Gerd S. Måren Til å underskrive formannskapets protokoll i 

valgperioden 2019 – 2023 ble følgende 

valgt: 

Alf Morten Olsen 

Vararepr.: Tor Snøve 

Fullført 

F.skap 19/51 Flomfare i Oppdal 

sentrum. Orientering om 

status vedr. sikringstiltak 

Jan K. Husa Formannskapet tar kommunedirektørens 

redegjørelse til orientering. 

Fullført 

F.skap 19/52 271/8 - Søknad om 

forlengelse av 

opsjonsavtale 

Dag. H. Gorseth Formannskapet godkjenner at opsjonsavtale 

mellom Oppdal kommune og Oppdal 

Turistutvikling As, jfr. vedlegg 2 og 3, 

forlenges frem til 31.12.2020. 

Fullført 

F.skap 19/53 284/58 - Statlig sikring av 

friluftsområder i Oppdal 

kommune 

Dag. H. Gorseth Formannskapet tar kommunedirektøren sin 

orientering til etterretning. 

Fullført 

F.skap 19/58 Behandling av søknader 

om støtte til store idretts- 

og kulturarrangement 

Sjur 

Vammervold 

1. Formannskapet imøtekommer ikke 
søknaden fra Oppdal IL ski og skiskyting til 
avvikling av Norgescup i skiskyting 2020 som 
omsøkt. Formannskapet stiller garanti for et 
eventuelt underskudd på inntil kroner 
50 000,-.   
2. Formannskapet imøtekommer 
søknaden fra Oppdal spell- og dansarlag 
med kroner 10 000,- til avvikling av 
Trøndelagskappleiken 2020.  
3. Formannskapet imøtekommer 
søknaden fra Foreningen Mountain Brick 
med kroner 25 000,- til avvikling av 
Mountain Brick 2020.  
 

Ikke fullført.  

Arrangementene er ikke 

gjennomført. 
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Det settes som vilkår at søkerne sender inn 

en enkel evalueringsrapport med regnskap 

etter endt arrangement.  

Utbetaling av tilskudd/underskuddsgaranti 

vil skje etter innsendt regnskap.  

Beløpene dekkes innenfor ansvar 240 – 

tilleggsbevilgningsreserve, konto 14 717 – 

tilfeldige utgifter etter formannskapets 

bestemmelse og 17402 – konto for støtte til 

institusjoner, foreninger og lag. 

Det er en forutsetning for 

tilskuddet/underskuddsgarantien at det 

fattes et budsjettvedtak for 2020 med 

dekning for beløpene.  

F.skap 19/62 288/128,133 - Regulering 

av festeavgift 

Dag. H. Gorseth Formannskapet tar saken til etterretning og 

gir kommunedirektøren fullmakt til å 

begjære voldgift. 

Utgiftene som følge av denne saken, samt 

hvordan kostnadene dekkes inn, vil 

kommunedirektøren komme tilbake til i 

budsjettregulering når saken er endelig 

avgjort. 
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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. 

Uendret status pr. 

31.12.2019. 

Arbeidet avventes på grunn av 
endringer i lovverket som er 
ventet å komme. 
Departementet har hatt 
lovendringen på høring.  

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. Behandling pågår 

BYRÅ 18/94 Revidering – Forskrift om 

båndtvang for hund, og 

områder der hunder ikke 

har adgang i Oppdal 

kommune 

Kari Anne K. 

Wilberg 

Bygningsrådet sender forslag til forskrift på 

lovbestemt høring jf. Forvaltningsloven §37.  

Høringsfrist settes til 1. februar. 

Ikke fullført. Høring 

gjennomført, kommer til 

behandling.  

BYRÅ 19/53 233/1-søknad om riving 

av fjøs, Ivar Vognild 

Johann Johannsson Søknad av 12.07.2017 supplert i brev av 

13.05.2019 om rivingstillatelse innvilges 

delvis jf. pbl. § 20-1 a jf. § 21-4. Det gis 

tillatelse til riving av mellombygg, tilbygg på 

langside mot nord og garasje mot RV70 som 

vist på vedlegg nr. 7 jf. pbl. § 20-4 jf. § 21-4. 

Gjenstående deler av fjøs og låve må sikres 

slik at de ikke utgjør en fare for omgivelsene.  

Søknad om riving av eldre tømmerdel avslås 

jf. pbl. § 20-1 a jf. § 21-4.  

Avslaget begrunnes med at hensynet til 

kulturminne og presedensvirkning er større 

enn hensynet til tiltakshavers behov for 

riving. 

 

Ikke fullført. Vedtaket er 

påklaget.  

BYRÅ 19/57 178/1-søknad om 

fradeling av areal til 

garasje. Søker: Eli Marit 

Munkvold 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel etter pbl § 19-2 til 
fradeling av ca 800 m2 areal med formål 
LNFR fra gnr 178/1 som tilleggsareal til 
boligeiendom gnr 179/77.  
Bygningsrådet imøtekommer søknaden delvis 
og godkjenner med hjemmel i jordlovens § 12 
og plan –og bygningslovens § 20-1, bokstav 
m, jfr § 21-4, fradeling av ca 800 m2 fra 
landbrukseiendom Munkvollsløkkja gnr 178 
bnr 1 som tillegg til boligeiendom gnr 179 bnr 
77 som vist i kartskisse i saksframlegg.  
Bygningsrådet gir med hjemmel i jordlovens § 
9 tillatelse til omdisponering av ca 140 m2 
innmarksbeite til tomt for garasje.  

Fullført   
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Tillatelse og dispensasjon begrunnes ut fra at 

tiltaket gir ubetydelige drifts- og miljømessige 

ulemper for landbrukseiendommen. Tiltaket 

vil ikke i nevneverdig grad tilsidesette 

hensynet bak bestemmelsen det dispenseres 

fra, samtidig som boligen får løst sitt 

arealbehov. Fordelen anses etter en samlet 

vurdering å være større enn ulempene.  

Det stilles som vilkår at tilleggsarealet 
sammenføyes med gnr 179 bnr 77 innen 
31.12.2019. 
 

BYRÅ 19/62 Stølen hyttegrend - Klage 

på bygningsrådets vedtak 

i sak 19/40 

Arita Eline Stene Bygningsrådet kan ikke se at klage datert 

19.06.19 fra Marta Stensheim Hagen 

inneholder opplysninger eller momenter som 

var ukjent for bygningsrådet ved behandling 

av sak 19/40. Bygningsrådet finner ikke 

klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og 

opprettholder sitt vedtak i sak 19/40. 

