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Figur 1 Kartutsnitt med foreløpig planavgrensning. 

Til offentlige myndigheter, naboer og berørte parter 
 
 

Trondheim, 09.03.2020 

Vår ref:627592-01 

REGULERINGSPLAN FOR OLAF GRILSTADS VEG 3                           
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Olaf 
Grilstads veg 3 i Trondheim kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for 
eiendommene. Asplan Viak v/ Ida Haukeland Janbu er plankonsulent for planforslaget som 
utarbeides for forslagsstiller Byåsen IL. 

Planforslaget 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en ny idrettshall for Byåsen IL. Det 
utredes ulike alternativ; enten en dobbel håndballhall eller en håndballhall og en treningshall. Det 
sees også på muligheter for lokaler til andre idretter. Dette vil bli utredet i løpet av planarbeidet.  
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Planområdet omfatter eiendommer med gnr./bnr.: 

• 103/70  
• 103/361 
• 103/814 
• 103/383 
• 103/1 

Byåsen IL ønsker å tilby sine medlemmer større mulighet for innendørs idretter og egenorganisert 
aktivitet. Myra idrettsplass eies av Byåsen IL og er opparbeidet som et nærmiljøanlegg som også har 
skøytebane om vinteren. Ugla ungdomsskole skal kunne benytte hallen til undervisningsformål. Det 
er tidligere utredet en rekke ulike tomter for en idrettshall for Byåsen IL, blant annet på Ugla skole og 
Dalgård idrettsbane. Disse alternativene er av ulike årsaker ikke aktuelle. En hall på Myra idrettsplass 
vil gi gode muligheter til å kombinere innendørs og utendørs aktivitet, og å utvikle Myra som et 
attraktivt møtested for nærmiljøet.  

Hallen er foreslått plassert på en del av området hvor det i dag er lite tilrettelagt for aktivitet. Med 
noe flytting av aktivitetsflater vil dagens bruk kunne opprettholdes, også islegging på vinteren. 
Isleggingen foregår på dagens kunstgressbane.  

Riving av dagens klubbhus er aktuelt, ettersom dagens bruk vil kunne dekkes av en ny idrettshall. 
Fjerning av klubbhuset vil gi flere muligheter for tilrettelegging for lek og aktivitet, samt frigitt areal 
til adkomst og parkering.  

Det er satt i gang en prosess for å kunne gi eiendommen Arnebyveien 2b kjøreadkomst fra 
Gløttrenna, over Byåsen IL sin eiendom. Det er allerede gitt tillatelse fra Trondheim kommune og 
Byåsen IL er i dialog om mulig utforming og plassering. Vegetasjon mellom Gløttrenna og Myra 
idrettsplass skal bevares.  

Foreløpige planer viser adkomst både fra idrettsplassen og fra et øvre nivå mot Olaf Grilstads veg. I 
reguleringsplanen for Myra barnehage fra 2010, sikres sambruk av parkeringsplassen ved 
barnehagen.  

Forhold til gjeldende planer 
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan, men deler av 
randsonen til idrettsplassen er vist som grønnstruktur. Dette gjelder deler av arealet der idrettshallen 
foreslås plassert. Det blir i planarbeidet viktig å se på hvordan hensynet til grønnstrukturen kan 
ivaretas.  
 
I gjeldende reguleringsplan fra 2010 er idrettsplassen regulert til friområde. I reguleringsplanen som 
gjaldt før 2010 var det regulert inn en liten idrettshall på samme sted som det nå planlegges for en ny 
hall. Bestemmelsene i dagens reguleringsplan sikrer at arealet rundt det som er avsatt som ballbane 
skal brukes til lek og uorganisert aktivitet. Parkeringsplassen ved barnehagen skal benyttes til 
adkomst, parkering og renovasjon for barnehage og idrettsanlegg.  

Tiltaket faller ikke under forskrift om konsekvensutredninger.  

Hensikten med varselet 
Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt 
med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med 
innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til 
innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller 
avbøtende tiltak som bør vurderes.  

 



 

side 3 av 3 

 

Kontaktinfo og viktige datoer 
Det inviteres til åpent møte om planen torsdag 19. mars kl. 18-20 på Myra klubbhus, Olaf Grilstads 
veg 3. Det blir informasjon om planprosessen og planene for idrettshallen så langt. Det blir også 
mulighet for å komme med innspill og spørsmål.  
 
Innspill og spørsmål til planarbeidet kan også sendes innen 30. mars 2020 til Ida Haukeland Janbu på 
epost IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no. Mer informasjon finnes på Asplan Viak sine nettsider, se 
www.asplanviak.no/kunngjoringer. 
 
 

Med vennlig hilsen 
Asplan Viak AS 

 

Ida Haukeland Janbu 
Sivilarkitekt / Byplanlegger 

T: 92680186 | 417 99 417 
E: IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no 
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