Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Midtre Gauldal rådhus
19.03.2018
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Etter anmodning fra utvalget starter møtet med omvisning i Støren brannstasjon. Oppmøte ved
brannstasjonen i Moøya kl 0830. Behandling av saker fortsetter umiddelbart, på rådhuset, etter
at befaringen er gjennomført.
Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder.

Støren, den 13.03.2018

Siri Solem
Kst enhetsleder
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Til høringsinstansene

Vår dato:

08.03.2018

Deres dato:

Vår referanse:

201803415-9

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Karen Havdal

Hva mener dere om Trøndelagsplanen?
1. januar 2018 ble vi Trøndelag fylkeskommune. Trøndelagsplanen 2018 – 2030 er en
overordnet plan som skal gi strategisk retning for utvikling i hele fylket, og bidra til å
knytte fylket sammen.
Trøndelagsplanen skal være et godt styringsverktøy for hele Trøndelag. Vi har lagt vekt
på å lage et plandokument som gir retning, samtidig som det skal være kortfatta og lett
å lese.
For fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler er det viktig at flest mulig har
kjennskap til dette strategiske verktøyet. Eierskap til Trøndelagsplanen og de omforente
samfunnsmålene er en forutsetning for videre mobilisering, koordinering og samordning
av innsats og virkemiddelbruk i Trøndelag. Derfor sender vi høringsutkastet til en lang
rekke høringsinstanser for å få innspill og tilbakemeldinger, og håper at kommunene
behandler Trøndelagsplanen i kommunestyrene.
Oppfølging av retningsmål og delmål i Trøndelagsplanen skal skje gjennom temaplaner,
strategier og handlingsprogram. Om vi når målene i planen avhenger av deltakelse og
innsats fra flere enn fylkeskommunen. En lang rekke prioriteringer og tiltak i kommuner,
regional stat, næringsliv, frivillighet osv. vil bli sentrale for å nå de omforente
samfunnsmålene. Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er områder eller tema dere
anser spesielt aktuelle for dere, og hvor dere ønsker å delta i videre arbeid.
Om dere ønsker kontakt eller dialog i løpet av høringsperioden reiser vi gjerne ut.
Ta kontakt med: Fylkesdirektør for Plan og næring Trude Marian Nøst eller
Seksjonsleder for Plan Vigdis Espnes Landheim.
PDF-versjon av planutkastet er vedlagt. Planen finnes også på fylkeskommunens
hjemmeside www.trondelagfylke.no. Layout og illustrasjoner i dokumentet er foreløpige.
Endelig versjon av Trøndelagsplanen skal vedtas av fylkestinget i desember 2018.
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Høringsfristen er 31. august 2018, og høringssvar sendes til
postmottak@trondelagfylke.no

Med vennlig hilsen

Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann

Trude Marian Nøst
Fylkesdirektør for Plan og næring

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Dokumentnr.: 201803415-9
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Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjïelte

Høringsutkast
Høringsfrist 31. august 2018
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Vi knytter fylket sammen

TRØNDEL AGSPL ANEN 2018 - 2030

1

7

S
G
N
I
R
Ø
H
T
S
A
K
T
U

FORORD

Trøndelagsplanen skal vise hvilke retning vi vil at Trøndelag skal utvikle seg – hvor Trøndelag
skal være i 2030.

Trøndelagsplanen skal mobilisere til samarbeid og felles satsing for å få den utviklinga vi ønsker
i regionen.

Gjennom prosessen har mange bidragsytere deltatt i drøftinger om framtida og om muligheter
i Trøndelag. Det ligger derfor en forventning HOS alle og TIL alle om å ta del i realiseringen av
ambisiøse mål. Trøndelags visjon – Vi skaper historie – har lagt lista høyt. Arbeid og innsats
skal gi resultater som blir stående og som gjør en forskjell.

Oppfølging av mål og delmål i Trøndelagsplanen vil skje gjennom arbeidet med mer detaljerte
temaplaner og -strategier, eller konkretiseres direkte gjennom egne tematiske handlingsprogram.
Trøndelag fylkesting sender nå et planutkast på bred høring.

Høringsperioden går fram til 31. august, og skal gi god tid til dialog og drøfting underveis.

Tore O. Sandvik

Odd Inge Mjøen

fylkesordfører

fylkesrådmann
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Innledning
Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for utviklingen på
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sentrale samfunnsområder. Trøndelag har i mange år hatt felles overordnet samfunnsplanlegging.
«Felles fylkesplan»/Trøndelagsplanen 2005-08 og 2009-12 samlet flere aktører i regionen til felles
satsing. Nå som Trøndelag er ett fylke er grunnlaget lagt for enda mer kraftfull og samlet innsats.
Trøndelagsplanen 2018 - 2030 er blitt til gjennom brede prosesser med mange aktører, både
kommunene, organisasjoner, næringsaktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ungdommens fylkesting og andre. Arbeid med tematiske strategier innenfor samferdsel, næringsutvikling, kompetanse og kultur har også bidratt i utformingen.

Trøndelagsplanen uttrykker i hvilken retning vi vil at Trøndelag skal utvikles, og hvor vi vil at
Trøndelag skal være i 2030. Visjonen for Trøndelag, Vi skaper historie, sier at ambisjonene er
store. Det vi skaper og utvikler i tida framover skal bli stående og gi varige, positive spor.
TRØNDELAGS PLANSTRUKTUR

Trøndelagsplanen er det overordnede leddet i en sammenhengende planstruktur. På flere områder
er det utviklet - eller er under utvikling - egne temaplaner, strategier og handlingsprogram. Disse
går mer detaljert inn på hvordan det skal jobbes eller hvilke tiltak som skal iverksettes for å realisere målene. Plansystemet er skissert bakerst i dokumentet.
LESEVEILEDNING

De valgte innsatsområdene Bolyst og livskvalitet; Kompetanse, verdiskaping og naturressurser;
Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner synliggjøres gjennom i alt ni prioriterte retningsmål
for utviklingen som skal være balansert for hele Trøndelag.

Til hvert mål er det gitt nærmere formuleringer som sier hvordan målet skal forstås - Det betyr
at - sammen med en utdypende tekst og hvilke gjennomgående tema som er mest sentrale.

Bolyst og
livskvalitet

Regionale
tyngdepunkt og
kommunikasjoner

Kompetanse,
verdiskaping og
naturressurser
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Økologisk
bærekraft

Sosial og kulturell
bærekraft
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• samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.
• flere er i jobb, flere fullfører videregående opplæring og flere tar høyere utdanning.
• nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.
• frivillighetssektoren er aktiv og inkluderende.

• offentlige tjenester er innovative, har bred dekning og høy kvalitet.

Et samfunn hvor det er godt å bo og leve er et samfunn hvor innbyggerne kan bruke sine ressurser, hvor
felleskapet er inkluderende og hvor samfunnet sikrer innbyggerne trygghet. Folkehelsestatistikk viser at

BOLYST OG LIVSKVALITET

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag

jobb og utdanning er nøkkelfaktorer for den enkeltes livskvalitet. Et viktig innsatsområde vil derfor være å
bidra til at så mange som mulig kan ta del i arbeidslivet. At mange er i arbeid og slik bidrar i samfunnet, er
positivt både for inkludering og integrering.

Fellesskap og sosialt samvær er viktig for den enkeltes livskvalitet. Et nærmiljø som inviterer til utfoldelse
fysisk, sosialt og uavhengig av alder og funksjonsevne, legger gode rammer for innbyggernes hverdagsliv.
Åpenhet og bevissthet om tro og livssyn skal bidra til et inkluderende samfunn.

Frivilligheten står for svært viktige deler av samfunnslivet i Trøndelag. Engasjement og skapertrang resulterer
i små og store arrangement og legger grunnlag for aktivitet og bred involvering. Gjennom egenaktivitet og
deltakelse er frivilligheten en viktig arena for integrering og inkludering i sosiale felleskap.

Velferdsstaten og det kommunale tjenestetilbudet er fundamentet for den norske samfunnsmodellen. I takt
med teknologisk utvikling og store samfunnsendringer er det viktig å sikre fortsatt gode offentlige tjenester
gjennom kompetanse og økonomiske ressurser til nødvendig omstilling.

Sentrale gjennomgående tema:
Folkehelse
Livskraftige distrikter
Integrering/inkludering
Universell utforming
Digitalisering/automatisering
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BOLYST OG LIVSKVALITET

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag
Det betyr at
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• kommunene har en solid kulturell grunnmur som bidrar til et mangfoldig og skapende kulturliv.
• både kulturelle egenaktiviteter og profesjonelle kulturtilbud er tilgjengelig for alle.
• samisk språk og kultur skal være levende og synlig i Trøndelag.
• det kulturbaserte næringslivet er velutviklet.

Den kulturelle grunnmuren omfatter den mangfoldige aktiviteten på kultur- og idrettsfeltet lokalt. Mye utøves
i frivillige lag og organisasjoner som tilbyr en stor bredde av aktivitetsmuligheter, men også gjennom blant
annet folkebibliotek og kulturskoler. Bevisst tilrettelegging fra det offentliges side er viktig. Det kan dreie
seg om arenaer som kulturbygg og idrettsanlegg, tilgang til kunnskap og ordninger som understøtter deling
av erfaring og kompetanse, i tillegg til ren økonomisk støtte.

I tillegg til storbyens brede tilbud av profesjonell kunst og kultur, skal kulturbygg med regionale funksjoner
gjøre det mulig å tilby et bredt spekter av konserter og forestillinger i rimelig nærhet til de fleste av fylkets
innbyggere. Her vil også lokale, profesjonelle aktører få vekst- og utviklingsmuligheter.

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området. Utvikling av samisk språk og kultur er viktig
for det samiske samfunnet, og god kjennskap til samiske forhold i den øvrige befolkningen er vesentlig for
utvikling av Trøndelag som samisk område.

Kunst og kultur gir innbyggerne «noe å leve for», men kan også gi «noe å leve av». Fylkets rike kulturarv
representerer en viktig ressurs. Kulturbasert næringsliv omfatter i liten grad virksomheter med et høyt
antall arbeidsplasser og store inntekter, men styrken er at aktiviteten kan drives overalt i fylket. Kulturbasert
næringsliv omfatter virksomheter som gir arbeidsplasser i fjellbygdene, ytterst på kysten og ellers der
næringslivet for øvrig har begrensede muligheter.

Sentrale gjennomgående tema:
Livskraftige distrikter
Integrering/Inkludering
Samisk næringsutvikling og kultur
Folkehelse
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• dialogen mellom kompetansemiljø, næringsliv og råvaresterke distrikt er god.
• Trondheim og Trøndelag opptrer samlet i nasjonal sammenheng.

• deltakelsen på internasjonale arenaer er strategisk og koordinert.

Trøndelag er god på regional samhandling. Samlingen til ett fylke er et nytt og viktig skritt i å sikre at
regionens krefter jobber sammen og drar i samme retning. En viktig oppgave mot 2030 blir å legge til rette
gode rammer for samarbeid og dialog mellom den nye fylkeskommunen og andre sentrale aktører i regionen. Kommunenes samarbeidsstrukturer er også i endring, og behov for å tenke utover egen kommune vil
bli enda viktigere.

I næringssammenheng har vi lenge forholdt oss til Trøndelag som ett. Trøndernettet organiserer nærings-

BOLYST OG LIVSKVALITET

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling

hager og innovasjonsselskap, og Tenkeloft trøndersk landbruk samler aktørene i landbruket. Andre eksempler omfatter virkemiddelaktører og klynger, samt felles bransjeplaner. Her er likevel rom for forbedring.
Den store ressursen som ligger i samhandling med de sterke kompetansemiljøene skal utnyttes enda bedre.
Trondheim, med sine institusjoner, arbeidsplasser og marked, har en sentral funksjon i Trøndelag. En livskraftig region vil være en solid base for byens utvikling. Et godt samarbeid mellom byen og resten av regionen, basert på gjensidig raushet og støtte, vil gi gjensidig styrke i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Sentrale gjennomgående tema:
Balansert utvikling

Internasjonalisering/globalisering
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KOMPETANSE, VERDISKAPING OG NATURRESSURSER

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv
Det betyr at
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• grunnopplæringen stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet.

• opplærings- og utdanningssystemet er fleksibelt og i nært samarbeid med arbeidslivet.
• det er god tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø.

Det er viktig å ta vare på barns nysgjerrighet og lærelyst. Ett bidrag vil være å legge mer til rette for samhandling mellom barnehage/ skolesystem og det lokale arbeidslivet. Det vil bidra til å øke ungdommens
kjennskap til – og interesse for – mulighetene i det lokale arbeidsmarkedet, og til å øke potensialet for fleksible tilbud til ungdommer som sliter med å tilpasse seg en vanlig skolehverdag. For både videregående nivå
og fagskoler vil en tettere og mer systematisk dialog med lokalt arbeidsliv gi bedre tilpassing til næringslivets
kompetansebehov.

Høgskole- og universitetssektoren bør knytte bedre kontakt med næringslivet utenfor lærestedenes nærmeste omland, blant annet for å øke studentenes kjennskap til yrkesmulighetene i distriktet. Kompetansekravet i næringslivet er økende, det gjelder både yrkesfaglig og universitet-/høgskolekompetanse. I distriktet
er det særlig krevende å rekruttere personer med høyere utdanning. Med tilførsel av ny kompetanse kan
arbeidslivet i distriktene se nye utviklingsmuligheter, ikke minst med hensyn til bruk av digitale verktøy og
evnen til å utnytte ny teknologi. Dette gjelder også offentlig sektor. Den teknologiske utviklingen og andre
endringer i arbeidslivet, vil stille store krav til oppdatert kompetanse. Etter- og videreutdanning av ansatte
må derfor være et viktig tema i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

Samarbeid om studentpraksis, studentoppgaver, o.l. vil gjøre det enklere for næringslivet å inngå i annet
samarbeid med forskning- og utviklingsmiljø. Trøndelags to universiteter gir god tilgang til kompetanse på
de fleste områder, både innen utdanning og forskning.

Sentrale gjennomgående tema:
Livskraftige distrikter
Det grønne skiftet
Internasjonalisering/globalisering
Digitalisering/automatisering
Integrering/inkludering
Folkehelse
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Det betyr at

S
G
N
I
R
Ø
H
T
S
A
K
T
U

• samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forskningsmiljø er godt.
• vi utnytter ressurser effektivt og tar miljøhensyn.

• vi er internasjonalt ledende leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, skog og hav.
Kompetanseinstitusjonene i Trøndelag, sammen med det naturbaserte næringsgrunnlaget, gir oss/regionen
det beste utgangspunktet for å ta en sentral og førende rolle på dette feltet. Teknologikompetansen ved
NTNU og SINTEF er avgjørende for å videreutvikle denne rollen. Utfordringen er på den ene siden å sikre at
miljøene beholder sin nasjonale og internasjonale posisjon, på den andre siden er det en betydelig utfordring
å sikre regionale effekter i Trøndelag. Blått kompetansesenter og Brohode Havbruk er eksempler på tett og
god kopling mellom bedrifter, videregående skoler, universitet og forskningsinstitusjoner. Dette må vi lære
av og bruke innenfor andre sektorer.

Teknologi og kompetanse er viktige innovasjonsdrivere innenfor akvakulturindustrien. Utnyttelse av teknologi i andre næringer enn den opprinnelig er utviklet for, gir nye vekstmuligheter. Leverandørindustrien
i Trøndelag kan, sammen med våre kunnskapsmiljøer, gi vesentlige bidrag internasjonalt ved eksport av
kompetanse og teknologi.

Samtidig som eksisterende produsentmiljø skal forsterkes, må nye utvikles. Vi skal ta miljøhensyn og sikre
effektiv ressursutnyttelse gjennom sirkulærøkonomisk praksis hvor produksjoner der avfallet minimeres
og/eller går inn som råstoff i annen produksjon. Målet er at forbruket holdes lavt ved at så lite ressurser
som mulig går ut av kjeden.

Økt regional tilstedeværelse fra forsvaret gir oss muligheter til å utvikle ny næringsaktivitet innenfor forsvarsindustrien og sikkerhetsmarkedet. Også her er koblingen til teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF
viktig.
Tilgang og produksjon av ren energi, samt god og sikker energiinfrastruktur er en forutsetning for utvikling
av regionen. Trøndelag har naturgitte forutsetninger for å være produsent av ren energi.
I tillegg er det også potensial for økt verdiskaping i mineralnæringen.