 

Klagen er behandlet i medhold av 

forvaltningslovens regler, jfr. plan- og 

bygningslovens § 1-9. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag 

for endelig avgjørelse.  

 

Fullført.  

Stadfestet av Fylkesmannen 

15.09.19. 

 

BYRÅ 19/63 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Andelssagtomta - 1.gangs 

behandling 

Arita Eline Stene Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Andelssagtomta på 

lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder VA-

plankart datert 26.06.19 uten endringer, 

plankart og bestemmelser datert 01.07.19. 

med følgende endringer:  

I plankartet: 

- I tegnforklaringen erstattes «a. 1) 
Sikringssoner» med «3. Sikringssoner». 
 

- Sikringsgjerde vises med linjesymbol 
med SOSI-kode 1235 i tegnforklaringen. 
 

- Adkomst til dyrka jord på eiendom 
290/1 vises med pilsymbol.  

- 08.08.18 settes inn som dato for 
kunngjøring vedrørende 
reguleringsplanarbeidet i tabellen for 
saksbehandling ifølge plan- og 
bygningsloven. 

 

I bestemmelsene: 

- Bestemmelsen under § 2 Avgrensning 
rettes opp med korrekt datering 
(01.07.19).  
 
- Det tas inn to nye bestemmelser under § 

4 Fellesbestemmelser for hele 
planområdet Bestemmelsene får 

Fullført   
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følgende overskrift og ordlyd:  
 

Grøntstruktur  

Minimum 10 % av tomtearealet skal 

opparbeides som grøntareal. Dette kan skje 

utenfor byggegrensene. 

Overvann  

I forbindelse med utbygging av planområdet 

må løsninger for håndtering av overvann 

detaljprosjekteres. Overvann skal håndteres 

på en slik måte at det ikke medfører ulemper 

for jernbanen eller dyrka jord.  

- Under Parkering tas følgende tilføyelse 
inn under første strekpunkt:  
 
Det skal tilrettelegges for 
sykkelparkering under tak nær inngang. 

 

- Første bestemmelse under § 5 
Bestemmelser til arealformål får 
følgende overskrift og ordlyd:  
 
Næring/forretning/lager/kontor (BKB)  

Innenfor felt BKB tillates det etablert 

næring/forretning/lager/kontor.  

 

- Siste setning under 
Utnyttelsesgrad tas ut. 
 

- De to første setningene under 
Høyder erstattes med følgende 
bestemmelser:  
 

Maks gesimshøyde for bygg vist som EIK 

landbrukssenter i planbeskrivelsen (s. 13) er 9 

meter over gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng. 

 

Maks gesimshøyde for bygg vist som Nyvold/ 

kontorbygg i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 

16 meter over gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng. 

 

Maks gesimshøyde for bygg vist som Comfort 

i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 9 meter 

over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

 

- Bestemmelsen under 
Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur får følgende ordlyd: 

 

Veg (SV) er adkomstveg til eiendommene 

gnr/bnr 280/278 og 290/1, og kan 

opparbeides utenfor byggegrensene mot E6 

og jernbanen. Adkomst til dyrka jord på 

eiendom 290/1 nordøst for planområdet skal 

sikres fri adgang gjennom planområdet.   
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Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering. 

BYRÅ 19/64 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Breesgård Turistsenter - 

sluttbehandling 

Arita Eline Stene Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Breesgård Turistsenter. Vedtaket gjelder 

plankart, VA-plankart og bestemmelser sist 

revidert 07.05.19. 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i 

sak 19/35 i bygningsrådet. 

Fullført. 

BYRÅ 19/65 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Skarvatnet - 

sluttbehandling 

Arita Eline Stene Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Skarvatnet. Vedtaket gjelder plankart, VA-

plankart og bestemmelser sist revidert 

07.05.19.   

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i 

sak 19/36 i bygningsrådet. 

Fullført. 

BYRÅ 19/66 Forslag til 

detaljreguleringsplan for 

Veslgjerdet hytteområde 

- sluttbehandling 

Arita Eline Stene Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Veslgjerdet hytteområde. Vedtaket 

gjelder plankart, VA-plankart og 

bestemmelser datert 28.03.19 med følgende 

endring:  

Pkt. 3.2.3.1 i bestemmelsene får følgende 

ordlyd:  

Under arealformål samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur skal det gjøres 

støydempende tiltak slik at 

fritidsbebyggelsen har tilfredsstillende 

støyforhold på fasade og uteoppholdsareal i 

henhold til støygrenseverdier i retningslinje 

T-1442/2016, tabell 3.  

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i 

sak 19/34 i bygningsrådet. 

Fullført. 

BYRÅ 19/67 Søknad om mindre 

endring av 

kommuneplanens 

arealdel - Grytdalsskaret 

Arild Hoel Bygningsrådet gir i medhold av § 11 – 17 i 

plan- og bygningsloven tillatelse til flytting av 

gnr/bnr 296/23 og justering av tomtegrenser 

slik det går fram av søknad datert 04.06.19. 

fra Ola Fjøsne på vegne av Sturla H. Eik-Nes.  

Bygningsrådet setter som vilkår at det i 

forbindelse med søknad om deling også 

fremmes krav om at gnr/bnr 296/23 blir 

sammenføyd med gnr/bnr 296/9. 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt.  

Fullført.  

BYRÅ 19/68 280/11 - Dispensasjon fra 

planformål gangveg og 

parkering og tillatelse til 

tilbygg og ombygging av 

Domus, samt flytting av 

forgjengerovergang over 

Vegard Kilde Bygningsrådet gir dispensasjon fra 

planformålene fortau/gangvei, parkering og 

annen veigrunn for etablering av tilbygg til 

Domus (bygning nr 18381644), Gbnr 208/11 

på (BS17), Gbnr 208/260 (BS18) og 288/4. I 

Fullført. 



 

 31.12. 2019 82 

Politisk 
organ 

Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

RV 70 til Ola Setroms veg. 

- COOP Oppdal SA 

tillegg gis det for samme tilbygg dispensasjon 

fra byggegrense mot RV70.  

Bygningsrådet gir dispensasjon fra 

byggegrense i vest på BS17. Dispensasjonen 

gis for etablering av ny kantsteinsrekke og 

større avstand mellom parkering og fortau.  

Bygningsrådet gir videre dispensasjon fra 

planformålet sentrumsformål for etablering 

av parkeringsplass på Gbnr 280/205 (BS). 

Vilkår i Bane nor sitt vedtak av 19.3.2019 skal 

følges. 

