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Ingen
Saksopplysninger
Oppdal Kommunestyre behandlet i sak 22/11 den 27.01.2022 søknad fra Oppdal IL Hovedlaget om
etablering av disc-golf bane på del av kommunens eiendom gnr. 284 bnr. 58 mfl., jfr. vedlegg 2.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak, sitat; Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle
avtale med Oppdal IL (orgnr. 983948111) om etablering av disc-golfbane. Fremforhandlet avtale om
bruk av kommunal grunn, samt fremforhandlet revidert tegning for banene, legges frem for
Formannskapet til endelig godkjenning.
Det har vært god kontakt med Oppdal IL etter Kommunestyrets vedtak og det er gjennomført befaring
for å få plassert banene godt i terrenget og der det er søkt å ta hensyn til andre aktiviteter. I tråd med
Kommunestyrets vedtak er det utarbeidet nytt kart over disc-golfbanen, jfr. vedlegg 1.
Det er fremforhandlet en avtale mellom Oppdal kommune og Oppdal IL som følger som vedlegg 1.
Avtalen er undertegnet av Oppdal IL
Avtalen omfatter en tillatelse til å bruke kommunens areal i 10 år. Avtalen innebærer at det skal
etableres en disc-golfbane på kommunens eiendom. Etableringen innebærer utsetting av kurver og
kan innebære etablering av plattinger, planering, grusing ved utkastområdet ved hvert hull, montering
av kurver i bakken, infotavler, samt etablering av tråkk/stier gjennom banen. Det legges også opp til
etablering av noe som kalles «Mando» i banen. Dette er en hindring på banen man må kaste på rett
side av eller igjennom.
I gjennomføringen av ovennevnte skal det i hovedsak ikke gjøres maskinarbeider. Bruk av maskiner i
området skal avtales særskilt med Oppdal kommune.
Det er i avtalen tatt inn formuleringer som sikrer allmennhetens tilgang. Kommunens rett til å inngå
andre avtaler i samme område er også sikret. Oppdal kommune har full rett til å kreve disc-golfbanen
justert/endret/fjernet, dersom Oppdal Formannskap/Kommunestyre vedtar bruk av området til andre
formål. Dersom dette skulle bli aktuelt har OIL uttalerett før beslutning tas.

Det blir behov for å rydde trær, busker og kratt. Det legges opp til i størst mulig grad å ikke hugge
større furutrær. I hovedsak blir det rydding av trær, busker og kratt slik at banen/området fremstår mer
åpent og parkmessig. Som en hovedregel vil skogen, der banen anlegges, bli åpnet opp slik at
gjenstående trær vil ha en avstand på 5-10 meter mellom hvert tre. Hovedinnslaget av tretyper etter
ryddingen er utført vil være furu og bjørk.
Alle trær som tillates hugget, vil bli fysisk merket av Oppdal kommune, Tekniske tjenester.
Det legges ikke opp til noen betaling av leie for grunn. Dette fordi det i avtalen er definert at bruken av
disc-golfbanen skal være gratis og tilgjengelig for allmennheten. OIL har derimot rett til å kreve betaling
for bruk av banen i forbindelse med deltakelse i enkeltarrangement.
OIL har det fulle driftsansvaret for banen og de installasjoner som etableres.
Folkehelsevurdering
Disc-golf er en sport i stor framgang og et lavterskeltilbud for mennesker i alle aldre. Det kreves kun at
man har en disc for å utøve aktiviteten. Bruk av banen er gratis. Aktiviteten er både sosial og fysisk, og
man kommer seg ut i naturen.
Etableringen vil være et godt tilskudd som vil appellere til en svært bred del av befolkningen og være et
svært positivt tiltak i et folkehelseperspektiv.
Vurdering
Kommunedirektøren viser til den vurdering som er gjort i K-sak 22/11 den 27.01.2022.
Det har vært en svært konstruktivt dialog og et godt samarbeid med OIL om utarbeidelsen av
banekartet. Forhandlingene om en avtale om bruk av grunn har også vært svært konstruktive. Det
oppleves et stort engasjement for å få til baneanlegget, som tenkes oppstartet så snart som mulig
våren 2022.
Kommunedirektøren anbefaler at avtale mellom Oppdal kommune og Oppdal IL kan godkjennes.
Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet godkjenner avtale datert 06.04.2022 slik den foreligger som vedlegg 1 til denne sak.
Avtalen undertegnes av Oppdal kommune ved ordfører.