KOMPETANSE, VERDISKAPING OG NATURRESSURSER

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi

Sentrale gjennomgående tema:
Klima
Det grønne skiftet
Internasjonalisering/globalisering
Digitalisering/automatisering
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KOMPETANSE, VERDISKAPING OG NATURRESSURSER

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
Det betyr at
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• produksjonen av ren og trygg mat er i god vekst.

• sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende.
• vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor.
• vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff.

Trøndelag må styrke sin posisjon som en viktig matregion i Norge. Det er betydelige volum som produseres
innenfor landbruk, reindrift og ikke minst havbruk, men også stor bredde av småskala lokalmatproduksjon.
En langsiktig satsing på god kvalitet, med å vektlegge miljøhensyn og mattrygghet, danner grunnlag for
både biologisk og økonomisk bærekraft. Fornybare naturressurser skal gi livsgrunnlag også for framtidige
generasjoner, derfor må vi ha en langsiktig forvaltning av både land- og sjøareal.

Landbruk er Trøndelags største næring, både når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Det er avgjørende for en videre utvikling av jordbruket og lokal matproduksjon at næringsmiddelindustrien styrkes. Skognæringen er av stor betydning for innlandskommunene, og der er det muligheter for økt verdiskaping gjennom
blant annet bedre infrastruktur, økt bruk av tre i bygg og utnyttelse av trefiber. I havbruksnæringen er det
potensial for sterk vekst. Som klimatiltak ligger det betydelige muligheter i dyrking av makroalger, i tillegg
til økt bruk av skog og tre. Dette er sentrale tiltak i et grønt skifte.

Trøndelag har allerede komplette verdikjeder innen mat og bioråstoff, både innenfor blå og grønn sektor.
Ved å bygge videre på disse, samt utvikle andre, skal det skapes flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Sentrale gjennomgående tema:
Det grønne skiftet
Klima
Livskraftige distrikter
Samisk kultur og næringsutvikling
Internasjonalisering/globalisering
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• areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene.
• vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.
• vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling.

Å ha funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele fylket er viktig for samfunnsutviklingen. Det
krever god koordinering av kommunenes areal- og transportplanlegging. Samarbeid og samordnet innsats over kommunegrenser og innen flere samfunnssektorer er nødvendig, både for å håndtere vekst i
pressområder og for å sikre livskraftige distrikter.

Sammensatte samfunnsutfordringer, som klima og folkehelse, krever koordinert innsats fra ulike sektorer
og nivå. Samordnet areal- og transportplanlegging, med god dialog mellom ulike samfunnsinteresser,
er grunnleggende for å håndtere slike sammensatte utfordringer, og for å avveie sentrale hensyn som
jordvern, kulturminner, samisk kultur og næringsutvikling m.m.

Omforente regionale mål og strategier er et viktig grunnlag for forpliktende avtaler om samordnede
tiltakspakker med staten og kommunene. Koordinert utvikling av klima-, areal- og transportplanlegging
gir bedre gjennomføringskraft og vil styrke Trøndelag sin posisjon nasjonalt.

Sentrale gjennomgående tema:
Balansert utvikling
Klima
Folkehelse
Samfunnssikkerhet
Samisk kultur og næringsutvikling

REGIONALE TYNGDEPUNKT OG KOMMUNIKASJON

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur

11
Illustrasjonsbilde. Kommer nytt.
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REGIONALE TYNGDEPUNKT OG KOMMUNIKASJON

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
Det betyr at
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• Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.
• vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester.
• Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.

Trøndelag byr på livsgrunnlag og muligheter for bosetting i svært ulike miljø, med ytterlighetene i det urbane storbylivet og et liv i pakt med naturen til fjells eller ytterst på kysten. Store deler av fylket preges av
landsbygd, tettsteder og småbyer. Et samfunn i god balanse forutsetter at bosetting og aktivitet opprettholdes i hele regionen, og at utviklingen i hele fylket ses i sammenheng.

Storbyens mange ressurser er viktig for hele regionens utvikling. Byens befolkningskonsentrasjon sikrer
nærhet til spesialiserte tjenester, næringsliv og kulturtilbud som krever et visst befolkningsgrunnlag. Dette
understøttes av at byen ligger langs samme kommunikasjonsakse som mange av småbyene, fylkets administrasjonssenter Steinkjer og de største industriområdene.

Samtidig er velfungerende regionale og lokale sentra av stor betydning for utvikling av kraftfulle regioner
og lokal identitet. Framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling skal bidra til bolyst og god utnytting
av sentrumsområder og bomiljø. Lokalisering av offentlige funksjoner som skoler, helseinstitusjoner og
annet skal være med på å bygge opp under dette. Det krever samordning mellom ulike sektorområder og
forvaltningsnivå.

Sentrale gjennomgående tema:
Livskraftige distrikter
Samisk kultur og næringsutvikling
Klima
Samfunnssikkerhet
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• transporttilbudet er funksjonelt og klimanøytralt.

• løsninger for kommunikasjon (transportnett og datanett) er tilpasset lokale og regionale behov.
• ulike transportformer kombineres i gode knutepunkter.

• Trøndelag skal være en pådriver for økt andel godstransport på sjø.

Transport- og samferdselssystemet skal på en rasjonell måte knytte hele regionen sammen, samtidig som
det gir gode forbindelser nasjonalt og internasjonalt. Samferdselssystemet favner både veg, bane, sjø
og luft, i tillegg til datanett. Mobildekning og tilstrekkelig bredbåndskapasitet har stadig større betydning
innenfor en rekke områder i samfunnet, ikke minst i distriktene.

Transport er en nøkkel i klima- og miljøarbeidet, og nullvekstmålet i storby og byregioner må stå sentralt.
Utfordringene og løsningene vil være ulike for by og distrikt, men fellesnevneren vil være at kapasiteten i
transporttilbudene må utnyttes godt. Det vil kreve gode og tilgjengelige knutepunkt i hele regionen, hvor
flere transportmidler møtes. Slike knutepunkt må sees i sammenheng med utviklingen av regionale tyngdepunkt. Også vegsystemet må tilpasses dette, slik at de viktigste gods- og pendlerstrekningene sikres god
standard.

Jernbanen representerer en viktig ferdsels- og transportåre nord-sør i regionen og som forbindelse til
andre deler av landet. En styrking av jernbanens rolle i samferdselssystemet vil være et viktig bidrag i
klimasammenheng. Mer klimavennlige, hurtiggående båter er under utvikling og vil bli et viktig tilskudd i
samferdselssystemet.

Fram mot 2030 ser vi for oss nye løsninger for frakt av gods. Her er veksten enorm og behovet for nye
løsninger stort, både av hensyn til næringslivets tilgang til markedene og for å redusere belastningen på
veiene. Trøndelag vil møte denne utfordringen med å være en pådriver for smartere bruk av teknologi,
spesielt innen sjøtransport.

REGIONALE TYNGDEPUNKT OG KOMMUNIKASJON

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

Sentale gjennomgående tema:
Klima
Folkehelse
Universell utforming
Balansert utvikling
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Illustrasjonsbilde. Kommer nytt.
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REGIONAL PLANSTRATEGI

STRUKTUREN I DET REGIONALE PLANSYSTEMET

FYLKESPLAN:

TRØNDELAGSPLANEN 2018 - 2030

REGIONAL PLAN

etter Plan- og bygningsloven

HANDLINGPROGRAM

HANDLINGPROGRAM

REGIONAL
STRATEGI

HANDLINGPROGRAM

FYLKESPLAN

TEMAPLANER

HANDLINGSPROGRAM

- retningsmål
- strategier
Perspektiv 2018 - 2030

- utviklingsmål
- strategier
Perspektiv 4 år+

- resultatmål
- tiltak
Perspektiv 1 - 2 år
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/562-

13.mars 2018

Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og
farvannslov
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring NOU 2018:4 Sjøveien videre –
Forslag til ny havne- og farvannslov.
Havne- og farvannslovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende havne- og
farvannslov og leverte sin utredning 1. mars 2018. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enkel
og tilgjengelige. For et sammendrag av utvalgets vurderinger vises det til NOUen side 15-19.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom
departementets side for høring: www.regjeringen.no/NOUhavneogfarvannslov. På denne
siden finnes en lenke til NOUen under fanen "høringsnotat". Høringsuttalelsene vil bli
publisert på departementets nettsider.
Høringsinstansene bør vurdere om høringsbrevet bør sendes til underliggende etater eller
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer, medlemsorganisasjoner eller andre.
Departementet ber om at høringsuttalelser er departementet i hende innen
15 juni 2018.
Med hilsen
Ottar Ostnes
ekspedisjonssjef

Anita Christoffersen
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904
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Avdeling
Kyst- og
miljøavdelingen

Saksbehandler
Anne Katrine
Flornes
22 24 64 29

Beitelag i Trøndelag

Vår dato:
05.02.2018

Vår ref.:
2018/5176

Deres dato:

Deres ref.:

Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist og prioriteringer for
Trøndelag 2018
Fylkesmannen i Trøndelag har mottatt belastningsfullmakten for forvaltning av landbruks- og
reindriftspolitiske virkemidler. For 2018 er Fylkesmannen i Trøndelag tildelt en ramme på kr
1,7 mill kr til tiltak i beiteområder i Trøndelag.
Jf. belastningsfullmakten kan Fylkesmannen, innenfor rammen av forskrift og rundskriv for
ordningen, velge å prioritere bestemte typer tiltak eller prosjekter. Prioriteringer skal gå
fram av utlysningen. I dette brevet kan dere lese om hvilke tiltak som vil bli prioritert for
tilskudd i Trøndelag i 2018.
Vi minner for øvrig om at søknadsfristen for tilskudd til tiltak i 2018 er satt til 15. februar.

Generelt om ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark,
redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Tilskuddet kan gå til ulike planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot
organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk, samt til
investeringer i faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg, og annet utstyr knyttet
til beitebruk.
Bestemmelsene i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder regulerer bruken av
tilskuddet. Søknadsskjema, regelverk og mer info om ordningen med eksempler på mulige
tiltak ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet: https://www.slf.dep.no/no/miljo-ogokologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader.
Om tiltak i beiteområder i Trøndelag – egne bestemmelser og prioriteringer for 2018
Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag er satt til 15. februar. Søknaden skal
innen fristen levers til kommune for vurdering, før innsending til fylkesmannen. Kommunene har frist
til 1. mars med å sende inn søknadene til Fylkesmannen.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Saksbehandler:
Eva Dybwad Alstad
Telefon:
73 19 92 75
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Fylkesmannen i Trøndelag har videre fastsatt noen prioriteringer bruken av midler i Trøndelag for
2018. Prioriteringene er fastsatt etter møte med Sør- og Nord- Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag
bonde og småbrukerlag og Sør- og Nord-Trøndelag Sau og geit den 18. januar 2018.
Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, framfor søknader fra
enkeltbrukere, eller søknader fra beitelag om tiltak som gjelder enkeltbrukere i laget.
Følgende investeringstiltak i beiteområdene vil bli prioritert:
- Sperregjerder
- Sanke og skilleanlegg
Ved tilskudd til sperregjerder og sanke/skilleanlegg innvilges et tilskudd på 50 % av godkjent
kostnadsoverslag. Tilskudd til vedlikehold og/eller fjerning av gamle anlegg prioriteres ikke. Tilskudd
til elektronisk overvåking, saltsteinautomater og sankebuer har også lavere prioritet. Ved begrenset
tilskuddsramme kan søknader om tilskudd avslås med bakgrunn i knapphet på midler.
Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i beiteområdene så
må det foreligge skriftlig avtale med grunneier om tiltaket. Avtaler skal legges ved søknaden. Vi
anbefaler å ta utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit (se
http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html), men disse kan forenkles og tilpasses
lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av avtalen. Avtalen
må ha minimum 10 års varighet jf § 2 om vilkår for tilskudd. I områder som berører reindriften må
tiltaket avklares med reindriftsnæringa. Tiltakshaver er for øvrig selv ansvarlig for å hente inn
nødvendig samtykke etter lover og regler som tiltaket faller inn under.
Følgende planleggings og tilretteleggingstiltak vil bli prioritert:
- Utarbeidelse/revidering av kommunale beiteplaner (delfinansiering). Tilskuddet skal gå til å
dekke beitelagets innsats i planarbeidet.
- Ny organisering av beitelag og etablering av beitelag i beiteområder der det kan ligge til rette
for organisert beitebruk
- Planlegging av større sperregjerder med behov for avklaring med grunneiere og andre
interesser.

Vi håper på mange gode søknader fra beitlagene i Trøndelag. Ta gjerne direkte kontakt med
undertegnede om det spørsmål til ordningen ut over det som er informert om her.
Med hilsen

Anstein Lyngstad (e.f.)

Eva Dybwad Alstad

Seksjonsleder jordbruk
Landbruksavdelingen

Seniorrådgiver
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Kopi til:
Kommunene i Trøndelag
Sør-Trøndelag Sau og Geit
Nord-Trøndelag bonde og
småbrukarlag
Nord-Trøndelag Sau og Geit
Nord-Trøndelag bondelag
Sør-Trøndelag bondelag
Sør-Trøndelag bonde og
småbrukarlag
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Tildeling av kommunal SMIL-ramme 2018
Belastningsfullmakt fra Landbruksdirektoratet til Fylkesmannen:
Landbruksdirektoratet har tildelt Trøndelag 17,3 millioner kroner for 2018. Hvorav 3 mill. er
øremerket hydrotekniske tiltak.
Inntrukne og overførte midler fra 2017 er på 1,37. mill
Totalt disponible midler pr. 01.01.18 er 18,67 mill
Belastningsfullmakt:
Fylkesmannen delegerer gjennom dette brevet belastningsfullmakt til budsjettdisponering for Spesielle
miljøtiltak i jordbruket innenfor Landbruk- og matdepartementets område.
I henhold til Økonomireglementet skal Fylkesmannen gi belastningsfullmakt til kommunene der
kommunene er vedtaksmyndighet. Dette gjelder de tilskuddsordninger der vedtak fører til at tilskudd
trekkes fra en sentral ramme og der Fylkesmannen fordeler en ramme videre til kommunene.
Fylkesmannen mottok belastningsfullmakt og rammen for hele fylket fra Landbruksdirektoratet i brev
av 20.12.2017.

Fylkesmannen gir med dette kommunen i Trøndelag belastningsfullmakt for Spesielle
miljøtiltak i jordbruket for 2018, rammen for belastningsfullmakten fremkommer av vedlegg
1.
Tildeling av kommunal ramme fra Fylkesmannen:
Fylkesmannen fordeler SMIL-midlene i 2018 i tre omganger, ordinær tildeling i februar,
tilleggsramme etter søknadsfrist 01.10.2018, og omfordeling mellom kommuner som ikke har
brukt ramma innen 15. november.
Fylkesmannen fordeler på denne bakgrunn 13,15 mill. kroner i den ordinære tildelinga av
kommunale rammer i februar 20018. Øremerkede midler til hydrotekniske tiltak tildeles
fortløpende (se lengre ned i tildelingsbrevet). Foreløpig tildelingsramme 1. oktober er 2,57
mill., men ramma vil øke etter hvor mye som trekkes inn på utgåtte arbeidsfrister.
Praktiske føringer:



Alle SMIL- saker, saldokort og vedtak om utsatt arbeidsfrist skal sendes til
fmtlsaturn@fylkesmannen.no - ikke til arkiv eller saksbehandler.
Tidligere kommuner i Sør-Trøndelag: Fra og med 2018 vil inntrukne midler fra avslutta saker
ikke være disponibel for den enkelte kommunen, men trekkes inn, og omfordeles på nytt til
kommuner som melder behov ved søknadsfrist 1. oktober. Dette er i tråd med praksis i
tidligere Nord-Trøndelag og anbefalingene fra Landbruksdirektoratet i tildelingsbrev fra 2011.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Tildeling av SMIL-midler 2018
Fylkesmannen får hvert år sitt tildelingsbrev med føringer for hvordan SMIL-midlene skal
håndteres, og hvordan vi skal vurdere tildeling av midler. I årets tildelingsbrev står følgende
om ordningen:
2.5 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
For 2018 er det bevilget 95 mill. kr over jordbruksavtalen til SMIL. I tillegg er det
omdisponert 20 mill. kr fra drenering til SMIL som skal øremerkes for utbedring av
hydrotekniske anlegg. Ekstramidlene fordeles til fylker med planerte leirjordsområder hvor
det har vært meldt fra om store behov for utbedringstiltak, bl.a. med utgangspunkt i godkjente
vannforvaltningsplaner.
Fylkesmannen skal bidra til at kommunene prioriterer tiltak med god miljøeffekt.
Fylkesmannen skal sørge for en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. Kommuner med
god måloppnåelse, gjennomføringsevne og tiltaksstrategier der SMIL og RMP sees i
sammenheng, skal prioriteres. Oppfølging av kommuner som har utgåtte arbeidsfrister må
skje jevnlig, og fylkesmannen må sørge for at kommunene inndrar tilskudd der fristen er gått
ut. I 2017 ble forskriften endret slik at tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en
tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.
Erfaringer viser at det i noen vannområder er stort behov for utbedring av hydrotekniske
anlegg i jordbruket. Det er viktig å ta tak i disse utfordringene av hensyn til avrenning,
klimatilpasning, ressursbevaring, matproduksjon mm, og føringen i jordbruksavtalen er
fortsatt at utbedring av hydrotekniske tiltak bør gis høyere prioritet ved fordeling av SMIL-midler.