Følgene vilkår settes til vedtak om 

dispensasjon (plan og bygningsloven § 19-2): 

 Trollet som er vist plassert på BS18 
tillates ikke oppført som omsøkt. Ny 
plassering, eventuelt riving avklares ved 
søknad om igangsettingstillatelse. 

 Skiltplan og skilting for ny overgang 
over RV70 skal være vedtatt før 
brukstillatelse for tiltaket gis. 

 Skiltplan og skilting for prioritert 
sykkelvei og sambruk med bil i 
nedkjøringen fra Høgmovegen skal 
være vedtatt før brukstillatelse av ny 
gangvei rundt tilbygg på BS18 gis. 

 

Bygningsrådet har etter en samlet vurdering 

kommet fram til at fordelene ved 

dispensasjonene er klart større enn 

ulempene. Hensynene bak formålene det 

dispenseres fra og lovens formålsparagraf blir 

ikke tilsidesatt i vesentlig grad (plan og 

bygningsloven § 19-2).  

Bygningsrådet gir rammetillatelse for 

følgende tiltak som omsøkt, jf plan og 

bygningsloven §§ 21-4, 20-1 og 20-3: 

 

 Riving av Velttorget (bygning nr 
183816160) på 280/260.  

 Tilbygg og ombygging til Domus 
(bygning nr 18381644) på 280/11, 
280/260 og 288/4. 

 Flytting av fotgjengerovergang over 
RV70, vist på situasjonsplan 
tegningsnummer A-10-00-00 versjon 3 
mottatt Oppdal kommune 11.7.2019. 

 Etablering av ny gang og sykkelvei rundt 
nytt tilbygg, vist på situasjonsplan 
tegningsnummer A-10-00-00 versjon 3 
mottatt Oppdal kommune 11.7.2019. 

 Etablering av ny kantsteinsrekke for 
parkering vest på 280/11, vist på 
situasjonsplan tegningsnummer A-10-
00-00 versjon 3 mottatt Oppdal 
kommune 11.7.2019. 

 Etablering av parkeringsplasser på 
280/205 og adkomst til gangvei, vist på 
situasjonsplan tegningsnummer 0001 
versjon E2 mottatt Oppdal kommune 
22.5.2019. 
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BYRÅ 19/69 289/76 - Klage på vedtak 

om oppføring av 

fritidsbolig 

Andreas Rise Bygningsrådet kan ikke se at klage mottatt 

27.06.2019 inneholder nye opplysninger som 

ikke var kjent ved behandling av søknad om 

oppføring av fritidsbolig samt dispensasjon. 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 

opprettholdes vedtaket og saken oversendes 

til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 

Fullført. Vedtak stadfestet hos 

Fylkesmannen. 

BYRÅ 19/70 181/1 - Søknad om 

fradeling til adkomstveg - 

Statens vegvesen 

Arita Eline Stene Bygningsrådet finner at vilkårene for å gi 

dispensasjon er til stede, og gir i medhold av 

§ 19-2 i plan- og bygningsloven dispensasjon 

fra arealformålet i kommuneplanens 

arealdel. 

Bygningsrådet gir i medhold av jordloven § 9 

tillatelse til omdisponering av 921 m2 

registrert som fulldyrka jord og 

innmarksbeite i NIBIOs gårdskart fra fulldyrka 

jord og innmarksbeite til vegformål. 

Bygningsrådet gir i medhold av § 12 i 

jordloven tillatelse til fradeling av 921 m2 fra 

eiendommen gnr/bnr 181/1 til vegformål. 

Arealet er i kommuneplanens arealdel vist 

med LNFR-formål. 

Bygningsrådet gir i medhold av § 21-4 i plan- 

og bygningsloven tillatelse til fradeling av 921 

m2 fra eiendommen gnr/bnr 181/1 til 

vegformål slik det går fram av kartutsnitt 

datert 12.06.19 av Statens vegvesen vedlagt 

søknaden. 

Det settes som vilkår at det arealet som 

gnr/bnr 181/1 avstår til privat adkomstveg 

sammenføyes med gnr/bnr 179/3 og det 

arealet som gnr/bnr 181/1 avstår til offentlig 

veg sammenføyes med gnr/bnr 1070/18.  

Prinsippene i §§ 8 – 12  naturmangfoldloven 

anses ivaretatt. 

Fullført 

BYRÅ 19/71 310/1 - søknad om deling 

av eiendom, Erik Olav 

Bjørndalsæter 

Arita Eline Stene Bygningsrådet gir i medhold av § 12 i 

jordloven tillatelse til fradeling av totalt 15,3 

da fra eiendommen gnr/bnr 310/1 til jord- og 

skogbruksformål.  

Bygningsrådet gir i medhold av § 21-4 i plan- 

og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

15,3 da fra eiendommen gnr/bnr 310/1 til 

jord- og skogbruksformål slik det går fram av 

kartutsnitt vedlagt søknaden.  

Det settes som vilkår at det arealet som 

gnr/bnr 310/1 avstår, sammenføyes med 

gnr/bnr 45/10.  

Det settes som vilkår at fremtidig bruk ikke 

endres i forhold til dagens bruk.  

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt. 

Fullført 
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BYRÅ 19/72 43/3 og 45/9 - søknad om 

deling av grunneiendom - 

Hans Jørgen Loe 

Arild Hoel Bygningsrådet viser til jordloven § 12 og plan 

og bygningsloven 21-4, og innvilger søknad 

mottatt 07.06.19. fra Hans Jørgen Loe om 

fradeling av teig 2 fra landbrukseiendommen 

Losvollen, gnr/bnr 43/3 som omsøkt.  

Bygningsrådet viser til jordloven § 12 og 

innvilger søknad mottatt 07.06.19. fra Hans 

Jørgen Loe om fradeling av gnr/bnr 45/9 fra 

driftsenheten Losvollen som omsøkt.  

Det settes som vilkår at teig 2 blir solgt til, og 

sammenføyd med gnr/bnr 38/3 innen 

31.12.19. Tilsvarende settes det som vilkår at 

gnr/bnr 45/9 blir solgt til, og sammenføyd 

med gnr/bnr 42/3 innen samme frist. 

Jfr. jordloven § 8 settes som vilkår at kopi av 

inngått jordleieavtale for dyrka jord på teig 1 

sendes Oppdal kommune innen 31.12.19. 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt.  

Fullført.  

BYRÅ 19/73 236/3 - søknad om deling 

av grunneiendom - 

Mildrid Aase Alstad 

Arild Hoel Bygningsrådet finner at vilkårene for å gi 

dispensasjon er til stede, og gir i medhold av 

§ 19 – 2 i plan- og bygningsloven 

dispensasjon fra arealformålet i 

kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. 