Trøndelag fikk 3 mill. av de 20 mill. øremerkede midlene til fordeling på hydrotekniske tiltak.
Disse midlene settes av til større hydrotekniske tiltak som kommunene fortløpende kan søke
om for å få tiltakene gjennomført. Søknader knyttet opp til prioriterte områder (jfr. prioriterte
områder i RMP, utsatt jordarbeiding), vil ha førsteprioritet, før andre søknader på
hydrotekniske tiltak blir vurdert (utafor pri.omr. vurders i juni og oktober). Tiltaket bør være
av stor nytte, og ha et visst omfang. Kommunen må få fram denne koblingen i søknad om
tildeling av midler fra denne potten, samt i eventuelt vedtaksbrev.
Søknad om tilleggsrammer etter 1. oktober
Resterende midler på fylkesrammen fordeles etter søknadsfristen 01.oktober etter følgende
vurderinger:
 årets ordinære kommuneramme må være oppbrukt og ferdig løyvd
 søknad om tilleggsramme må begrunnes og dokumenteres med konkrete foreliggende
søknader
 vise en nøye prioritering av tiltakene som er bevilget, og vurdering ved bruk av høye
satser.
 Arbeidsfrister skal være overholdt, og det skal ikke ligge saker med utgåtte frister
(innen 31.05.18)
Krav til SMIL-søknadene og vedlegg
Under dokumentkontroller finner vi ofte at det mangler vesentlige dokumenter (f.eks plan,
dokumentasjon, kostnadsoverslag eller lignende) som er viktig for å kunne avgjøre om
søknaden er et SMIL-tiltak, og tilstrekkelig opplyst for å kunne fatte et vedtak.
Hvordan kommunen velger å innhente opplysningene, er opp til kommunen, men søknad skal
ikke behandles før nødvendig dokumentasjon er på plass. Kommunen kan ikke lage plan eller
kostnadsoverslag på vegne av søker, da blir kommunen inhabil i behandling av saken.
Dersom søknaden mangler dokumentasjon må søknaden avslås på grunn av mangelfull
søknad.
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I dokumentkontrollene finner vi av og til saker som etter vår vurdering ikke er
tilskuddsberettiget gjennom SMIL. På bakgrunn av dette har vi i år funnet det nødvendig å
presisere regelverket som gjelder enkelte kulturlandskapstiltak. Presiseringen ligger vedlagt
(vedlegg 2).
Arbeidsfrister
Kommunene må ha rutiner for å avslutte utgåtte arbeidsfrister fortløpende. Utgåtte
arbeidsfrister skal være oppgjort innen noen måneder etter utgått arbeidsfrist. Utgåtte
arbeidsfrister som ikke er oppgjort kan få innvirkning på kommunens SMIL-tildeling
fremover.
Vi ønsker lykke til med SMIL-sesongen 2018! Ta gjerne kontakt om det er noe som er uklart,
eller om det er noe du ønsker å diskutere
Frister å følge opp:
Dato frist
1. oktober
15. november
forløpende
15. november

Tema/rapport
Frist for søknad om tilleggsramme
Søknad om behov for midler v/ev. omfordeling mellom kommuner
Søknad om tildeling av midler til større hydrotek. tiltak
Forbruksrapport for budsjettåret 2018, som skal inneholde
- Oppsummering 2018 i hht tiltaksplanen
- Antatt udisponerte midler pr. 31.12.2018
Tiltaksstrategier og søknad om midler for 2019

1. desember

Siste frist for innsending av innvilgede søknader for innlegging i fagsystemet

Med hilsen

Tore Bjørkli (e.f.)

Anstein Lyngstad

Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Seksjonsleder jordbruk
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1 Oversikt tildeling kommuneramme 2018
2 Notat Kulturlandskap og SMIL
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Likelydende brev sendt til:
Leka kommune
Lierne kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal
Namdalseid kommune
Trondheim kommune
Verran kommune
Åfjord kommune
Inderøy kommune
Malvik kommune
Frøya kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Meldal kommune
Osen kommune
Klæbu kommune
Namsos kommune
Nærøy kommune
Rennebu kommune
Snåsa kommune / Snåasen
Tjielte
Tydal kommune
Verdal kommune
Indre Fosen kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Røyrvik kommune
Snillfjord kommune
Steinkjer kommune
Agdenes kommune
Fosnes kommune
Grong kommune
Overhalla ommune
Frosta kommune
Levanger kommune
Meråker Kommune
Namsskogan kommune
Stjørdal kommune
Vikna kommune
Ørland kommune
Bjugn kommune
Flatanger Kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Roan kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune

Leknesveien 67
Heggvollveien 6
Rådhusveien 2
Rørosveien 11
Gløttvegen 2
Postboks 2399, Torgarden
Liaveien 1
Øvre Årnes 7
Vennalivegen 7
Postboks 140
Postboks 152
Bakkavegen 1
Vargeia 1
Kvamsveien 2
Rådhusveien 13
Postboks 200
Postboks 333 Sentrum
Idrettsvegen 1
Myrveien 1 Berkåk
Sentrum

7994
7882
7224
7290
7750
7004
7790
7170
7670
7551
7261
7380
7977
7336
7740
7541
7801
7970
7391
7760

7590
Postboks 24
7651
Rådhusveien 13
7100
Inge Krokanns veg 2
7340
Postboks 83
7301
Røyrvikveien 5
7898
Krokstadøra
7257
Postboks 2530
7729
7316
Servicekontoret, Stavarvegen 2 7856
Postboks 162
7871
Svalivegen 2
7863
Alstad
7633
Postboks 130
7601
Rådhuset
7530
Kommunehuset
7890
Postboks 133 / 134
7501
Postboks 133 Sentrum
7901
Postboks 401
7129
Alf Nebbes gate 2
7160
Lauvsneshaugen 25
7770
Trondheimsveien 1
7200
Rådhusveien 1
7240
Julie Næss vei 10
7180
Bergmannsgt. 23
7374
Gjelbakken 15
7580
Postboks 74
7358
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LEKA
NORDLI
MELHUS
STØREN
NAMDALSEID
TRONDHEIM
MALM
ÅFJORD
INDERØY
HOMMELVIK
SISTRANDA
ÅLEN
HØYLANDET
MELDAL
STEINSDALEN
KLÆBU
NAMSOS
KOLVEREID
RENNEBU
SNÅSA
TYDAL
VERDAL
RISSA
OPPDAL
ORKANGER
LIMINGEN
SNILLFJORD
STEINKJER
LENSVIK
JØA
GRONG
OVERHALLA
FROSTA
LEVANGER
MERÅKER
NAMSSKOGAN
STJØRDAL
RØRVIK
BREKSTAD
BJUGN
FLATANGER
KYRKSÆTERØRA
HITRA
ROAN
RØROS
SELBU
BØRSA

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift 30. mai 2014 nr. 677 om erstatning når husdyr blir drept eller
skadet av rovvilt. Forslaget er knyttet til endring i reglene om erstatning når hund blir drept eller skadet av
fredet rovvilt. Det foreslås en revidering av forskriften og tilhørende retningslinjer for å tydeliggjøre vilkårene
for erstatning. For å sikre enhetlig praksis ved utmåling av erstatningen, foreslås det en forenkling og
forskriftsfastsettelse av den metode som i dag brukes i forvaltningen. Forslaget innebærer også en justering
av nivå for erstatningens størrelse.
Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på Miljødirektoratets hjemmeside:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar‐endring‐i‐regler‐om‐erstatning‐nar‐hund‐
blir‐drept‐eller‐skadet‐av‐rovvilt‐20181958/
Det er også mulig å sende inn høringskommentarer elektronisk til post@miljodir.no eller til Miljødirektoratet,
Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2018/1958.
Høringsfrist er 15. mai 2018.
Eventuell spørsmål knyttet til høringen kan rettes til seniorrådgiver Lise Rognes, lise.rognes@miljodir.no.
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Kopi ti l:

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

07.02.2018
16/00205-17

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Branden
steinbrudd på gbnr. 236/1 i Midtre Gauldal kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

1. Konsesjonen
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 15.11.2017 fra Almås Maskin AS
org. nr. 951 843 741. Almås Maskin AS, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller
«Tiltakshaveren» gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Branden steinbrudd på
gbnr. 236/1 i Midtre Gauldal kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien
grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 49 dekar og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Branden steinbrudd i Midtre Gauldal kommune».
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.
2. Vilkår
Konsesjonen gis med følgende vilkår:
2.1
Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på
forhånd godkjennes av DMF.
DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profi ler sendes inn når DMF
finner det nødvendig.
2.2
Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaveren pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 600 000, som beskrevet
i punkt 5.11 av vedtaket, for å sikre at nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak blir
gjennomført etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. minerallova § 51.
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Den økonomiske sikkerheten skal stilles i form av en bankgaranti for et grunnbeløp på
NOK 300 000-, og deretter årlige avsetninger til en bankkonto som det skal etableres
pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaveren ikke kan råde over kontoen på noe vis,
begge deler som beskrevet i punkt 5.11.
Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren ha:
(i) inngått en avtale om finansiell sikkerhet med DMF,
(ii) lagt fram påkravsgaranti fra bank som DMF vurderer som tilfredsstillende;
(iii) etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.
2.3
Bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig for driften av steinbruddet må skriftlig meldes inn til DMF før
oppstart av drift.
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4

Øvrige vilkår

2.4.1 Markering av grenser
Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget,
slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.
3. Godkjenning av driftsplanen
DMF godkjenner driftsplanen for Branden steinbrudd. Godkjent versjon av driftsplanen
er vedlagt dette konsesjonsvedtak.
4. Høring
Søknaden om driftskonsesjon har vært sendt på høring jf. forvaltningsloven § 17, til
grunneiere, naboer, kommunen og statlige forvaltningsorganer.
Høringsperioden var fra 23.11.2017 til 02.01.2018.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune har ingen kommentarer til driftskonsesjonen, men viser i sin
helhet til godkjent reguleringsplan. Kommunen vil likevel poengtere at de er meget
bekvem med at berørte arealer er regulert og nå omsøkt driftskonsesjon. Kommunen
opplyser om at arealene skal tilbakeføres til LNF (R)-formålet etter endt uttak.

DMFs kommentar:
DMF tar høringsuttalelsen fra Gauldal kommune til etterretning.
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at kap. 30 i forurensningsforskriften
(forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel) omfatter stasjonære og
midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og
2
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singel. Her er det blant annet stilt krav til støy og støv for berørte naboer. Dette er krav
som alle slike anlegg skal forholde seg til.
I tillegg skal slik virksomhet sende inn melding til Fylkesmannen (§ 30-11) slik at vi kan
vurdere om det er behov for egen utslippstillatelse.
DMFs kommentar:
DMF tar Fylkesmannens høringsuttalelse til etterretning og minner Tiltakshaver om at
det skal sendes melding til Fylkesmannen i god tid før oppstart av driften i steinbruddet,
jf. forurensningsforskriften § 30-11.
Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen viser til at de har avgitt uttalelse datert 17.03.2016 til
reguleringsplanen for Branden steinbrudd og industriområde. Uttalelsen er vedlagt.
Forutsatt at driftskonsesjon gis i tråd med reguleringsplanen, har ikke fylkeskommunen
andre kommentarer til søknaden.
DMFs kommentar:
Reguleringsplanen er det viktigste plandokumentet for driften av Branden steinbrudd.
Driftskonsesjonen gis i tråd med reguleringsplanen for bruddet.
Bane NOR
Bane NOR antar at det vil bli utarbeidet rutiner for eventuell sprengning. I den
sammenheng mener Bane NOR at det bør tas inn formuleringer om Bane NOR skal
varsles i god tid på forhånd.
DMFs kommentar:
I fellesbestemmelsene til reguleringsplanen for steinbruddet er det blant annet inntatt
krav om at all sprengning skal utføres av personell med sprengningsfaglig kompetanse.
Før hver sprengning skal det utarbeides sprengnings- og salveplaner samt plan for
informasjon og varsling av berørte parter.
Sprengningsarbeidet skal tilpasses Rørosbanens driftstider, og jernbanestrekningen ved
Branden steinbrudd skal inspiseres visuelt for hver gjennomførte sprengning. Det skal
være personell fra Bane NOR tilstede ved sprengning for å påse at sprengningsarbeidet
går som planlagt.
Med disse kravene i reguleringsbestemmelsene anser DMF anmodningen fra Bane NOR
om utarbeiding av rutiner for og varsling om sprengning for å være ivaretatt.
5. DMF sin vurdering
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
3
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legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:
5.1
Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 236/1, som dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 49 dekar og fremgår av kart med tittelen
«Konsesjonsområde Branden steinbrudd i Midtre Gauldal kommune». Indre del av
området er regulert til Steinbrudd/masseuttak og ytre del er regulert til Industri/lager i
reguleringsplan vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre 06.04.2017
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert driftsbudsjettet for årene 2018, 2019 og 2020. Ut fra de gitte
opplysningene vurderer DMF at prosjektet er økonomisk gjennomførbart.
5.4
Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF.
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet.
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 49 dekar.
Det totale volum fast fjell som skal tas ut er beregnet til 580 000 m3. Årlig uttak vil
variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 m3.
Det legges opp til drift i 3 etapper. Etappe 1 og 2 skal drives på nedre pallnivå på kote
240 med start i og rundt området hvor prøveuttak av masser har blitt gjennomført.
Etter hvert skal det anlegges adkomstveg opp til øvre pallnivå på kote 255. På øvre
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pallnivå vil det være nødvendig å anlegge en ekstra pall ved bruddets nordlige grense
på kote 270 for å unngå en skjæringskant på mer enn 15 m.
I randsonen rundt uttaksområdet skal det skiltes og settes opp et sikringsgjerde med
min. høyde 1,2 m for å hindre ukontrollert adkomst av mennesker og dyr.
Sikringsgjerdet skal være etablert før uttak av masser igangsettes. Det er tillatt med
etappevis utbygging av sikringstiltak.
Generelt skal fjellskråninger avsluttes og revegeteres i takt med fremdriften i bruddet.
Uttaksområdet skal revegeteres med rene masser etter endt uttak av fjellmasser.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Branden steinbrudd, kan
godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter
DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
5.5
Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6
Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Almås Maskin AS har drevet sammenhengende entreprenørvirksomhet siden tidlig på
1960-tallet. Selskapet har opp gjennom årene hatt grave- boreoppdrag for flere større
entreprenørselskap og driver også et eget grustak.
DMF ser på driften av Branden steinbrudd som ukomplisert og vurderer at Tiltakshaver
har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.
5.7
Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.
Det foreligger reguleringsplan for uttaket. Reguleringsplanen ble vedtatt i av Midtre
Gauldal kommunestyre 06.04.2017.
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven
5
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Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
reguleringsplanen med planbeskrivelse og vurdering av tiltakets virkning i forhold til
naturmangfoldloven §§ 8-12, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart
(gjennomført i januar 2018) lagt til grunn for vurderingene etter
naturmangfoldloven.
DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det
kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer
dermed ikke til anvendelse.
En gjennomgang av kunnskapsbasene for naturmiljø avdekker hverken prioriterte eller
truede arter eller utvalgte eller truede naturtyper i konsesjonsområdet eller i
influensområdet.
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.
Det er ikke registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse eller utvalgte eller
truede naturtyper i uttaksområdet. Det har ikke kommet opplysninger fra
høringsinstansene som tilsier at det kan befinne seg arter eller naturtyper
uttaksområdet som påvirkes av tiltaket. Tiltaket påvirker ikke naturmangfold i
nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. I og med at naturmangfold i liten grad
berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur,
legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger i forhold
til §§ 10 til 12 i naturmangfoldloven.
Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor uttaksområdet, og det
vurderes å være relativt liten risiko for at uttaket av fjell vil komme i konflikt med slike.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
5.8
Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr.
Det er også viktig at driften skjer på en slik måte at skaden på terrenget ikke blir større
enn strengt nødvendig og slik at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir større enn
strengt nødvendig.
5.9
Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen: stein, sand,
grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det
moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og
anlegg.
6
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Driften av bruddet kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til annen
næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i annen
virksomhet.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Etter endt uttak skal området revegeteres og tilbakeføres til LNF-område sone 1.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.
Tiltakshaver foreslår følgende:
 Det stilles en bankgaranti på kr. 300 000,-.
 Årlig innbetaling til sperret konto på kr. 10 000,- i 30 år.
 Totalt garantibeløp kr. 600 000,-.
5.11.1 Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende og
finner at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 600 000,- for
oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og
50, jf. mineralloven § 51.
5.11.2 Sikkerhetsstillelsens form
Det skal stilles sikkerhet i en slik form at den ikke vil gå inn i konkursboet i tilfelle
konkurs hos Tiltakshaveren, jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
blir stilt ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til en bankkonto som det etter
en egen avtale om finansiell sikkerhet skal etableres pant i til fordel for DMF, j f.
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha råderett over denne kontoen som
skal være sperret til fordel for DMF.
Bankgaranti-oppstartsfase
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver før oppstart av drift stiller en
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort
NOK 300 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har
nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av
hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:
(i)
Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
(ii)
Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
(iii)
Ved tilbakekall av konsesjonen.
7
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Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000,-. Når beløpet innestående
på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 600 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 3,00,- pr m3 uttatt masse.
Ved fastsettelse av sats per m 3 uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal
bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 30 000 pr år. I søknaden er uttak
anslått til 10 000 m3/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 3,00,- pr m3.
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.
6. Orientering om plikter
Tiltakshaver har de rettigheter og plikter som følger av den til enhver tid gjeldende
minerallov med forskrifter. Nedenfor følger en kortfattet redegjørelse for de plikter
som gjelder for tiden.
Oppstart av drift kan være avhengig av tillatelse fra andre offentlige myndigheter, f.
eks. tillatelse etter forurensningsloven. Tiltakshaver må selv avklare om andre
tillatelser trengs.
8
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DMF skal ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Slik melding skal
gis senest én uke før oppstart, og tidligst tre uker før oppstart. DMF skal også ha
melding før drift stanses midlertidig eller legges ned; se mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig, og
slik at arbeidene ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på
miljøet, jf. mineralloven § 48.
Tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår, jf.
mineralloven § 50.
Tiltakshaver skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området slik at
arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Driver har
tilsvarende sikringsplikt for gruveåpninger, tipper og utlagte masser utenfor
rettighetsområdet med tilknytning til området, jf. mineralloven § 49.
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse:
•
at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
•
at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
•
at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.
Konsesjonen kan revideres etter 10 år, med mindre tidligere revisjon er fastsatt i punkt
1 ovenfor.
En driftskonsesjon bortfaller hvis ikke driften er satt i gang senest fem år etter at den
ble gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. DMF kan forlenge
fristen etter søknad.
Driftskonsesjon faller også bort dersom utvinningsretten slettes, avtalen om rett til å
utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører, eller skjønn ikke er krevd innen
ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd
bokstav a.
Konsesjonen kan ikke overdras. Overdragelse av utvinningsrett innebærer heller ingen
overdragelse av driftskonsesjonen.
DMF kan pålegge tiltakshaver som legger ned uttak av grunneiers mineraler å sende
inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale, dersom uttaket har mineraliseringer av
vesentlig geologisk interesse.
Tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding av området etter at arbeidene er
avsluttet. Området skal være varig sikret når arbeidene avsluttes. DMF kan fastsette en
frist for når oppryddingen skal være avsluttet.
7. Partsrettigheter
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Dette vedtak kan påklages til departementet (NFD) i samsvar med reglene i
forvaltningsloven kapittel VI. Fristen for å klage er tre uker etter at vedtaket kom fram.
Klagen fremsettes for Direktoratet for mineralforvaltning.
På de vilkår og med de unntak som følger av forvaltningsloven §§ 18 til 19, har
tiltakshaver rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Børre Fiva