2,2 da fra eiendommen gnr/bnr 236/3 til 

boligformål.  

Bygningsrådet gir i medhold av jordloven § 9 

tillatelse til omdisponering av ca. 2,2 da rundt 

tunet på gnr/bnr 236/3 til boligformål.  

Bygningsrådet gir i medhold av jordloven § 12 

tillatelse til fradeling av ca. 2,2 da fra 

eiendommen gnr/bnr 236/3 til boligformål.  

Bygningsrådet gir i medhold av § 21 – 4 i 

plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 

av ca. 2,2 da fra eiendommen gnr/bnr 236/3 

til boligformål. 

Avgrensning av tomta er vist på kartutsnitt 

datert 10.7.19. Søknaden er etter dette delvis 

imøtekommet.  

Det settes som vilkår at resten av 

eiendommen gnr/bnr 236/3 selges som 

tilleggsareal til gnr/bnr 250/1, og 

sammenføyes med denne eiendommen 

innen 31.12.19.  

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt.  

Fullført.   

BYRÅ 19/74 Klage på bygningsrådets 

vedtak i sak 19/56 

Arild Hoel Bygningsrådet finner at klage datert 

02.07.19. fra Ingebrikt Gorset Størvold 

inneholder opplysninger om vegrett som var 

ukjent for bygningsrådet ved behandling av 

sak 19/56. Bygningsrådet finner klagen 

Fullført.  
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begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og endrer 

sitt vedtak i saken slik:  

I medhold av jordloven § 12 og plan- og 

bygningsloven § 21 – 4 tillater bygningsrådet 

at det arealet som er vist til fritidsformål i 

kommuneplanens arealdel blir fradelt 

gnr/bnr 293/2 til fritidsformål, dog slik at 

avgrensningen i nord følger eksisterende veg.  

Klagen er behandlet i medhold av 

forvaltningslovens regler, jfr. plan- og 

bygningslovens § 1 – 9. 

BYRÅ 19/75 178/1 - klage på vedtak 

om deling, tilleggsareal 

Nedre Munkvoll 

Gro Aalbu Bygningsrådet avslår klage av 28.06.2019, og 

opprettholder sitt vedtak i sak 19/57. Saken 

oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for 

endelig avgjørelse jf. forvaltningsloven § 33.  

Fullført.   

BYRÅ 19/84 280/7-Søknad om 
rammetillatelse med 
tilhørede riggplan for 
oppføring av 
innovasjonssenter,dis
pensasjon fra 
planbestemmelse 
pkt.5.5 og 7.10 og 
søknad om bruk av 
nabogrunn etter plan- 
og bygningsloven §28-
3 

Marte K. Dørum Søknad om dispensasjon fra pkt. 5.5 om 
tinglyst erklæring og pkt. 7.10 om 
etablering av parkeringsplasser på 
f_SPA8 innvilges som omsøkt jf. pbl. § 
19-2.  
 
Utbygging av BS21 tilsier behov for 
etablering av parkering i to plan. 
Utbyggerne av BS14, BS15 og BS21 må 
samarbeide om å etablere tilstrekkelig 
parkeringsløsning og at dette vises ved 
parkeringsplanen som legges ved 
søknad om igangsettingstillatelse for 
bygningsmessige arbeider. Se 
begrunnelse for vedtaket over.  
 
Rammesøknad med tilhørende riggplan 
godkjennes som omsøkt jf. pbl. §§ 21-4, 
20-1 og 20-3. Plassering av tiltak 
godkjennes som omsøkt etter pbl. § 29-4 
(1) og § 29-4 (3) b.  
Oppdatert situasjonsplan som viser alle 
bygningsdeler innenfor formålsgrensen 
BS14 og BS15 foruten lettak, samt 
redegjørelse for håndtering av takvann 
på gnr/bnr 280/7 må suppleres første 
søknad om igangsettingstillatelse.  
Dersom det skal oppføres skilt på 
bygningen vil dette kreve egen skiltplan 
som må godkjennes av kommunen.  
I medhold av vegtrafikkloven § 7 (2) 
treffes vedtak om midlertidig stenging for 
motorkjøretøy for den del av Ola 
Setromsveg som er vist i riggplan mottatt 
12.06.2019. Forbudet vil ikke gjelde for 
varemottak.  
 
Søknad om bruk av nabogrunn innvilges 
som omsøkt jf. pbl. § 28-3 (2). Det settes 
som vilkår for tillatelsen at tiltakshaver 
minimaliserer ulempene bruken 
medfører for naboene. Se begrunnelse 
for vedtaket over.  
 
Tilhørende igangsettingstillatelser til 
rammetillatelsen, byggetillatelse for 
parkeringsplass på f_SPA8 og 
skiltplaner kan behandles administrativt.  
Administrasjonen fortsetter dialog med 
Statens Vegvesen for å se på muligheter 
tilknyttet midlertidig utkjøring fra Cirkle K, 
samt tilrettelegging for envegskjøring fra 
Ola Setroms veg til Inge Krokanns veg 
som vist til i saksfremlegget.  

Fullført.  
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BYRÅ 19/85 271/200 Vangslia 

Panorama-Avslag på 
dispensasjon fra 
reguleringsplan 
Vangslia,plan- ID 
2006011-Pannotia AS 

Vegard Kilde Oppdal kommune gir dispensasjon fra 
reguleringsplan for Vangslia § 2.6, og 
tillater at antall leiligheter økes fra 90 til 
106. Vedtaket gjøres i medhold av plan 
og bygningslovens § 19-2, og begrunnes 
med at fordelene anses som klart større 
enn ulempene. Hensikten bak 
reguleringsplanens bestemmelse blir 
ikke vesentlig tilsidesatt.  
Oppdal kommune avslår søknad om 
dispensasjoner fra reguleringsplan for 
Vangslia, plan ID 2006011 § 2.8 – 
byggehøyde og arealformål vei. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan og 
bygningslovens § 19-2. Avslaget 
begrunnes med at fordelene ikke kan 
anses som klart større enn ulempene. 
Hensikten bak reguleringsplanens 
bestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  
 

 

BYRÅ 19/86 237/34-Søknad om 
dispensasjon fra 
LNFR-formål,Øyvind 
Petter Kolstad 

Andreas Rise I medhold av plan- og bygningsloven § 
19-2 innvilger bygningsrådet søknad om 
dispensasjon fra LNFR-formål i 
kommuneplanens arealdel.  
Søknad om igangsettingstillatelse 
behandles administrativt. 
 

Fullført.  