seniorrådgiver

senioringeniør
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Midtre Gauldal

Vår dato:
26.01.2018

Vår ref.:
2018/1430

Rørosveien 11
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Deres dato:
07.12.2017

Deres ref.:
2017/3099

Klagebehandling - oppføring av seterbu - Singsås - Midtre Gauldal 295/2
Saken gjelder søknad om oppføring av seterbu på eiendommen 295/2 i Midtre Gauldal
kommune. Kommunen avslo søknaden fordi seterbua ikke ble ansett nødvendig i
landbruksdrift, og således var i strid med arealformålet LNFR i Kommuneplanens arealdel.
Tiltakshaver påklaget avslaget. Fylkesmannen har kommet til at kommunens avslag skal
stadfestes.
______________________________________________________________________
Saksgang
Tiltakshaver Steinar Løvrød søkte i mai 2017 om oppføring av ny seterbu i laftet tømmer på
295/2 «Lauvrødsvollan». Eiendommen er på 5,3 dekar og består hovedsakelig av
«overflatedyrket jord», jfr. NIBIO’s gårdskart. Det er 8 bygninger på eiendommen – smått og
stort medregnet. 2 av bygningene står registrert i Grunnboken som henholdsvis «fritidsbygg
(hytte, sommerhus) ol.» og «seterhus, sel, rorbu ol.»
Vedlagt søknaden var foto av bygningen samt plan- og fasadetegninger. I brev av
19.06.2017 opplyser søker at han planlegger å gjenoppbygge en seterbu på 265/17 som skal
tas ned når rivingstillatelse foreligger. Et tilbygg på ca 15 kvm. skal bygges på. Ved
ferdigstillelse blir seterbua 60 kvm. Plantegningene var ikke oppført med bruksområde/navn.
Tiltakshaver opplyser at tilbygget skal brukes som soverom. Ifølge situasjonskart skulle
seterbua plasseres nordvest, 1 meter fra nabogrense mot 403/1 (eier Statsskog). Det sies i
søknaden at avstandserklæring er innhentet.
Søknaden ble aldri fullt ut komplett, men kommunen tok den til sluttbehandling i Utvalg for
næring, plan og miljø 18.09.2017. Søknaden ble avslått med den begrunnelse at tiltaket var i
strid med arealformålet landbruks-, natur, friluftsområde (LNF). Søknaden var ikke
tilstrekkelig begrunnet fra søkerens side, men kommunen fant det uansett klart at
eiendommens ressursgrunnlag ikke forsvarte en seterbu i tillegg til eksisterende bygninger,
hvorav både en fritidsbolig og et seterhus. Situasjonskart ble senere mottatt.
Tiltakshaver påklaget avslaget i brev av 09.10.2017.
Kommunen behandlet klaget i Utvalg for næring, plan og miljø 04.12.2017. Klagen ble ikke
tatt til følge.
I brev av 07.12.2017 ble klagen oversendt Fylkesmannen for overprøving. Saksbehandler
hos Fylkesmannen har snakket med klager per telefon 18.01.2018 og fått utfyllende
informasjon om den tiltenkte bruken av seterbua. Klager forklarer at den eksisterende
seterbua er dårlig, og at ny seterbu var ment å erstatte den gamle. Seterbua skulle brukes
som den eksisterende; til fritidsbolig/hytte. Klager eier hovedbruket 265/2 hvor 295/2
opprinnelig er tilknyttet. Det er ikke lenger dyr på 265/2.
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Kristin Bjugstad
Telefon:
73 19 92 40
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Klagen
Klager ber Utvalget se på saken på nytt, da alle opplysninger i saken er fremkommet under
behandling. Det henvises til brev, situasjonskart og samtykke far Statsskog. Alt var innlevert
4 uker før utvalgsmøtet 18.09.2017.
Det påstås at klager har 2 seterbuer. Det er ikke korrekt. Klager har en seterbu, og den
andre tilhører Arnt Sigvard Fagerli. Den andre seterbua står på Trøvollen og heter Trøbua.
Klager har tegnet den gamle eiendomsgrensen mellom Løvrødsvollen og Trøvollen på
situasjonskart.

Setervollen er en inngjerdet voll som er selveiende. Vollen blir slått hver sommer og foret blir
benyttet.
Klager er skuffet over avgjørelsen og viser til at det bygges nye seterbuer på flere voller i
Nekjådalen. Klager kan gjerne delta på befaring om ønskelig.
Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannens kompetanse
Forvaltningsloven (fvl.) § 34 danner det rettslige utgangspunktet for
Fylkesmannens kompetanse i klagesaker. Fylkesmannen kan prøve alle sider av
saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Fylkesmannen skal
vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som
ikke er berørt av klageren. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet
av en kommune eller fylkeskommune skal det legges stor på vekt på hensynet til det
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Fylkesmannen kan
stadfeste, oppheve eller fatte nytt vedtak i saken.
Klagefrist og rettslig klageinteresse
Klager har rettslig klageinteresse i kraft av å være part i saken, og klagen er fremsatt
innenfor fristen, jfr. fvl. §§ 28 29.
Rettslig utgangspunkt
Plan- og bygningsloven er bygd opp som en såkalt rettighetslov, i den forstand at søker har
et rettskrav på å få innvilget søknaden, med mindre det er bestemmelser i lov eller
bestemmelser gitt i medhold av lov, herunder rettslig bindende arealplaner, som gir grunnlag
for å avslå søknaden. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for nye tiltak, jfr. pbl. §
11-6. Det samme gjelder for reguleringsplaner, jfr. pbl. § 12-4.
Plangrunnlag
Plangrunnlag er Kommuneplanens arealdel (2010-2022) som fastsetter arealbruken til
landbruks-, natur-, friluftsområde (LNF). Om LNF (sone 1) heter det i planbestemmelsene:
Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs eller
fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg jf. pbl § 20-4 nr.2. Unntatt er anlegg
som er særskilt markert på arealdelen.
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Den sørlige delen av eiendommen er inn under «område unntatt rettsvirkning», men
omsøkte tiltak er ikke i konflikt med dette området.
Fylkesmannens vurdering
Rettslig utgangspunkt er at det innenfor LNF-område er forbudt med fritidsbebyggelse. Det
som derimot er tillatt er driftsbygninger i landbruket – inkludert bygninger for seterdrift, jfr.
veilederen «Gården som ressurs» H-2401 (KMD, LMD). Forutsetningen for å tillate slike
bygninger er at de er «nødvendig i landbruksdriften».
Klager har opplyst at planlagte bruk av seterbua var hytte/fritidsbruk og at den nye skulle
erstatte det eksisterende seterhuset som i det senere har vært brukt som fritidsbolig
(gjenbruk av seterhus på 265/17). Klagers landbrukseiendom 265/2 (2150 dekar) har ikke
lengre melkeproduksjon eller dyr. Fylkesmannen legger til grunn at 295/2 i tidligere tider
betjente 265/2 som setervoll og således var tilknyttet 265/2 sin landbruksdrift. 295/2 er
allerede registrert med en seterbu og en fritidsbolig, og Fylkesmannen legger til grunn at
begge blir brukt til som fritidsbolig/hytte og ikke til seterdrift. Fylkesmannen legger også til
grunn at driftsgrunnlaget for bruket 295/2 ikke lengre forsvarer en seterbu siden det ikke er
husdyr på hovedbruket 265/2. Det at vollen blir slått og at foret blir benyttet kan ikke regnes
som så omfattende landbruksdrift som krever seterbu. Fylkesmannen bemerker at klager
ikke kan høres med at det går en annen eiendomsgrense (som deler 295/2 i to deler) enn det
som er registrert i eiendomskart, siden de påståtte eiendomsforholdene ikke er dokumentert.
Fylkesmannens konklusjon er i likhet med kommunens konklusjon – at omsøkte seterbu ikke
er i tråd med arealformålet LNF i Kommuneplanens arealdel. Søknaden må derfor avslås, jfr.
pbl. § 21-4.
Fylkesmannen bemerker at klager kan søke om dispensasjon fra Kommuneplanen for å føre
opp seterbua. Det må i så fall sendes en egen begrunnet søknad til kommunen om dette, jfr.
pbl. § 19-2 § 19-1.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune v/Utvalg for næring, plan og miljø sitt vedtak av 18.09.2017,
stadfestes.
Klagen har ikke ført fram.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jfr.
fvl. § 28.

Med hilsen
Trond Flydal

Kristin Bjugstad

seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

juridisk rådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Steinar Løvrød

Forbygda
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Mattilsynet
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:

Vår ref
2018/130-4

Dato
02.02.2018

Åpent brev til Mattilsynet

Skrekken for sykdommen CWD gir stor økning i antallet dyrepåkjørsler.
CWD, eller Skrantesjuke som er det norske navnet sykdommen har fått er en prionsykdom som
kan smitte mellom hjortevilt. Smitten skjer gjennom spytt, urin og avføring. Dette er en sykdom
som angriper hjernen og har dødelig utgang for de dyrene som blir smittet.
Det er siden det første tilfellet av CWD ble oppdaget på en villrein i Nordfjella blitt funnet flere
dyr med smittsom CWD i dette området. I tillegg er det funnet 2 elger i Selbu, 1 elg i Lierne og 1
hjort i Gjemnes (Møre) som har en annen variant av CWD. Her er forskerne og myndighetene
usikre på om denne varianten er smittsom, men det har etter hvert kommet frem at det er ting
som tyder på at dette er en spontan variant som kan inntreffe på eldre dyr. Noen av tegnene som
er trukket frem her er at alle disse tilfellene er eldre hos elger/hjort, samtidig som at det ikke er
synlige tegn i dyrenes lymfeknuter på at de er smittet. Smittsom CWD som er funnet i Nordfjella
vil være synlig i lymfene før det er synlig i hjernen.
Som en følge av disse funnene er det innført en egen bekjempelsesforskrift som omhandler
CWD, Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD. Her står det bl.a. at det er forbudt å
fore hjortevilt pga smittefare mellom dyr. Mattilsynet kan imidlertid dispensere fra dette
generelle foringsforbudet der det er gode grunner for dette (§ 6c), som f.eks. for å unngå
dyrepåkjørsler på veg og jernbane og hensynet til liv og helse. I tillegg ble det laget en egen
Soneforskrift, Forskrift om soner ved påvisning av CWD, som omhandler sonene rundt de
funnene (Nordfjella og Selbu) som er gjort av CWD. Med bakgrunn i de to tilfellene som ble
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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www.midtre-gauldal.kommune.no

funnet i Selbu er derfor kommunene som grenser mot Selbu trukket med i denne forskriften som
Selbusonen. For Midtre Gauldal og Holtålen følger sonegrensa Gaula opp til Ålen og videre
sørover FV 30. Mattilsynet er av den oppfatning at soneforskriften ikke hjemler adgang til å
dispensere fra foringsforbudet, og at soneforskriftens bestemmelser går foran
bekjempelsesforskriftens dispensasjonsmuligheter. Derfor har Mattilsynet avslått vår søknad om
dispensasjon fra foringsforbudet denne vinteren.
Funnene av CWD førte til at det ble igangsatt en omfattende prøvetaking av hjortevilt. Det ble
høsten 2016 tatt hjerneprøver av alt fallvilt, samt at de kommunene som allerede var med i
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt, i regi av Veterinærinstituttet, også tok hjerneprøver
fra dyr felt under jakt. I tillegg ble det tatt prøver av 104 villrein i Forollhogna, og et betydelig
antall tamrein ved Stensaas reinsdyrslakteri på Røros. Høsten 2017 ble det pålagt prøvetaking av
alle felte hjortevilt over 1 års alder. Dette gjør at det til nå er analysert ca. 2800 prøver av
hjortevilt innenfor Selbusonen, uten at det er funnet positive prøver. I tillegg kommer prøver tatt
av tamrein.
Kommunene fikk i tillegg en anmodning fra Miljødirektoratet om å øke avskytingen av hjortevilt
med ca. 20 %. Dette for å få ned tettheten av hjortevilt, og dermed redusere smittefaren mellom
dyr. Midtre Gauldal kommune har økt avskytingen fra 2015 til 2016 med ca. 23 %, noe som
utgjør ca. 70 dyr. Det samme nivået ble opprettholdt i 2017. I Holtålen ble kvotene økt med 56 %
fra 2016 til 2017.
Kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus er med i et samarbeidsprosjekt som har
fått navnet Elgprosjektet i Gauldalen. I tillegg til kommunene er det også med representanter for
rettighetshaverne i kommunene, Statens Vegvesen, Bane NOR og Mattilsynet. Prosjektet ble i sin
tid startet for å koordinere arbeidet med å hindre påkjørsler av vilt på veg og jernbane. Mye av
fokuset i dette prosjektet har vært rettet mot å opprette foringsplasser for hjortevilt, som stopper
viltet før det når ned i dalbunnen og inn på veg og jernbane. Det er brukt mye tid på å finne
plasseringer av disse foringsplassene og det har etter hvert gitt en stor effekt i antallet
viltpåkjørsler.
Elgprosjektet søkte dispensasjon fra foringsforbudet høsten 2016, og fikk etter hvert tillatelse til
å opprettholde foringsplassene denne vinteren. Foringstillatelsen kom imidlertid såpass sent at
mange av dyrene allerede hadde trukket forbi de etablerte foringsplassene og ned i dalbunnen,
noe som ga redusert effekt av foringa. Dette ga seg utslag i at antallet påkjørsler gikk i været.
Prosjektet søkte også dispensasjon høsten 2017 for inneværende vinter. Denne søknaden ble
avslått. Prosjektet sendte så før jul inn en klage på dette avslaget, og denne klagen behandles nå
av Mattilsynet. I mellomtiden tapes det verdifull tid i forhold til å gjenoppta foring på
foringsplassene.
I de 4 foregående årene før CWD ble funnet hadde kommunene Midtre Gauldal og Holtålen i
gjennomsnitt 11 påkjørsler på veg og jernbane i perioden 1. desember til 31. januar. I de to årene
med foringsforbud har dette økt til 46 og 56 dyr. Dette er en formidabel økning.
Kommunene har forståelse for at CWD er en skremmende sykdom som det er ønskelig å få bukt
med. Likevel mener vi at en i dette tilfellet må se på hvilke effekter forbudet har, spesielt med
tanke på at det ikke er funnet flere tilfeller av sykdommen innenfor Selbusona, etter de to
funnene i Selbu i 2016, tross omfattende prøvetaking. Vi er også kjent med at på bakgrunn av ny
kunnskap som tilsier at Selbuvarianten av skrantesjuke er lite/ikke smittsom, men derimot
oppstår spontant på eldre dyr, har Mattilsynet nå foreslått å oppheve Selbusona. Sett på denne
bakgrunnen framstår Mattilsynets bruk av soneforskriften for å avslå Midtre Gauldal og Holtålen
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sin søknad om dispensasjon fra foringsforbudet, også i de deler av kommunene som ligger
utenfor Selbusona (vest for Gaula), som en firkantet tolkning av reglene. Vi vil understreke at
vinterforing av hjortevilt i dalføret utelukkende gjennomføres som et trafikksikkerhetstiltak.
Det er, tross økt avskyting av elg og hjort, en stor økning i antallet påkjørsler de siste to årene.
Fra et snitt på 11 dyr i året, der det laveste tallet er 3 dyr vinteren 2012/13 og 26 dyr vinteren
2014/15 som høyest, til 46 dyr i 2016/17 og 56 dyr i 2017/18.
Inntil det er funnet flere tilfeller av CWD i denne landsdelen, eller det kan påvises at også denne
varianten av CWD er like smittsom som den i Nordfjella bør det derfor gis tillatelse til å fore
hjortevilt for å unngå viltpåkjørsler på veg og jernbane.

Med hilsen

Kai Børge Amdal
Skogbrukssjef
Midtre Gauldal kommune
Geir Morten Granmo
Viltansvarlig
Holtålen kommune
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Høyring på «Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018-2022» og
«Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag
2018»
Vedlagt er forslag til «Regionalt miljøprogram for jordbruket i Trøndelag 2018-22» og
«Retningslinjer for miljøtilskot til jordbruket i Trøndelag, 2018» samt «Høringsnotat».
Programmet og retningslinene er laga av Fylkesmannen i Trøndelag og skal i tillegg til
forskrifter og anna aktuelt regelverk vera førande for strategiar og prioriteringar innom dei
ulike miljøtilskotsordningane til jordbruket i Trøndelag.
Forskrift for regionale miljøtilskot blir laga når det er bestemt kva ordningar for miljøtilskudd
til jordbruket ein skal ha i Trøndelag 2018.
Høyringsfrist for uttale til program og retningsliner er 2. april 2018.
Eventuell uttale må sendast:
Fylkesmannen i Trøndelag,
Postboks 2600,
7734 STEINKJER
eller som epost til
fmtlpost@fylkesmannen

Med helsing
Tore Bjørkli (e.f.)
Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Anstein Lyngstad
Seksjonsleder jordbruk
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor inga underskrift

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Saksbehandlar:
Anders Dalland Mona
Telefon:
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Regionalt miljøprogram for jordbruket i Trøndelag 2018-22
Høringsnotat RMP Trøndelag 2018-22 og Regionale miljøtilskudd til jordbruket i
Trøndelag 2018
Retningslinjer for regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018
Kart over prioriterte områder forurensingstiltak regionale miljøtilsk til jordbr i Trøndelag

Likelydande brev er sendt til:
Sør-Trøndelag bondelag
Inderøy kommune
Lierne kommune
Snåsa kommune / Snåasen Tjielte
Trondheim kommune
Verdal kommune
Nord-Trøndelag bondelag
Agdenes kommune
Bjugn kommune
Grong kommune
Indre Fosen kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Steinkjer kommune
Åfjord kommune
Flatanger Kommune
Overhalla ommune
Stjørdal kommune
Sametinget / Sámediggi
Fylkesmannen i Trøndelag, miljøvernavdelingen
Nord-Trøndelag bonde- og småbrukerlag
Landbruksdirektoratet
Malvik kommune
Melhus kommune
Sør-Trøndelag bonde- og småbrukerlag
Frøya kommune
Hemne kommune
Klæbu kommune
Meråker Kommune
Namsskogan kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Roan kommune
Skaun kommune
Ørland kommune
NLR Trøndelag
Fosnes kommune
Frosta kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune

Kongens gt 30
Vennalivegen 7
Heggvollveien 6
Sentrum
Postboks 2300 Torgarden
Postboks 24
Hamnegt 33
Alf Nebbes gate 2
Postboks 162
Rådhusveien 13
Gløttvegen 2
Postboks 333 Sentrum
Bergmannsgt. 23
Gjelbakken 15
Postboks 2530
Øvre Årnes 7
Lauvsneshaugen 25
Svalivegen 2
Postboks 133 / 134
Ávjovárgeaidnu 50
Postboks 2600

7012
7670
7882
7760
7004
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7714
7316
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7750
7801
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7580
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7170
7770
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7501
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TRONDHEIM
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NORDLI
SNÅSA
TRONDHEIM
VERDAL
STEINKJER
LENSVIK
BJUGN
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RISSA
NAMDALSEID
NAMSOS
RØROS
SELBU
STEINKJER
ÅFJORD
FLATANGER
OVERHALLA
STJØRDAL
KARASJOK
STEINKJER

Postboks 8140 Dep
Postboks 140
Rådhusveien 2

0033
7551
7224

OSLO
HOMMELVIK
MELHUS

Postboks 152
Trondheimsveien 1
Postboks 200
Rådhuset
Kommunehuset
Inge Krokanns veg 2
Postboks 83
Rådhusveien 13
Myrveien 1 Berkåk
Julie Næss vei 10
Postboks 74
Postboks 401

7261
7200
7541
7530
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7301
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SISTRANDA
KYRKSÆTERØRA
KLÆBU
MERÅKER
NAMSSKOGAN
OPPDAL
ORKANGER
STEINSDALEN
RENNEBU
ROAN
BØRSA
BREKSTAD

Servicekontoret, Stavarvegen 2
Alstad
Rådhusveien 1
Bakkavegen 1

7856
7633
7240
7380

JØA
FROSTA
HITRA
ÅLEN

47

Side 3 av 3

Meldal kommune
Midtre Gauldal
Nærøy kommune
Røyrvik kommune
Snillfjord kommune
Verran kommune
Høylandet kommune
Levanger kommune
Leka kommune
Tydal kommune
Vikna kommune
Trøndelag fylkeskommune

Kvamsveien 2
Rørosveien 11
Idrettsvegen 1
Røyrvikveien 5
Krokstadøra
Liaveien 1
Vargeia 1
Postboks 130
Leknesveien 67
Postboks 133 Sentrum
Fylkets hus, Postboks 2560
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7790
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7994
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MELDAL
STØREN
KOLVEREID
LIMINGEN
SNILLFJORD
MALM
HØYLANDET
LEVANGER
LEKA
TYDAL
RØRVIK
STEINKJER

Adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

14/536-123

7. mars 2018

Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket
Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift
19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 5.
Forslaget gjelder vilkår for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker, salat på
friland og matpotet dyrket i Nord-Norge og er en oppfølgning av jordbruksoppgjøret 2017.
Det ble da bestemt at tilskuddsgrunnlaget for distriktstilskudd for frukt, bær og grønt skulle
utvides, slik at det også skulle kunne gis tilskudd for varer som ikke ble omsatt gjennom
omsetningsledd.
Høringsdokumentene er publisert på: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2592670/
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser. Høringsfristen er satt til 4. april 2018 jf. Utredningsinstruksens punkt 1-4.
Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør
Henriette Evensen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no
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Teatergata 9
www.lmd.dep.no
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22 24 90 90
Org no.
972 417 874
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Vedlegg
1 5027_2016003_Rp_Mooyaost_bestemmsler_12032018
2 Planbeskrivelse Moøya Øst [MHI141117]
3 Rp_Moøya_Øst [MHI141117]
4 Høringssvar ang saksnr 2016/4166 Reguleringsplanen 16482016003 Moøya øst
5 Midtre Gauldal kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Moøya
øst - innsigelse
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Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplanen for Moøya øst.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Reguleringsplanen for Moøya øst har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden
21.10.2016 – 05.12.2016.
Følgende innspill er kommet i løpet av høringsperioden:
Gauldal Nett AS i epost datert 24.10.2016
Opplyser om at det eksisterer en jordkabel innenfor området og vil bli holdt orientert om det
videre planarbeidet.
Opplysningsvesenets fond (OVF) i brev datert 02.11.2016
OVF gjør oppmerksom på at turstien i planforslaget trolig berører deres eiendom, og at spørsmål
vedrørende dette tiltaket og eventuell avtale kan rettes til forfatteren av merknaden.
Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) i brev datert 21.11.2016
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STFK minner om kommunens ansvar for å ivareta vannmiljø og vannkvalitet i og med at
planforslaget grenser inntil Gaula. Videre vises det til at kantskogen langs elva har en viktig
funksjon for å hindre avrenning av næringssalter og forurensing, samt at denne skogen er
leveområdet for planter og dyr.
Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8.
Midtre Gauldal næringsselskap KF i epost datert 23.11.2016
Midtre Gauldal næringsselskap KF viser til Støren Treindustri sin uttalelse.
Støren Treindustri anbefaler at industrisporet i Moøya ikke fjernes. Dette begrunnes med
fleksibilitet i fremtidig logistikk ved å ha muligheten til å benytte bane i stede for bil. Bedriften
kan ikke vise til konkrete behov eller løsninger per nå, men utelukker ikke bruk av bane på sikt.
Mer bruk av bane kan bli aktuelt i et logistikkmessig, økonomisk og miljømessig perspektiv.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Midtre Gauldal i brev datert 05.12.2016
Næringsforeningen anbefaler at industrisporet beholdes gitt at dette blir regelmessig brukt og at
dette ikke er til hinder for annen næringsvirksomhet i området. Dette begrunnes med å
opprettholde fleksibiliteten i godstransporten.
Foreningen tror Støren kan bli et sterkere logistikk-knutepunkt i forbindelse med
omlastningsterminalen som bygges i Engan.
Flere av foreningens medlemsbedrifter leverer varer i andre deler av Norge og opprettholdelse av
industrisporet vil bidra til at godstransporten kan skje per bane.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 21.11.2016
Har ingen innvendinger til planforslaget.
Mattilsynet i brev datert 02.11.2016
Mattilsynet fremmer et planfaglig råd om at kommunens VA-norm ivaretar krav til
tilbakeslagssikring og vurdering av behov for dette.
Mattilsynet har ingen ytterligere merknader til planforslaget.
Statens vegvesen (SVV) i brev datert 22.11.2016
SVV gir ett planfaglig råd om at planbestemmelsenes pkt 3.8 bør henvise til gjeldende
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. I tillegg bør aktuelle
støygrenser konkretiseres og tallfestes i bestemmelsene.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) i brev datert 07.12.2016
Fagavdelingene reindrift, barn og unge og sosial og helse har ingen merknader til planforslaget.
Fagavdeling for landbruk og bygdeutvikling er opptatt av at det legges opp til en effektiv
arealutnyttelse i utbyggingsområder. Planforslaget har kun bestemmelse om maksimum
utnyttingsgrad og det anbefales m at det innarbeides krav til minimum utnyttelse av arealene.
Dette forholdet gjelder spesielt areal som planlegges for kontor/industri.
Fagavdeling for miljøvern er positiv til at det er tatt hensyn til jernbanens industrispor og øvrig
bebyggelse i forhold til støy, støv og trafikksikkerhet. Videre viser avdelingen til at planforslaget
er positiv for friluftslivet ved at støy og støv reduseres. Miljøvernavdelingen viser videre til en
rekke funksjoner som kantskogen langs Gaula ivaretar; røtter fra busker og trær reduserer faren
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for erosjon ifm flom, reduserer effekten av flom, fanger avrenning av næringssalter, fanger
finstoff, kanaliserer isgangen i elva, skygger for sola, leveområdet og trekkvei for vilt,
leveområde for mye insekter, leveområde for mange lav, moser, karplanter og sopp på grunn av
høy luftfuktighet, stort artsmangfold i fuktig strøfall i skogbunnen og det utgjør et viktig
leveområdet for fugl.
Miljøavdelingen viser videre til at kantskogen utgjør et området på ca 78 daa i reguelringsplanen
for Moøya av 1989. I planforslaget for Moøya øst er dette arealet redusert med ca 2,5 daa, samt
at formålet tursti er regulert inn i kantskogen. Videre vises det til at eksisterende kantskog i
området er mindre enn området som er regulert til formålet i reguleringsplanen av 1989.
Miljøavdelingen fremmer følgende vilkår for egengodkjenning;
Med hjemmel i naturmangfoldloven og vannressursloven fremmer Fylkesmannen vilkår
for egengodkjenning at kantvegetasjonen må bevares og at arealet med formålet
vegetasjonsskjerm (o_GV) må tilsvare størrelsen på dagens vegetasjon langs elva.
Turstien anbefales plassert på utsiden/vestsiden av kantskogen for å bevare mest mulig av
kantskogen.
Til sist anbefaler miljøvernavdelingen at det innarbeides en hensynssone over Spjeldbekken som
går i rør gjennom planområdet. Hensynssonene skal hindre at bekken utilsiktet blir berørt av
arbeider i området.
Fagavdelingen for samfunnssikkerhet bemerker at brannstasjonen, som er en beredskapsbygning,
skal sikres mot 1000-års flom. Dette er hensyntatt i planforslaget, men Fylkesmannen viser til
manglende vurdering av atkomstveier i området som også må sikres mot 1000-års flom for å
kunne opprettholde beredskapsfunksjonen ved flom. Videre vises det til at renseanlegget skal
videreutvikles etter planforslaget og at et renseanlegg er å anse som en meget viktig
samfunnsfunksjon. Dette medfører at denne bygningen også plasseres i sikkerhetsklasse F3 jmf
byggteknisk forskrift. Unntak fra denne bestemmelsen kan gjøres om anlegget, i kraft av sin
funksjon, må ligge flomutsatt. Fylkesmannen ber om at det foretas en vurdering om
renseanlegget kan plasseres et annet sted som ikke er flomutsatt. Alternativt ber Fylkesmannen
om at det vurderes sikring med flomvern i tråd med sikkerhetsklasse F3.
Jernbaneverket (JBV) i brev datert 23.11.2016
JBV har fremmet to innsigelser og to planfaglige krav til planforslaget. Innsigelsene omhandler
det faktum at planforslaget forutsetter at jernbanesporet i Moøya fjernes og at byggegrensen
langs Rørosbanen er satt til 15 meter fra spormidte. Jernbaneverket krever at jernbanesporet
opprettholdes og begrunner dette med at sporet har regional verdi. Dette ved at sporet nyttes til
lasting og lagring av ballastpukk og annet nødvendig materiell, samt midlertidig oppholdsplass
for større togsett. Videre krever JBV at byggegrensen langs Rørosbanen skal være større enn 15
meter. Dette begrunnes med fremtidig behov for areal i forbindelse med elektrifisering og
infrastruktur på banen.
Rådmannen gjennomførte dialogmøte med hhv FMST og JBV 16.02.2017. Dette for å diskutere
blant annet eventuelle løsninger og muligheter for å imøtekomme JBV sine innsigelser. Dialogen
med JBV medførte ingen løsning på innsigelsen, men en konkretisering av innsigelsen
vedrørende byggegrense langs Rørosbanen. JBV innsigelse om mer enn 15 meters byggegrense
langs Rørosbanen er å forstå som 30 meters byggegrense langs Rørosbanen. 30 meters
byggegrense samsvarer med den generelle byggegrensen langs jernbane i Norge som er hjemlet i
jernbanelovens § 10.
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Forutsatt at jernbanesporet i Moøya opprettholdes kreves det at det ikke etableres flere
planoverganger i området.
I og med at JBV krever at jernbanesporet i Moøya skal opprettholdes kreves det en supplerende
ROS-analyse for temaet jernbanesikkerhet.
Dialogen førte ikke frem og det foreligger fortsatt to vilkår for egengodkjenning fremmet
av JBV.
Vurdering
Som det fremgår av saksframlegget har saken versert en tid. Dette i hovedsak som følge av vilkår
om oppmåling av berørte eiendomsgrenser innenfor planområdet. I påvente av lukking av vilkår
har Rådmannen hatt dialog med plankonsulent for å se på løsninger for de innkomne
merknadene. Plankonsulent har i den forbindelse fremmet nytt planmaterialet som legges til
grunn for denne merknadsbehandlingen. Planmaterialet som legges til grunn er siste revidert
14.11.2017. Forslag til endringer av planbestemmelser, som er foreslått av plankonsulent,
fremgår med blå skrift. Rådmannens forslag til endringer fremgår ikke av vedlagte
planbestemmelser, men som vilkår i innstillingen.
Jordkabel
Gauldal Nett AS har i sin merknad bemerket at det ligger en jordkabel gjennom planområdet.
Som følge av merknaden er planmaterialet utbedret med en hensynssone Faresone –
høyspenningsanlegg. Til hensynssonene har plankonsulent/tiltakshaver foreslått følgende
bestemmelse;
Innenfor faresone H370_01finnes høyspentkabel i jord tilhørende Gauldal Nett AS.
Rådmannen vurderer at dette er en konstatering av fakta og ikke en føring for tiltak som berører
hensynssonen. Rådmannen vurderer videre at bestemmelsen må endres for å regulere tiltak i
grunnen som kan medføre skade på høyspentkabelen. Følgende bestemmelse forslås som
erstatning;
Innenfor faresone H370_01 finnes høyspentkabel i jord. Alle tiltak i grunnen, innenfor
sikringsområdet, skal skje i samråd med eier av kabelen.
Jernbanespor
Utvalg for Næring, plan og miljø fattet i forbindelse med planarbeidet en prinsippavklaring for å
avklare om sidesporet som er etablert i Moøya skal videreføres i fremtiden. En slik type
avklaring er ikke vanlig i en planprosess, men var vesentlig på bakgrunn av at videreføring av
jernbanesporet la vesentlige begrensinger for fremtidige arealdisponeringer i området. Den
18.04.2016 fattet NPM-utvalget følgende prosessuelle beslutning for videre arbeid med
reguleringsplanen Moøya øst;
Utvalg for Næring, plan og miljø krever at planforslaget Moøya Øst (planID:
16482016003) endres ved at jernbaneformålet fjernes før forslaget vurderes for høring
og offentlig ettersyn.
I forbindelse med prinsippavklaringen ble kjent at NSB trolig har en bruksrett knyttet til
sidesporet. Og at bruksretten opphører når sporet fjernes. Regulering som medfører at
bruksrettshaver mister rettigheter kan medføre at kommunen blir økonomisk ansvarlig.
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Rådmannen legger utvalgets prinsippavklaring og kommunedelplan Støren til grunn for sin
vurdering av planforslaget. I kommunedelplanen er hele arealet avsatt til Andre typer nærmere
angitt bebyggelse og anlegg - kommunaltekniske anlegg eller næringsbebyggelse. Rådmannen er
ikke kjent med at Bane Nor i forbindelse med etableringen av kommunedelplan Støren fremmet
behov for jernbaneformål innenfor planområdet til Moøya øst. I forbindelse med at planen har
vært lagt ut til offentlig ettersyn har Bane Nor fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av at
jernbanesporet reguleres vekk. Innsigelsen begrunnes med at sidesporet «…brukes til lasting og
lagring av ballastpukk og annet nødvendig materiell, samt midlertidig oppholdsplass for større
togsett. Sporet har en viktig funksjon for drift og vedlikehold av Røros- og Dovrebanen…»
Rådmannen vurderer at sidesporet i sin tid ble etablert for å frakte varer til og fra
næringsaktivitet i Moøya. Tidligere og gjeldende arealplan for området har aldri åpnet for
midlertidig deponering/lagring av balastpukk. Denne deponeringen/lagringen avstedkommer
støv og trafikales utfordringer i Moøya. Disse utfordringene har økt med etablering av
detaljhandel på tilstøtende områder og trafikk som følge av dette. Rådmannen vurderer at
deponeringen/lagringen av balastpukk i området er i strid med tidligere og gjeldende arealplan.
Dette ved at området i tidligere arealplaner er regulert til næring og i gjeldende arealplan til
kommunaltekniske anlegg. Deponering/lagring av ikke stedegen masser er dermed en bruk av
arealene som er etablert med tiden, og som vurderes å være ulovlig iht plan- og
bygningslovgivningen. Videre vurderer Rådmannen at Bane Nor forsøker å gjennomføre en
omkamp på forhold som er avklart i overordnet plan (kommunedelplan Støren). I tillegg til at
Bane Nor krever at sidesporet opprettholdes kreves det at det ikke etableres flere
planoverganger. Dette gir ytterligere begrensninger for utnyttelsen av planområdet.
Støren Treindustri AS, Midtre Gauldal næringsselskap KF og Næringsforeningen i
Trondheimsregionen avd Midtre Gauldal har i forbindelse med høringen ytret ønske om å
opprettholde sidesporet. Rådmannen kan ikke se at det i dag foreligger konkrete behov for bruk
av sidesporet i næringssammenheng. Nylig er det etablert en beredskapsterminal for gods i
Engan. Videre disponerer Bane Nor store området ved Støren stasjon som kan utnyttes bedre for
å understøtte Bane Nors egen virksomhet, og for å legge til rette for at gods transporteres i større
utrekning på bane. Rådmannen vurderer at Bane Nors behov og næringslivets behov for
omlasting til bane bør ses i sammenheng med Bane Nors egne planer vedrørende fjerning av
planoverganger og bygging av nye veger i området.
I kommunedelplan Støren ble det lagt overordnede føringer for arealutnyttelsen på Støren.
Rådmannen vurderer at Bane Nors innsigelse vedrørende opprettholdelse av sidesporet i Moøya
er i strid med gjeldende arealplan og at forholdet er grunnlag for å kreve mekling. Innsigelsen er
tidligere forsøkt løst ved dialogmøte på administrativt nivå uten at dette har ført frem.
Det foreligger fortsatt vilkår for egengodkjenning.
Kantsskog og turveg
Som beskrevet over har Fylkesmannen fremmet innsigelse for å bevare kantvegetasjonen langs
Gaula. Planforslaget utgjør en reduksjon av kantvegetasjon i forhold til tidligere reguleringsplan,
men en utvidelse av kantskogen i forhold til gjeldende arealplan for området (kommunedelplan
Støren). Rådmannen gjorde rede for dette i dialogmøte med Fylkesmannen, og bekreftelse på at
innsigelsen frafalles fremgår av brev datert 07.03.2018. Forutsetningen for at innsigelsen
frafalles er at størrelsen på kantskogen følger plankart av 30.09.2016 (figur 1) og at turvegen
reguleres lengst vest i formålet vegetasjonsskjerm.
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Figur 1: Utdrag fra plankart av 30.09.2016. Kartet ligger til grunn for Fylkesmannens frafallelse av
innsigelse.

Figur 2: Utdrag fra grønnplan for Støren. Grønnplanen legger opp til en turløype langs Gaula i Moøya

I det reviderte planmaterialet har plankonsulenten/tiltakshaver tatt bort turvegen langs Gaula fra
nordsiden av øvingsområdet til brannstasjonen og frem til jernbanebrua på Rørosbanen.
Rådmannen vurderer at dette er i strid med Grønnplanen for Støren, vedtatt 2015, og at turvegen
må reguleres inn. Videre vurderer Rådmannen at det må knyttes rekkefølgebestemmelse til
etableringen av turvegen slik at denne blir bygd.
Opplysningsvesenets fond (OVF) har fremmet merknad til planen som berørt grunneier av
turvegen i søndre del av planområdet. Det gjøres oppmerksom på at tiltak på Deres eiendom må
gjøres etter avtale. Rådmannen vurderer at etablering av tursti på privat grunn kan medføre
økonomiske konsekvenser for kommunen. Arealet som berører privat grunn er lite og
konsekvensene vurderes som små.
Beredskapsfunksjoner
Fylkesmannens fagavdeling for samfunnssikkerhet bemerker at planforslaget legger til rette for
etablering av beredskapsfunksjoner under nivået for 1000-års flom. Dette gjelder brannstasjon og
renseanlegg. Som følge av merknaden har plankonsulent utbedret planbeskrivelsens kap 6.15 og
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bestemmelse om laveste byggehøyde for avløpsanlegg. Plankonsulenten forslår at mindre tilbygg
til eksisterende renseanlegg kan tillates med samme gulvnivå som i dag. Rådmannen vurderer at
begrepet «mindre tilbygg» er lite konkret, men vurderer at begrepsbruken er nyttet til tiltak som
kan oppføres uten ansvarsretter etter dagens plan- og bygningslov. Det vurderes videre at denne
forståelsen av bestemmelsen innarbeides.
Rådmannen vurderer at merknaden vedrørende beredskapsfunksjoner er tilstrekkelig utbedret og
vurdert i planbeskrivelsens kap 6.15.
Spjeldbekken
Fylkesmannens miljøvernavdeling viser til at Spjeldbekken ligger i rør gjennom planområdet, og
at bekken må sikres med hensynssone i plankartet med bestemmelser. Plankonsulenten har
innarbeidet et bestemmelsesområde #1 for arealet som berøres av bekken. Videre foreslår
plankonsulenten følgende bestemmelse til bestemmelsesområdet;
Anleggsarbeid ifm. Sanering av jernbanelinje og oppføring av bygninger innenfor
bestemmelsesområde #1 skal utføres skånsomt for ikke å skade Spjeldbekken som ligger i
rør i grunnen innenfor området.
Rådmannen vurderer at bestemmelsen bør være strengere for å unngå at bekken blir overbygget.
Samt at det er en overordnet føring at bekker som er lagt i rør skal vurderes åpnet. Rådmannen
vurderer at planforslaget forslag til bestemmelse endres til følgende ordlyd;
Anleggsarbeid ifm. sanering av jernbanelinje innenfor bestemmelsesområde #1 skal
utføres skånsomt for ikke å skade Spjeldbekken som ligger i rør i grunnen innenfor
området.
Det tillates ikke oppført nye bygninger innenfor bestemmelsesområdet. Ved tiltak som
berører bestemmelsesområdet skal det vurderes åpning av Spjeldbekken.
Byggegrense langs Rørosbanen
I planforslaget er det foreslått en byggegrense på 15 meter langs Rørosbanen fra banemidt. Bane
Nor har fremmet innsigelse til denne byggegrensen og krever at denne utvides. I dialogmøte med
Bane Nor ble det ikke oppnådd løsning, men det ble konkretisert at Bane Nor krevde
byggegrense på 30 meter fra banemidt. Dette samsvarer med byggegrensen som fremgår av
jernbaneloven. Innsigelsen begrunnes med jernbanetekniske sikkerhets- og miljøhensyn.
Rådmannen vurderer at en byggegrense på 30 meter langs Rørosbanen vil legge beslag på
betydelige arealer innenfor planområdet. Innenfor næringsformålet a_BKB vil en byggegrense
på 30 meter langs Rørosbanen, opprettholdelse av sidespor og byggegrense langs kommunal veg
medføre at formålet blir ubrukelig. Rådmannen registrerer at Bane Nor har tillat tiltak betydelig
nærmere enn 30 meter tidligere, og kan ikke se at trafikken på banen eller andre forhold er endret
etter oppføring av disse. Rådmannen vurderer at forholdet er grunnlag for å anmode om mekling.
Det foreligger fortsatt vilkår for egengodkjenning.
ROS
Bane Nor SF bemerker at ROS analysen ikke omfatter forhold vedrørende sidesporet med
bakgrunn i at dette kreves opprettholdt. Da Rådmannen har lagt til grunn at sidesporet skal
fjernes vurderes dette forholdet som ikke relevant. Skulle meklingen og endelig vedtak medfører
opprettholdelse av sidesporet endrer dette forutsetningen for hele planen. Merknaden må dermed
vurderes på nytt når det foreligger avklaringer vedrørende fremtiden til sidesporet.
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Støy
Statens vegvesen viser til at bestemmelse som regulerer støynivå innenfor planområdet viser til
gammel veileder. Gjeldende veileder har betegnelsen T-1442/2016. Rådmannen vurderer at
bestemmelsen endres i tråd med merknaden.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplanen Moøya øst (planID:
16482016003) med de endringer som fremgår av saksframlegget. Saken sendes kommunestyret
med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 16482016003 reguleringsplan Moøya øst med hjemmel
i plan- og bygningslovens § 12-12. Som følge av innsigelser kan ikke planen egengodkjennes og
det anmodes om mekling.
Det settes følgende vilkår:
 Bestemmelsen for sikringssone – høyspenningsanlegg endres til; Innenfor faresone
H370_01 finnes høyspentkable i jord. Alle tiltak i grunnen, innenfor sikringsområdet,
skal skje i samråd med eier av kabelen.
 Kantskogens størrelse og plassering reguleres iht plankart av 30.09.2016.
 Formålet turveg reguleres lengst vest i formålet vegetasjonsskjerm og videreføres frem til
formålsgrensen ved Rørosbanen i tråd med grønnplan for Støren
 Bestemmelse om at tilbygg til eksisterende renseanlegg kan oppføres med samme
gulvnivå begrenses til tilbygg opptil 50 m²
 Bestemmelse for bestemmelsesområdet over Spjeldbekken endres for å hindre
overbygging av bekken. Samt at det skal vurderes om bekken skal åpnes.
 Bestemmelse vedrørende støynivåer endres til; Støy fra området skal ikke overstige krav i
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016
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DETALJREGULERING FOR MOØYA ØST
PLANID 16482016003
Planbestemmelser

Kunngjøring av planoppstart:
Prinsippavklaring:
Behandling 1. gang i NPM – utvalg:
Offentlig ettersyn og høring:

12.12.2015
18.04.2016
19.09.2016
21.10.2016 – 05.12.2016

Bestemmelsene er sammen med arealplankart juridisk bindende for framtidig arealbruk.

1.

AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart utarbeidet av IKON Arkitekt og
Ingeniør, datert 12.12.2015, sist endret 14.11.2017

2.

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN (§§ 12-5 og 12-6)

Området reguleres til:
 Bebyggelse og anlegg
Avløpsanlegg (1542)
Øvrig kommunalteknisk anlegg (1560)
Telekommunikasjonsanlegg (1570)
Kontor/Industri (1830)
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011)
Gang/sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
 Grønnstruktur
Turveg (3031)
Vegetasjonsskjerm (3060)
 Hensynssoner
Sikringssone (frisikt) (140)
Flomsone (320)
Faresone (høyspenningsanlegg) (370)

3.