BYRÅ 19/87 Forsøksordning med 
snørekjøring 
(catskiing) i Oppdal 

Gro Aalbu Forslag til Forskrift om forsøksordning 
med persontransport med tyngre 
beltekjøretøy fra Oppdal skisenter til 
Blåørpiken, Oppdal kommune, 
Trøndelag – sendes på lovbestemt 
høring i tråd med forvaltningslovens § 37  
Forskriften er utarbeidet med hjemmel i 
Forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag § 4a, 3.-
8.ledd.  
Høringsfrist settes til 1. november 2019. 
 

Fullført.   

BYRÅ 19/88 300/7 og 300/2-
søknad om fradeling 
av ca. 3600 km til 
boligformål-Randi og 
Leif Olav Størvold 

Arild Hoel Bygningsrådet finner at vilkårene for å gi 
dispensasjon er til stede, og gir i 
medhold av § 19 – 2 i plan- og 
bygningsloven dispensasjon fra 
arealformålet i kommuneplanens 
arealdel for fradeling av ca. 3,6 da fra 
eiendommene gnr/bnr 300/7 og 300/2 til 
boligformål som vist på kartutsnitt 
vedlagt søknaden.  
Bygningsrådet gir i medhold av jordlova 
§ 9 tillatelse til omdisponering av ca. 3,6 
da rundt tunet på Kroken til boligformål 
som vist på kartutsnitt vedlagt søknaden.  
Bygningsrådet gir i medhold av jordlova 
§ 12 tillatelse til fradeling av ca. 3,6 da 
fra eiendommene gnr/bnr 300/7 og 
300/2 til boligformål som vist på 
kartutsnitt vedlagt søknaden.  
Bygningsrådet gir i medhold av § 21 – 4 i 
plan- og bygningsloven tillatelse til 
fradeling av ca. 3,6 da fra eiendommene 
gnr/bnr 300/7 og 300/2 til boligformål 
som vist på kartutsnitt vedlagt søknaden.  
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 

Fullført.  

BYRÅ 19/89 280/7-Anmodning om 
utsatt iverksettelse av 
vedtakutvalgssaksnr. 
19/84 

Marte K. Dørum  Anmodning om utsatt iverksettelse av 
rammetillatelse av 16.09.2019 nr. 19/84 
avslås med hjemmel i forvaltningsloven 
§ 42. For begrunnelse, se ovenstående 
vurdering. 
 

Fullført 

BYRÅ 19/90 Forslag til 
detaljreguleringsplanm 

Arita Stene/ Arild 
Hoel/  Gro 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- 
og bygningslovens § 12-10 å sende 

Fullført.  
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for Brennhaug-Mjøen 
del II,B3 og B7 

Aalbu/ Vigdis 
Thun 

Forslag til detalj-reguleringsplan for 
Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7 på 
lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. 
Vedtaket gjelder udaterte plankart og 
VA-plankart mottatt 09.09.19 og 
bestemmelser datert 04.09.19, med 
følgende endringer:  
I plankartet og VA-plankartet:  
Plankart og VA-plankart dateres 
04.09.19.  

18/2374 fylles inn under saksnr. i 
saksbehandlingssystem.  

Byggegrense til dyrka mark blir vist til 5 
meter på tomtene B2, B3 og B4.  

Byggegrense til Tjønnkåsvegen blir vist 
6 meter fra vegens senterlinje.  

Del av lekeplass LP1 blir vist til annet 
uteoppholdsareal AU2 i henhold til 
vedlagt prinsippskisse.  
 
I bestemmelsene:  
Pkt. 2.6 endres til følgende ordlyd:  
 
Overskytende matjordmasser skal tas 
vare på og brukes til landbruksformål i 
nærområdet.  
 
 
Det tas inn et nytt pkt. 3.2.1.3. med 
følgende ordlyd:  
Gang- og sykkelvegen skal utformes på 
en slik måte at den gir trafikksikker 
innkjøring på, og utkjøring fra OV1.  
I pkt. 3.1.12 inkluderes AU2.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 

BYRÅ 19/91 Forslag til 
detaljreguleringsplan 
for Utesto-Gjelhaugen-
1.gangs behandling 

Arita Stene/ Arild 
Hoel/  Gro 
Aalbu/ Vigdis 
Thun 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- 
og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for 
Utesto - Gjelhaugen på lovbestemt 
høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder 
udaterte plankart og VA-plankart mottatt 
23.08.19, og bestemmelser 12.08.19 
med følgende endringer:  
I plankartet:  
Skiløypa nord for Lona og sør for 
Storlidalsvegen vises som SL2.  
 
Hensynssone – bevaring naturmiljø 
(H560) blir vist med ei bredde på 10 m 
langs elva Lona.  
 
Eksisterende parkeringsareal legges inn 
i plankart (P2 og P3).  
 
Det legges inn areal til annet 
uteoppholdsareal (AU1 og AU2) som vist 
på vedlagt prinsippskisse.  
 
Grønnstruktur - turdrag (T1) vises i 
henhold til vedlagt prinsippskisse.  
 

 Plankart og VA-plankart blir 
datert 12.08.19.  

 
I bestemmelsene:  

Fullført.  
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 Nytt punkt 2.7 under 
«Fellesbestemmelser»:  

 
All hogst i vernskog, unntatt hogst av 
ved til husbehov eller hogst av bjørk, 
krever forhånds-godkjenning av 
kommunen. Det vises til retningslinjer for 
meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskog.  

 Nytt punkt 3.1.12 under 
«Bebyggelse og anlegg»:  

 
Skiløypetraséene SL1 og SL2 skal ha 
minimum bredde på 6 meter.  
 Nytt punkt 3.1.13 under 

«Bebyggelse og anlegg»:  
 
Areal vist til annet uteoppholdsareal 
(AU1 og AU2) er felles for alle tomtene i 
området. Innenfor dette arealet kan det 
det foretas enkel tilrettelegging med 
eksempelvis bord, benker, bål- og 
grillplasser.  

 Punkt 3.2.2 får følgende 
ordlyd: 
Parkeringsplassene ved 
Storlidalsvegen (P1, P2 
og P3) er felles for alle 
tomtene i planområdet.  

 
 Det tas inn ny bestemmelse 

nummerert 3.3 med overskrift 
«Grønnstruktur» og nytt punkt 
3.3.1 med følgende ordlyd:  

På areal vist som grønnstruktur i 
plankartet tillates ingen inngrep eller 
tiltak som forringer arealenes bruk til 
dette formålet. Rydding av vegetasjon er 
tillatt i nødvendig utstrekning. Turdrag 
(T1) skal ha minimum bredde 3 meter.  