FELLESBESTEMMELSER

3.1
Plassering og definisjoner
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Der bebyggelsen ikke er vist
på plankart, er formålsgrensen å anse som gjeldende byggegrense. Avstandskrav til
nabobebyggelse skal minimum være 8,0 m, med mindre der er truffet tiltak for å hindre
spredning av brann mellom bygningene.
Gesims- og mønehøyde beregnes i henhold til den enhver tid gjeldende byggtekniske forskrift,
og regnes i forhold til gjennomsnittlig terreng.
3.2

Terrengtilpassing
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Det skal tilstrebes en god landskapsmessig behandling av det regulerte området, og skillet
mellom byggegrunn og grøntarealer skal tydelig fremgå i terrenget.
3.3
Estetikk, form og fasader
Det skal tilstrebes at bygningsmassen tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn, både i seg selv
og i forhold til nabobebyggelsen. Bebyggelsen skal gis en enhetlig og harmonisk utforming med
hensyn til material, volum, takform og farge.
Virksomheter på området som benytter utendørs arealer til lagring av maskiner og utstyr skal
påse at arealene til enhver tid fremstår som ryddige.
3.4
Universell utforming
Det skal tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere. Krav gitt i gjeldende
byggteknisk forskrift om universell utforming skal legges til grunn.
3.5
Parkering
Det skal minimum etableres:
 Én biloppstillingsplass pr 100 m² BRA industri/lager/garasje el.
 To biloppstillingsplasser pr 100 m² BRA kontor
Parkeringsplasser inngår i % BYA med 18 m² pr biloppstillingsplass.
I tillegg må det være sikret tilstrekkelig laste- og losseareal med tilliggende manøvreringsareal
for tunge kjøretøyer i den utstrekning en virksomhet krever dette.
3.6
Kommunalteknisk anlegg
Innenfor planområdet tillates det oppført trafokiosker, pumpestasjoner eller andre tekniske
innretninger som er nødvendig for driften av de kommunaltekniske anleggene. Frittstående bygg
skal tilpasses stedets bebyggelse med hensyn til plassering, form og farge.
Kabler skal legges i bakken og fortrinnsvis ved trasé for vann-, overvann- og
spillvannsledninger.
3.7
Byggesøknad
Som grunnlag for utbygging innenfor byggeområdene skal det for hvert søknadspliktige tiltak
utarbeides situasjonsplan i målestokk 1:500 eller bedre som viser plassering av bygninger,
adkomstløsning, areal for parkering og annen terrengbehandling med høydeangivelse. I tillegg
til situasjonsplanen skal det utarbeides snitt/profilskisse som viser bygningenes plassering og
høyde i forhold til terreng, veier og nabobebyggelse.
3.8
Støy
Støy fra området skal ikke overstige krav fastsatt i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging.
3.9

Forurensing
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Det tillates ikke utslipp til grunnen av miljøskadelige stoffer som drivstoff, smøreoljer,
kjemikalier etc. Ved fare for utslipp av miljøskadelige stoffer via overvann skal det søkes om og
anlegges oljeutskiller.
3.10 Gaula
Det tillates ikke utslipp til Gaula som kan redusere den økologiske eller kjemiske
tilstandsklassen til elva. Utslipp av miljøgifter eller andre kjemiske stoffer er forbudt.
3.11 Kulturminner
Dersom en i forbindelse med gravearbeider i området kommer i kontakt med noe av arkeologisk
interesse skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.
3.12 Miljøtiltak – forurenset grunn
Før utbygging kan igangsettes skal det gjennomføres kontroll av byggegrunn. Undersøkelsen
skal klargjøre behovet for miljøtiltak og tiltaksplan etter forurensningsforskriften.

4.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 nr 1)

4.1

4.1 Avløpsanlegg, BAV

4.1.1 Bebyggelsen skal benyttes til renseanlegg for spillvann/kloakkvann.
4.1.2 Bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 50 % av det totale tomtearealet.
4.1.3 Gesimshøyden skal ikke overstige 6,0 m og mønehøyden 9,0 m fra gjennomsnittlig
planert terreng. Det tillates mindre takoppbygg som overskrider tillatt byggehøyde med
inntil 3 m for inntil 5 % av takarealet.
4.1.4 Gulvnivå for nytt renseanlegg skal anlegges på min. kote +67,3 moh. Mindre tilbygg til
eksisterende renseanlegg tillates etablert med gulvnivå som for eksisterende bygg.
4.2

Øvrig kommunalteknisk anlegg, BKT

4.2.1 Formålsområdene o_BKT1, o_BKT2 og o_BKT3 skal benyttes til kommunalteknisk
anlegg. Innenfor formålsområdene tillates følgende bebyggelse/anlegg:
o_BKT1:
o_BKT2:
o_BKT3:

Kontor/lagerbygg
Øvingsanlegg for brann- og redningstjenesten
Brannstasjon

4.2.2 Bebyggelsen på de enkelte formålsområder skal oppføres iht bestemmelser angitt i
tabell:
Område
o_BKT1

Maks bebygd
areal (%-BYA)
75 %

Laveste tillatte
gulvnivå
66,3 moh

62

Tillat
gesimshøyde
9,0 m

Tillat
mønehøyde
12,0 m

o_BKT2
o_BKT3

20 %
50 %

66,3 moh
67,3 moh

4,5 m
6,0 m

6,0
9,0

4.2.3 Det tillates mindre takoppbygg som overskrider tillatt byggehøyde med inntil 3 m for
inntil 5 % av takflaten.
4.2.4 Det kan kreves en geoteknisk vurdering av grunn og fundamentering før bygging kan
igangsettes. Byggverk som helt eller delvis berører flomvern skal ikke medføre
svekkelse av flomvernets styrke.
4.2.5 Det skal oppføres et 2 m høyt og tett gjerde rundt øvingsanlegget på område o_BKT2.
Gjerdet tillates plassert i formålsgrensen.
4.2.6 Kontorfasiliteter skal anlegges i andre eller høyere etasjer.
4.3

Telekommunikasjonsanlegg, BTK

4.3.1 Området tillates benyttet til trafokiosk
4.4

Kontor/Industri, BKB

4.4.1 På områdene skal det oppføres bygninger for kontorvirksomhet og/eller lettere industri
med tilhørende anlegg og lager.
4.4.2 Bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 50% av det totale tomtearealet.
Det skal bygges minimum 2000 m² BRA kontor- og industribygg innenfor området
a_BKB. Ved en oppdelt utbygging skal byggesøknad for delutbyggingen vise hvordan
minimumskravet til BRA kan oppfylles gjennom videre utbygging. Ved oppføring av
bygninger med etasjehøyde over 3,0 m beregnes bruksareal som om det var lagt et
horisontalplan for hver tredje meter.
4.4.3 Gesimshøyden skal ikke overstige 6,0 m og mønehøyden 9,0 m fra gjennomsnittlig
planert terreng. Det tillates mindre takoppbygg som overskrider tillatt byggehøyde med
inntil 3 m for inntil 5% av takarealet.
4.4.4 Gulvnivå for ny bebyggelse skal anlegges på min. kote +66,3 moh. Påbygg til
eksisterende bygningsmasse tillates bygget med gulvnivå som på eksisterende bygg.
4.4.5 Kontorfasiliteter skal anlegges i andre eller høyere etasjer.
4.4.6 Anleggsarbeid ifm sanering av jernbanelinje og oppføring av bygninger innenfor
bestemmelsesområde #1 skal utføres skånsomt for ikke å skade Spjeldbekken som ligger
i rør i grunnen innenfor området.
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5.

SAMFERDSELSANLEGG OG
TEKNISK INFRASTURKTUR (§ 12-5 nr 2)

5.1

Kjøreveg, SKV

5.1.1 Kjøreveger skal opparbeides iht tabell:
Veg:
Bredde kjørebane: Bredde
skulder:
o_SKV1
6,0 m
0,75 m
o_SKV2
5,0 m
0,25 m
o_SKV3
6,0 m
0,50 m
5.2
Gang/sykkelveg, SGS
5.2.1 Areal avsettes til gang- og sykkelveg med bredde 3m.
5.3
Annen veggrunn – grøntareal, SVG
5.3.1 Arealene skal benyttes til drift av kjøreveger, eksempelvis som areal for snøopplag. Det
tillates anlagt teknisk infrastruktur i grunnen.

6.

GRØNNSTRUKTUR (§12-5 nr 3)

6.1
Turveg, GT
6.1.1 Innenfor formålsområdet tillates det etablering av turveg. Anleggelse av turveg skal skje
på skånsomt vis for ikke å påvirke stabiliteten til eksisterende elveskråning, eller skade
eksisterende kantvegetasjon unødig.
6.2
Vegetasjonsskjerm, GV
6.2.1 Innenfor formålsområdet skal eksisterende kantvegetasjon bevares. Det tillates
gjennomført uttynning av eksisterende kantvegetasjon.

7.

HENSYNSSONER (§ 12-6)

7.1
Sikringssone – frisikt
7.1.1 Det skal sikres frisiktsone i kryss mellom o_SKV1 og o_SKV2. Dimensjon på
frisiktsone skal være L1=85m og L2=10m.
Ved avkjørsel fra o_SKV2 skal det sikres frisiktssone. Dimensjonen på frisiktsoner skal
være L1=20m og L2=4m.
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Innenfor frisiktsoner skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5m over
primærvegens kjørebanenivå.
7.2
Faresone – Flomfare
7.2.1 Nye byggverk innenfor planområdet skal dimensjoneres for 200-års flom. Bygg som skal
fungere i lokale beredskapssituasjoner skal dimensjoneres for 1000-års flom.
7.3
Faresone – høyspenningsanlegg
7.3.1 Innenfor faresone H370_01 finnes høyspentkabel i jord tilhørende Gauldal Nett AS.

8.

REKKEFØLGEKRAV (§ 12-7 nr 10)
8.1
Sanering av industrispor og jernbanevirksomhet
8.1.1 Før det tillates etablering av nye/endrede avkjørsler til planområdet skal jernbaneverkets
industrispor saneres
8.2

Opparbeidelse av turveg
Før det gis brukstillatelse innenfor BKT1, BKT2, BAV og BKB skal turvegen
opparbeides.
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1.0

Formålet med reguleringen

Midtre Gauldal Kommune ønsker som eier av Gnr. 2, Bnr. 22 og Gnr. 45, Bnr. 272 ved Moøya
Industriområde å avklare arealbruken for disse eiendommene gjennom utarbeidelse av reguleringsplan
for området Moøya Øst. Planområdet utgjør et areal på ca. 31,5 da. og planen utarbeides som
detaljregulering.
Arealbruken for området er i dag avklart på kommuneplannivå gjennom kommunedelplan for Støren,
og på reguleringsplannivå gjennom reguleringsplan for Moøya. Arealformålene i reguleringsplanen
samsvarer ikke med den gjeldende kommunedelplanen for Støren, og det har derfor blitt besluttet å
utarbeide en ny reguleringsplan for området.
Innenfor planområdet avsettes det areal til eksisterende og ny industri, avløpsrenseanlegg, nye
kommunaltekniske anlegg, terminalområde for sidespor til Rørosbanen og område for oppføring av ny
hovedbrannstasjon for Gauldal brann og redning IKS.
Målsettingen med reguleringen er blant annet å avklarer arealbrukskonflikter mellom Jernbaneverkets
industrispor med tilhørende opplasting av ballastpukk, og den øvrige industrien og
næringsvirksomheten på området. Reguleringen søker derfor løsning for flytting av opplastingssted for
ballastpukk, samtidig som det vil settes strenge krav til støv, støy, avrenning og forurensning ved en
videre bruk av arealet til dette formålet.

2.0

Planoppstart

Midtre Gauldal kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan, og har innhentet
konsulentselskapet IKON Arkitekt og Ingeniør AS til å forestå utarbeidelse av reguleringsplanen.

2.1

Tillatelse til planoppstart

Tillatelse til planoppstart er gitt etter administrativ behandling i Midtre Gauldal kommune. Det ble den
02.02.2016 avholdt oppstartsmøte med planavdelingen til kommunen hvor reguleringsplanen ble tildelt
planID 2016003

2.2

Melding om igangsatt regulering

Melding planoppstart ble utsendt til naboer, offentlige instanser og berørte interesser den 12.12.2015.
Frist for merknader/innspill ble satt til 27.01.2016
Oppstart av reguleringsplanarbeid er kunngjort i Trønderbladet og Gauldalsposten.
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3.0

Overordnet plansituasjon

3.1

Kommuneplanens arealdel

I gjeldende kommunedelplan for Støren
(2014 – 2026) er området i hovedsak avsatt til:
•
•

næringsvirksomhet (AN3)
andre typer nærmere angitt bebyggelse og
anlegg (o_ABA1).

Område AN3 tillates utviklet med næringsbebyggelse i
kombinasjon med kontor og lager, mens område
o_ABA1 er forbeholdt kommunaltekniske anlegg

AN3

0_ABA1

Bilde 1: Eksisterende kommunedelplan med ny
Plangrense merket med sort stiplet linje.

3.2

Gjeldende reguleringsplaner

Arealformålene i eksisterende reguleringsplan for
Moøya (PlanID 19890002) samsvarer ikke med
kommunedelplan for Støren, og det har derfor blitt
besluttet å utarbeide en ny reguleringsplan for
området.
I eksisterende reguleringsplan er arealet avsatt til
terminal for jernbanen, renseanlegg, industri og
offentlig formål.

Bilde 2: Eksisterende reguleringsplan med ny
plangrense merket med gul stiplet linje.
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4.0

Dagens arealbruk

Innenfor planområdet ligger i dag avløpsrenseanlegget for Støren, et industribygg tilhørende Aune
Transport AS, og en carport for parkering av postens tjenestebiler. Jernbaneverket innehar også et
sidespor til Rørosbanen som går inn på området.
I tilknytning til sidesporet er det anlagt en lasterampe for opplasting av balastpukk til jernbanevogner,
og et lagerområde for lagring av balastpukk. Balastpukken benyttes til vedlikehold av Rørosbanen og
Dovrebanen. Området som i dag benyttes til dette formålet ligger mellom jernbanen og adkomstvegen
til Moøya Industriområde, i nær tilknytning til besøksintensive virksomheter ved Coop Byggmix og
Europris. Dette har medført konflikt mellom brukerinteresser, og spesielt støv-, støy- og
trafikksikkerhetsforhold har vist seg å være problematiske.

5.0

Reguleringsplanen

5.1

Generelt

Planområdet utgjør et areal på ca. 31,5 da, og utarbeides som detaljregulering. Adkomsten til
industriområdet blir fra kommunevegen som leder frem til Moøya Industriområde.
Feltet vil inneholde:
- Avløpsanlegg,
- Øvrige kommunaltekniske anlegg
- Telekommunikasjonsanlegg
- Kontor/Industri
- Kjøreveger
- Gang- og sykkelveg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Trase for jernbane
- Annen banegrunn – tekniske anlegg
- Vegetasjonsskjerm

5.2

areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.
areal ca.

3,59 da.
5,39 da.
0,03 da.
3,45 da.
4,50 da.
0,49 da.
4,78 da.
2,57 da.
1,66 da.
5,02 da.