 Punkt 4.2. får overskriften 
«Sone med angitte særlige 
hensyn – bevaring naturmiljø 
(H560) og bevaring kulturmiljø 
(H570)», og punkt 4.2.1. får 
følgende ordlyd:  

 
Innen områder avsatt til hensynssone c) 
– bevaring naturmiljø og bevaring 
kulturmiljø tillates ingen inngrep i terreng 
eller vegetasjon som kan forringe 
områdenes verdi.  
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. 
Miljøfaglig vurdering.  
 

BYRÅ 19/92 178/1 - klage på 
bygningsrådets vedtak 
i sak 19/57 - Eli Marit 
Munkvold  
 

Arild Hoel Bygningsrådet viser til sak 19/57 der det 
er gitt dispensasjon for fradeling av ca. 
800 m² fra gnr/bnr 178/1 som 
tilleggsareal til gnr/bnr 179/77. 
Fylkesmannen har ikke opphevet denne 
dispensasjonen. Den delen av vedtaket i 
sak 19/57 som gjelder fradeling av ca. 
800 m² står ved lag.  
Bygningsrådet avslår søknad om 
fradeling av ytterligere ca. 1200 m² (ca. 
870 m² innmarksbeite og ca. 330 m² 
annet markslag) fra eiendommen gnr/bnr 
178/1 som tilleggsareal til gnr/bnr 
179/77.  
Bygningsrådet viser til vurderingene 
ovenfor, og finner ikke at vilkårene for å 
gi dispensasjon i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19 – 2 er tilstede.  
Bygningsrådet presiserer at det med 
hjemmel i jordloven § 9 er gitt samtykke 

Fullført 
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til omdisponering av ca. 140 m² 
innmarksbeite til boligformål.  
Bygningsrådet vedtar i medhold av § 11 
– 17 i plan- og bygningsloven at 
tilleggsarealet på 800 m² blir vist til 
boligformål i kommuneplanens arealdel. 
Det settes som vilkår at tilleggsarealet 
sammenføyes med gnr/bnr 179/77. 
 

BYRÅ 19/93 Klage på 
bygningsrådets vedtak 
i sak 19/73-Mildrid 
Aase Alstad 

Arild Hoel Bygningsrådet finner klagen begrunnet, 
og endrer sitt vedtak i sak 19/73 slik:  
Bygningsrådet finner at vilkårene for å gi 
dispensasjon er til stede, og gir i 
medhold av § 19 – 2 i plan- og 
bygningsloven dispensasjon fra 
arealformålet i kommuneplanens 
arealdel for fradeling av ca. 2430 m² fra 
eiendommen gnr/bnr 236/3 til 
boligformål.  
Bygningsrådet gir i medhold av jordloven 
§ 9 tillatelse til omdisponering av ca. 
2430 m² rundt tunet på gnr/bnr 236/3 til 
boligformål.  
Bygningsrådet gir i medhold av jordloven 
§ 12 tillatelse til fradeling av ca. 2430 m² 
fra eiendommen gnr/bnr 236/3 til 
boligformål.  
Bygningsrådet gir i medhold av § 21 – 4 i 
plan- og bygningsloven tillatelse til 
fradeling av ca. 2430 m² fra 
eiendommen gnr/bnr 236/3 til 
boligformål.  
Avgrensning av tomta er vist på 
kartutsnitt datert 10.09.19.  
Klagen anses etter dette imøtekommet.  
Det settes som vilkår at resten av 
eiendommen gnr/bnr 236/3 selges som 
tilleggsareal til gnr/bnr 250/1, og 
sammenføyes med denne eiendommen 
innen 31.03.20.  
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 

Fullført.  

BYRÅ 19/94 52/6-søknad om 
fradeling-Hans Petter 
Havdal 

Arild Hoel Bygningsrådet finner at vilkårene for å gi 
dispensasjon for fradeling av teig 4 til 
boligformål er til stede, og gir i medhold 
av § 19 – 2 i plan- og bygningsloven 
dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanens arealdel for fradeling 
av 2,6 da (teig 4) fra eiendommen 
gnr/bnr 52/6 til boligformål slik det går 
fram av kartutsnitt vedlagt søknaden.  
Bygningsrådet gir i medhold av jordloven 
§ 9 tillatelse til omdisponering av teig 4 
til boligformål.  
Bygningsrådet gir i medhold av jordloven 
§ 12 tillatelse til fradeling av teig 4 til 
boligformål, og teigene 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 
8 til uendret formål.  
Det settes som vilkår at teigene 1, 2, 3, 
5, 6, 7 og 8 selges til, og sammenføyes 
med gnr/bnr 52/1 innen 1. mars 2020.  
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven anses ivaretatt. 
 

Fullført.  

BYRÅ 19/95 69/3-Søknad om 
deling av 
grunneiendom-Svein 
Henrik Risan 

Arild Hoel Bygningsrådet gir i medhold av 
jordlovens § 9 tillatelse til omdisponering 
av ca. 20 m² dyrka jord til fritidsformål.  
Bygningsrådet gir i medhold jordlovens § 
12 samtykke til fradeling av en parsell på 
ca. 70 m² fra eiendommen gnr/bnr 69/3 
som tilleggsareal til gnr/bnr 49/17 slik det 
går fram av kartutsnitt datert 02.10.19.  
Bygningsrådet gir i medhold av plan og 
bygningsloven § 21-4, tillatelse til 

Fullført 
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fradeling av ca. 70 m² fra eiendommen 
gnr/bnr 69/3 som tilleggsareal til gnr/bnr 
49/17 slik det går fram av kartutsnitt 
datert 02.10.19.  
Det settes som vilkår at parsellen blir vist 
til fritidsformål, og sammenføyes med 
gnr/bnr 49/17.  
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven kommer ikke til 
anvendelse. 
 

BYRÅ 19/96 43/3-
Losvollen.Søknad om 
konsesjon-teig 45/9 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i 
konsesjonslovens §§ 2 og 9, Kjell 
Jostein Loe konsesjon på erverv av 
landbrukseiendommen Sjursløkkja gnr 
45, bnr 9.  
Vedtaket begrunnes med at ervervet gir 
en god driftsmessig løsning og en klar 
rasjonaliseringsgevinst for kjøper, og er i 
tråd med konsesjonslovens formål.  
Det stilles som vilkår at teig 45/9 
sammenføyes med 42/3 innen 31.12.19. 
 

Fullført.  

BYRÅ 19/97 43/3-Søknad om 
konsesjon-teig 
43/13.Søker: Lars 
Hevle 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i 
konsesjonslovens §§ 2 og 9, Lars Hevle 
konsesjon på erverv av teig 43/13 fra 
Losvollen gård.  
Vedtaket begrunnes med at ervervet gir 
en driftsmessig god løsning og en klar 
rasjonaliseringsgevinst for kjøper, og er i 
tråd med konsesjonslovens formål.  
Det stilles som vilkår at teig 43/13 
sammenføyes med 38/3 innen 
31.12.2019. 
 

Fullført.  

BYRÅ 19/98 Anmodning om utsatt 
iverksettelse av 
vedtak,utvalgssaksnr. 
19/84 

Marte K. Dørum Anmodningen om utsatt iverksettelse av 
rammetillatelse av 16.09.2019 nr. 19/84 
avslås med hjemmel i forvaltningsloven 
§ 42. For begrunnelse, se ovenstående 
vurdering. 
 

 

      
BYAR 19/1 Utvalg for bygg- og 

arealplansaker-
valgperioden 2019-
2023-underskrift av 
protokoll 

Gerd S. Måren Til å underskrive protokollen for utvalg 
for bygg- og arealplansaker for 
valgperioden 2019-2023 velges Tor Olav 
Naalsund.  
Eirin Heggvold – vararepr. 
 

 

BYAR 19/2 Behandling av klage 
på rammetillatelse av 
16.09.2019,SIVA 

Marta K. Dørum Utvalg for bygg- og arealplansaker kan 
ikke se at klager mottatt 17.09.2019 og 
08.10.2019 fra henholdsvis advokat 
Andersen på vegne av Ren Oppdal AS 
og advokat Kjell Heggvoll på vegne av 
Skreen og Stensrud AS inneholder 
momenter eller opplysninger som var 
ukjent for utvalget ved behandling av sak 
19/84. Utvalg for bygg- og 
arealplansaker finner ikke grunn til å 
oppheve eller endre vedtaket jf. fvl. § 33 
(2), og opprettholder sitt vedtak i sak 
19/84.  
Klagen er behandlet i medhold av 
forvaltningslovens regler, jf. pbl. § 1-9.  
Saken oversendes Fylkesmannen i 
Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 

Ikke fullført. Avventer 
klagebehandling fra 
Fylkesmannen. 

BYAR 19/3 280/279-Endring av 
gitt rammetillatelse, 
SIVA 

Marta K. Dørum Søknad om endring av rammetillatelse 
godkjennes som omsøkt jf. pbl. § 21-4 jf. 
§ 20-3.  
Dette vedtak må ses i sammenheng 
med rammetillatelse av 16.09.2019. 
 

Fullført 

BYAR 19/4 214/8-Dispensasjon 
fra fritidsformålet og 

Vegard Kilde Etter en samlet vurdering anses 
fordelene klart større enn ulempene ved 

Fullført 
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avstand til dyrkamark 
vist i 
kommuneplanens 
arealdel 

å gi dispensasjon fra fritidsformål for 
etablering av bolig, samt å tillate bygging 
nærmere enn 10 meter fra dyrkamark, 
pbl § 19-2. Hensikten bak bestemmelsen 
det dispenseres fra og planformålet 
tilsidesettes ikke i vesentlig grad. Det 
samme gjelder lovens 
formålsbestemmelse.  
Etter plan og bygningslovens § 19-2, jf 
19-1, gis det for eiendom 214/8 
dispensasjon fra fritidsformålet i 
kommuneplanens arealdel for etablering 
av bolig, og fra krav om minimum 10 
meter avstand til dyrkamark for 
plassering av garasjedelen, jf 
arealplankartet og bestemmelse 2.1.2 og 
2.1.1. Avstand til dyrkamark godkjennes 
i henhold til vedlagt situasjonsplan og 
AR5 kartene. Avstanden tillates 2,5 
meter fra garasjedel til dyrkamarka i 
nord.  
Tiltaket anses ikke å berøre 
naturmangfoldet, og det er ikke funnet 
nødvendig å vurdere saken etter §§ 8-12 
i naturmangfoldloven. 
 

BYAR 19/7 280/13-søknad om 
endring av 
områdereguleringspla
nen for Oppdal 
sentrum,Hoel & 
Sønner AS 

Arild Hoel Utvalg for bygg- og arealplansaker 
vedtar i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-14 endring av 
områdereguleringsplanen for Oppdal 
sentrum slik at SKK4 blir vist til 
sentrumsformål, og blir en del av BS23.  
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven kommer ikke til 
anvendelse. 
 

Fullført.  

BYAR 19/9 160/1-søknad om 
tillatelse til deling av 
grunneiendom ved 
Dalsvatnet i 
Storlidalen.Benthe 
Bråthen Jære og 
Morten Jære 

Arild Hoel Utvalg for bygg- og arealplansaker gir i 
medhold av § 19 – 2 i plan- og 
bygningsloven dispensasjon fra 
plankravet i pkt. 1.2. i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker 
vedtar i medhold av § 11 – 17 i plan- og 
bygningsloven mindre endring av 
kommuneplanens arealdel, slik at de to 
nye tomtene blir vist med formål 
fritidsbebyggelse, og at gnr/bnr 160/8 blir 
vist med formål LNF der spredt 
utbygging er tillatt. Størrelsen på de nye 
tomtene skal begrenses til maksimum 1 
da hver.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker gir i 
medhold av jordloven § 9 tillatelse til 
omdisponering av inntil 2 da dyrkbar jord 
til fritidsformål. Utvalg for bygg- og 
arealplansaker gir i medhold av 
jordloven § 12 og § 21 – 4 i plan- og 
bygningsloven tillatelse til fradeling av to 
tomter til fritidsformål fra 
landbrukseiendommen Stenbueng, 
gnr/bnr 160/1, som omsøkt.  
Det settes som vilkår for fradeling av de 
to tomtene at gnr/bnr 160/7 og 160/8 
sammenføyes med gnr/bnr 160/1.  
Prinsippene i §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven kommer ikke til 

anvendelse. 
 

Fullført.  

BYAR 19/11 196/7-Søknad om 
konsesjon 
landbrukseiendom 
Tørveskalvhåggån.Sø
ker:Edel Thyve og 
Aleksander Fjellvang 

Gro Aalbu Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 2 og 
9 gis Edel Thyve Fjellvang og 
Aleksander Fjellvang konsesjon på 
erverv av landbrukseiendom 
Torveskalvhåggån gnr 196 bnr 7 i 
Oppdal.  

Fullført. 
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Vedtaket begrunnes med at ervervet 
oppfyller konsesjonslovens formål ved 
erverv av landbrukseiendom. 
 

BYAR 19/12 148/1-Søknad om 
konsesjon på 
landbrukseiendommen 
Ustistu Sliper.Søker: 
Jørgen Breen 

Gro Aalbu Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 2 og 
9 gis Jørgen Breen konsesjon på erverv 
av landbrukseiendom Ustistu Sliper gnr 
148 bnr 1 i Oppdal.  
Vedtaket begrunnes med at ervervet er i 
tråd konsesjonslovens formål. 
 

Fullført. 

BYAR 19/13 310/2-Søknad om 
konsesjon for erverv 
av tilleggsjord. Søker: 
Marianne og Bjørn 
Rise 

Gro Aalbu Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 2 og 
9 gis Marianne og Bjørn Rise konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom gnr 310 
bnr 2 i Oppdal.  
Vedtaket begrunnes med at ervervet er i 
tråd med konsesjonslovens formål.  
Det stilles som vilkår at de to teigene gnr 
310 bnr 2 sammenføyes med 
hovedbruket gnr 45 bnr 10. 
 

Fullført. 

BYAR 19/14 Høringssvar-
delrevisjon av 
forvaltningsplan-
nye/presiserte 
retningslinjer for 
transport til hytter med 
adresse 
Snøfjellstjønnvegen/ 
eventuelt kjøresport til 
Tverrfjellet 

Kari Anne K. 
Wilberg/ 
Ragnhild Eklid 

«Alternativ 2. Den godkjente strekningen 
av kjøresporet forlenges til Tverrfjellet. 
De 7 hyttene som ligger til dette sporet 
kan bruke det på samme vilkår som 
hyttene lenger ut, dvs. 2 barmarksturer 
på kjøresporet (og 2 skuterturer).»  
Retningslinjene i forvaltningsplanen 
endres til:  
Kjøresporet godkjennes inn til 
Tverrfjellet, avsluttet med parkering 
posisjon 62,478 N, 9,367 Ø jf. 
kartvedlegg under (forlengelse 
rødstiplet). Kjøresporet kan nyttes fram 
til hensiktsmessig parkering umiddelbart 
inntil sporet for den enkelte hytte, eller 
endepunkt. Det kan ikke kjøres lenger 
enn det som korresponderer med egen 
hytte.  
Hytter videre inne i fjellet med adresse 
Snøfjellstjønnvegen nr. 701, 798, 800, 
802, 804, 806, 808, 985, 999, 1001 og 
1033 kan få tillatelse til å bruke 
kjøresporet til nr. 704 på samme vilkår 
som hytter som sokner direkte til 
kjøresporet. Parkering skal skje ved nr. 
552 «Pøla» eller 704 «Fagerhaugbua». 
Dette omfatter ikke buer og naust lenger 
inne i fjellet enn Åmotdals-ryggen / 
Flatbekktjønna.  
Kjøresporet kan brukes i perioden fra 1. 
juli til dagen etter siste dag i reinsjakta.  
Ved kjøring på og parkering langs 
kjørespor / veier der dispensasjon 
kreves skal kjørebok ligge synlig og 
lesbar under frontruta. Rubrikker for 
kjøring inn skal da være utfylt og vende 
opp. (Generelt vilkår alle 
veier/kjørespor.) 
 

Fullført 

BYAR 19/17 233/1-Behandling av 
klage på 
bygningsrådets vedtak 
i sak 19/53,avslag på 
rivingssøknad,Ivar 
Vognild 

Arild Hoel/ Marte 
K. Dørum 

Utvalg for bygg- og arealplansaker 
legger til grunn at:  
Tillatelse til riving av mellombygg, tilbygg 
på langside mot nord og garasje mot 
RV70 gitt i sak 19/53 står ved lag.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker gir i 
medhold av § 21-4 jf. § 20-4 i plan- og 
bygningsloven tillatelse til riving av den 
eldre tømmerdelen av fjøset på 
eiendommen gnr/bnr 233/1, Vognill, som 
omsøkt.  
Klagen er behandlet i medhold av 
forvaltningslovens regler, jfr. plan- og 

Fullført. 
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bygningsloven § 1-9, og anses som 
imøtekommet.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker 
anmoder om at tømmeret blir lagret på 
en slik måte at det ikke forringes, og 
dermed kan benyttes senere.  
 

BYAR 19/18 293/2-Klage på 
bygningsrådets vedtak 
i sak 19/74-Inger Turid 
og Jens Kr. 
Hunnestad 

Arild Hoel Utvalg for bygg- og arealplansaker kan 
ikke se at klage mottatt 11.09.19. fra 
Inger Turid og Jens Kr. Hunnestad 
inneholder opplysninger eller momenter 
som var ukjente for bygningsrådet ved 
behandling av sak 19/74. Utvalg for 
bygg- og arealplansaker finner ikke 
klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre 
ledd, og opprettholde vedtaket i saken.  
Klagen er behandlet i medhold av 
forvaltningslovens regler, jfr. plan- og 
bygningslovens § 1 – 9.  
Saken oversendes Fylkesmannen i 
Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 

Fullført. 

BYAR 19/19 Klage på 
bygningsrådets vedtak 
i sak 19/92-
delingssøknad Eli 
Marit Munkvold 

Arild Hoel Utvalg for bygg- og arealplansaker anser 
at vilkårene for å gi dispensasjon er til 
stede, og gir i medhold av § 19 – 2 i 
plan- og bygningsloven dispensasjon fra 
LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel for fradeling av ytterliggere ca. 
240 m² til boligformål.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker gir i 
medhold av jordloven § 12 og § 21 – 4 i 
plan- og bygningsloven tillatelse til 
fradeling av ytterligere 240 m² fra 
eiendommen gnr/bnr 178/1 som 
tilleggsareal til gnr/bnr 179/77.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker 
vedtar i medhold av § 11 – 17 i plan- og 
bygningsloven mindre endring av 
kommuneplanens arealdel, slik at 
ytterligere 240 m² blir vist til boligformål.  
Det settes som vilkår at også det nye 
tilleggsarealet på ca. 240 m² 
sammenføyes med gnr/bnr 179/77.  
Utvalg for bygg- og arealplansaker 
avslår søknad om fradeling ytterligere 
ca. 244 m² innmarksbeite. Dette 
begrunnes med at innmarksbeite er en 
viktig ressurs for driften av gnr/bnr 
178/1, og at en slik fradeling vil svekke 
driftsenhetens ressursgrunnlag.  
Klagen er behandlet i medhold av 
forvaltningslovens regler, jfr. plan- og 
bygningslovens § 1 – 9. 
 

Fullført. 

 

 