Bebyggelsen

Innenfor planområdet avsettes det areal til eksisterende og ny industri, avløpsrenseanlegg, nye
kommunaltekniske anlegg, terminalområde for sidespor til Rørosbanen og område for oppføring av ny
hovedbrannstasjon for Gauldal brann og redning IKS. Videre følger nærmere beskrivelse av tenkt
bebyggelse innenfor de enkelte formålsområdene.
Avløpsanlegg
Innenfor område o_BAV ligger i dag kommunalt avløpsrenseanlegg for Støren. Renseanlegget sikres
gjennom planforslaget areal til utvidelse, noe som er viktig da det foreligger planer for påbygg til
dagens bygningsmasse. Dagens renseanlegg er oppført med flatt tak og gesimshøyde ca. 4,5m over
gjennomsnittlig terreng.
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Øvrige kommunaltekniske anlegg
Innenfor område o_BKT1 planlegges det oppført nytt kontor- og driftsbygg for kommunens tekniske
uteavdeling. Kommunen har behov for 1000 m2 ny bygningsmasse i forbindelse med utflytting fra
Soknes leir, og dette kan løses på tomten. Et nytt bygg til dette formålet vil hovedsakelig inneholde
kontorer samt lagringsplass til kommunens utstyr og kjøretøyer, og det planlegges derfor for en høy
utnyttelse av tomtearealet.
På område o_BKT2 planlegges det anlagt øvingsområde for Gauldal brann og redning IKS. Området
vil i sin helhet bli anlagt med fast dekke, og det vil bli montert et 2m høyt tett gjerde i formålsgrensen
for å skjerme området for innsyn. Det kan også etableres mindre bygninger som eksempelvis carport
inne på området.
Område o_BKT3 vil også benyttes av Gauldal brann og redning IKS, her til tomt for ny
hovedbrannstasjon for Midtre Gauldal kommune. Plassering på tomten og byggets utforming fremgår
av vedlegg 4, situasjonsplan for ny brannstasjon.
Telekommunikasjonsanlegg
Område o_BTK vil benyttes av Gauldal Nett som areal til eksisterende nettstasjon.
Kontor/Industri
Innenfor område a_BKB1 er det i dag oppsatt en carport som tjener Posten som holder til i nabobygget
på eiendom GID 2/13. Leieavtalen med Posten er oppsagt, og det er i den forbindelse planlagt å flytte
carporten til annen lokasjon. Denne er derfor vist i planen som bebyggelse som forutsettes fjernet.
Området foreslås benyttet til industriformål i kombinasjon med kontorer.
På område a_BKB2 er i dag entreprenørselskapet Aune Transport AS etablert, og planen legger til rette
for at bedriften kan fortsette å utvikle seg på tomten. Området foreslås benyttet til industriformål i
kombinasjon med kontorer.
Terminalområde
Områdene o_SBT1 og o_SBT2 foreslås benyttet til terminalområde for industrisporet til Moøya.
Innenfor områdene tillates det etablert anlegg som fremmer bruken av industrisporet. Dagens lager for
balastpukk på område o_SBT1 forutsettes flyttet til område o_SBT2 på øst side av jernbanesporet for å
skape større avstand mellom opplastingsområdet og nabobebyggelsen. Dette vil også forbedre
trafikksikkerheten langs kommunevegen. Område o_SBT1 skal hovedsakelig benyttes til anlegg som
fremmer bruken av jernbanen i forbindelse med mottak og forsendelse av gods fra bedriftene på
næringsområdet.

5.3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveger
Planen inneholder 3 kjøreveger som er gitt følgende dimensjoneringsklasser iht. vegnormal N100:
Veg:
o_SKV1
o_SKV2
o_SKV3

Dim. klasse:
HØ1
Sa1
A2

Bredde kjørebane:
6,0m
5,0m
6,0m

Bredde skulder:
0,75m
0,25m
0,50m
6
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I kryss mellom o_SKV1 og o_SKV2 er det sikret tilstrekkelig frisikt ved at det er regulert frisiktsone
iht. figur E.8 i vegnormal (N100), med dimensjoner L1 = 85m og L2 = 10m. Fartsgrense langs Fv630
er 60 km/t.
Planen viser også to avkjørsler med planovergang for tilkomst til industriområdet og område for
kommunaltekniske formål. Avkjørsler er sikret frisiktsone iht. figur E.26 i vegnormal (N100) , med
dimensjoner L1 = 20m og L2 = 4m. Fartsgrensen langs kommunevegen er 30 km/t. Øvrige avkjørsler
som vil kunne anlegges fra kommunevegen skal overholde samme krav til dimensjon på frisiktsoner.
Gang- og sykkelveg
Det er opparbeidet gang- og sykkelveg langs Fv630, og denne er inntatt i plankartet. Bredde gang- og
sykkelveg er regulert til 3,0m.
Annen veggrunn - grøntareal
Det er avsatt områder til annen veggrunn – grøntareal langs fylkes- og kommunalvegen. Områdene
skal benyttes til drift av kjøreveger og trasé for tekniske anlegg i grunnen. Det er på bakgrunn av
ønsker fra Statens Vegvesen avsatt et område til annen veggrunn – grøntareal på 4m bredde mellom
gang- og sykkelvegen (o_SGS1) og brannstasjonstomten (o_BKT3).

5.4

Grønnstruktur

Lags Gaula er det avsatt et formålsområde til vegetasjonsskjerm, og innenfor dette området skal
eksisterende kantvegetasjon i størst mulig grad bevares. Fra toppen av flomvernet er det fin utsikt til
elvebredden på østsiden av Gaula, og det kan være aktuelt å anlegge en gangveg her for å legge til rette
for en økt bruk av området.

5.4

Reguleringsformål

Området foreslås regulert til:
Planloven § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg
-

3. Grønnstruktur
-

Avløpsanlegg
Øvrige kommunaltekniske anlegg
Telekommunikasjonsanlegg
Kontor/Industri

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
-

Vegetasjonsskjerm

Planloven § 12-6:

Kjøreveg
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn – grøntareal
Trase for jernbanen
Annen banegrunn – tekniske anlegg

-

Sikringssone (frisikt)
Flomsone (200-års flom)
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6.0

Virkninger av planforslaget

6.1

Overordnede planer

Planforslaget vil oppheve gjeldende reguleringsplan for Moøya (PlanID 19890002) i området innenfor
ny planavgrensning. Planen grenser i tillegg til detaljregulering Moøya (PlanID 2014003) mot vest,
hvor ny planavgrensning samsvarer med planavgrensning i gjeldende plan.

Bilde 3: Ny samlet plansituasjon for Moøya Industriområde

6.2

Landskap

Støren er et tettsted i Gauldalen, og administrasjonssenteret i Midtre Gauldal kommune. På Støren
samles dalførene Gauldalen og Soknedalen, og dalføret vider seg her ut og gir plass til landbruks-,
nærings- og boligbebyggelse. Med dalførene følger også elvene Gaula og Sokna som renner sammen
på Støren.
Landskapet består av et flatere slettelandskap i dalbunnen, med bratte skogkledde dalsider rundt.
Støren har som tettsteder i dalfører flest begrenset med areal, og bebyggelsen er derfor konsentrert over
et mindre område. På vestsiden av Gaula og Sokna er arealet i stor grad tettbebygd med blant annet
kommunesenter, handelsområder, industriområder og boligområder.

6.3

Stedets karakter

Området Moøya ligger sentralt til på en lavereliggende slette på Støren, og området benyttes i dag
hovedsakelig til næringsformål. Området grenser til Gaula i øst, og Fv630 i vest.
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Bilde 4: Moøya sett fra sørvest, med området for ny reguleringsplan merket i gult.

6.4

Kulturminner og kulturmiljø

Ved søk i kulturminneregisteret kan det ikke ses å være registrert automatisk fredede kulturminner
innenfor planområdet. Det vurderes også til å være liten risiko for at planen vil komme i konflikt med
slike da området ligger inntil bebygde områder, og da det har vært bygget infrastrukturanlegg som
jernbane og flomvern her tidligere. Deler av området er i dag bebygd.

6.5

Forholdet til kravene i kap II Naturmangfoldloven

Kapittel II, § 4, uttrykker mål om å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den
enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt
det anses rimelig.
Det er ikke registrert viktige naturtyper, flora eller fauna som berøres av tiltaket.

6.6

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Arealet benyttes i dag i liten eller ingen grad til rekreasjon for Størens innbyggere. I planforslaget
foreslås det å tillate anleggelse av en gangveg på topp av eksisterende flomvern innenfor
formålsområdet o_GV som reguleres til vegetasjonsskjerm. Dette vil kunne medføre økt bruk av
området til rekreasjon.

6.7

Trafikkforhold

Adkomsten til området skjer i hovedsak fra Fv630, og videre via kommunal veg til Moøya. Det er
langs fylkesvegen opparbeidet gang- og sykkelveg, og langs kommunalvegen er det opparbeidet fortau.
Dette medfører at sikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt.
En arealbruk som beskrevet i planforslag vil medføre økt bruk av kjørevegene, og de vil blant annet bli
benyttet av utrykningskjøretøyer. Det er derfor lagt vekt på å sikre gode frisiktsoner i vegkryss, og da
spesielt i kryss mellom fylkesvegen (o_SKV1) og kommunalvegen (o_SKV2).
Det avsettes generelt god bredde på kjøreveger med tilstrekkelig sideareal for drift- og vedlikehold.
9
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6.8

Barns interesser

Det planlegges ikke anlagt bebyggelse innenfor planområdet som medfører at barns interesser må
vektlegges i planarbeidet.

6.9

Sosial infrastruktur

Tilrettelegging av areal for bygging av ny brannstasjon er viktig for samfunnssikkerheten på Støren.
Det er også viktig å legge til rette for at Gauldal brann og redning IKS kan anlegge et øvingsområde på
plassen, hvor barn- og unge kan inviteres til å overvære øvelser knyttet til eksempelvis trafikkulykker.
Holdningsskapende arbeid ovenfor ungdom er viktig for å redusere antallet trafikkulykker, og et
øvingsområde som dette i nær tilknytning til brannstasjonene vil gi Gauldal brann og redning en god
arena for gjennomføring av slikt arbeid.
En styrt utvikling av området i tråd med reguleringsplanen vil også være forskjønnende, og vil sammen
med tilgrensende planer for næringsområdet og handelspark på Moøya kunne bidra til at dette blir et
sosialt møtested for innbyggerne.

6.10 Universell tilgjengelighet
Området er forholdsvis flatt og vil kunne tilrettelegges godt for universell tilgjengelighet.
Generelt legges krav i TEK10 til grunn for universell utforming av bygninger.

6.11 Energibehov – energibruk
Utbyggingen representerer ikke spesielle utfordringer med hensyn til energibehov.

6.12 Jordressurser/landbruk
Reguleringsplanen omfatter ikke areal avsatt til jord- eller landbruksvirksomhet.

6.13 Teknisk infrastruktur
For å kunne benytte arealet på østsiden av Jernbaneverkets industrispor til Moøya på tilfredsstillende
vis er det viktig for Midtre Gauldal kommune å få anlagt en ny planovergang sør for eksisterende
avløpsrenseanlegg. Ny planovergang vil betjene formålsområdene o_BAV, o_BKT1 og o_SBT2.
Midtre Gauldal kommune ønsker samtidig å bygge på det eksisterende renseanlegget i retning øst, noe
som vil medføre at tilkomsten til Aune Transport AS vil måtte skje via dagens planovergang.
Planforslaget viser derfor to planoverganger som krysninger av Jernbaneverkets industrispor. Dette
sporet har lav bruksfrekvens, og det er i planen sikret minst 125 meter fri sikt langs jernbanen frem til
planoverganger.
Vannforsyningen vil skje fra kommunalt vannledningsnett, og avløp vil tilknyttes kommunal
spillvannsledning på området. Det ligger en Ø160 vannledning i gang- og sykkelveg langs Fv630,
samtidig som det er anlagt en Ø110 vannledning frem til renseanlegget. Kapasiteten på
vannforsyningen er med det god. Det kommunale spillvannsnettet innehar også tilstrekkelig
reservekapasitet for tiltaket.
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Overvannsløsning for de enkelte byggetomter baseres på konvensjonelle metoder (lukkede rør og
kummer), tilknyttet kommunale overvannsledninger. Ved behov vil det bli søkt om og anlagt
oljeutskillere for behandling av forurenset overvann før vannet slippes til kommunale ledninger.
Gauldal Nett har jordkabel, 22 kV og 240V i området, og det er oppsatt en nettstasjon på området
o_BTK. Nettstasjonen har tilstrekkelig kapasitet for tiltaket på høyspentsiden, men det er usikkert om
transformator er stor nok. Transformator er utskiftbar.

6.14 Grunnforhold
Iht. NVE Atlas består grunnen innenfor området av et tykt dekke med løsmasser av typen
elveavsetning. Det er ikke registrert kjente fare- eller aktsomhetsområder innenfor planområdet.
Det er gjennomført grunnundersøkelser i det aktuelle området i forbindelse med vurdering av ulike
traseer for ny E6 gjennom Støren, og disse viser at grunnen består av et topplag av sand og grus på ca.
5m over leire og silt til stor dybde.
Det er også gjennomført grunnundersøkelser av tomt vest for Europris i forbindelse med bygging av
Moøya Fellesbygg. Undersøkelsen viser at det er trygg byggegrunn på deler av tomta mot Europris og
ny brannstasjon, hvor grunnen består av fast grus / sandavsetning.
En ny brannstasjon vil være et viktig bygg med sårbare samfunnsfunksjoner, og planbestemmelsene
stiller derfor krav om at det skal gjennomføres en geoteknisk vurdering av tomten før bygging kan
igangsettes. Tema som skal vurderes er stabilitet av elveskråning, fundamenteringsforhold og aktuelle
løsninger for fundamentering. Det anses ikke som nødvendig å foreta supplerende grunnundersøkelser.

6.15 Flomsoner
Planområdet grenser til elva Gaula, og ligger
slik utsatt til for flom og oversvømmelser. Som
kompenserende tiltak er det anlagt et flomvern
langs elvebredden med tiltaksnummer/navn
1988 – Gaula ovenfor Støren jernbanestasjon.
Flomvernet består av en steinkledd røys, og er
en forhøyelse av et eldre NSB flomvern.
Anlegget ble befart av NVE i 2009, og det ble
gjort følgende notater av anleggets tilstand:
Det er godt med stein gjennom hele anlegget.
Det er noe rufsete med småsår i den mest utsatte
delen, men det er ikke behov for å utføre noen
tiltak.
Høyde topp flomvern er vist på bilde 5 til høyre.
Flomnivå:
Det er gjennomført flomberegninger for Gaula
inntil nivå for 500-års flom, hvor resultatene av
beregninger er gjort offentlig tilgjengelig via
karttjenesten NVE Atlas. Profilnummer 65
krysser planområde, og det er her angitt et nivå
for 200-års flom på kote +66,30 og 500-års flom
på kote + 66,80 (NN54).

Bilde 5: Høyder topp flomvern mot Gaula.
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Byggehøyder:
Den generelle bebyggelsen innenfor planområdet skal iht. TEK10 § 7-2 dimensjoneres for 200-års
flom. Dette medfører at gulvnivå for ny bebyggelse skal anlegges på minimum kote +66,3. Byggverk
med sårbare samfunnsfunksjoner skal dimensjoneres for 1000-års flom, noe som blir gjeldende krav
for brannstasjon på område o_BKT3 og kommunalt renseanlegg på område o_BAV.
Det er gjennomført GPS-innmåling av høyder på eksisterende flomvern, hvor resultatet er presentert i
bilde 5. Som vist varierer flomvernets høyde fra kote +68,0 i sør til kote +67,2 på laveste parti i nord. I
området ved brannstasjonen (o_BKT3) overstiger flomvernets høyde 1000-års flom inkl. 0,5m
klimatillegg, mens det ved renseanlegget i nord ligger 10cm lavere enn 1000-års flomnivå. Det partiet
som ligger lavere enn kote +67,5 utgjør ca. 15m, og dette partiet kan enkelt heves. Av hensyn til
kantskogen langs Gaula som er av viktig miljømessig betydning er det ikke ønskelig å heve nivået på
flomvernet ut over kote +67,5 da slikt arbeid vil medføre større inngrep i kantskogbeltet.
Brannstasjon:
Flomvernet på utsiden av brannstasjonstomten overstiger høyde for 1000-års flom inkl. 0,5m
klimatillegg. Gulvnivå for ny brannstasjon fastsettes derfor til minimum kote +67,3 som er stipulert
nivå for 1000-års flom. Klimatillegget ivaretas av flomvernet.
Adkomstvegen frem til brannstasjonen er anlagt med høyder
som vist på bilde 6. På laveste
punkt ligger vegen på ca. kote
+67,0, noe som er 30cm lavere
enn nivå for 1000-års flom og
20cm høyere enn nivå for 500års flom.
Oversvømmelse av trafikkareal
på inntil 20-30cm foran brannstasjonen vurderes å ikke være
av kritisk betydning for
beredskapen da de kjøretøyene
som benyttes har tilstrekkelig
bakkeklaring for å kunne
passere området under en 1000års flomsituasjon. Det påpekes
også at veganlegget har
tilstrekkelig høyde for en
flomsituasjon med ca. 700-års
gjentaksintervall.

Bilde 6: Høyde adkomstveg til brannstajson. Rødskravert område ligger
lavere enn nivå for 1000-års flomsituasjon.

Renseanlegg:
Moøya Renseanlegg er et eldre renseanlegg for spillvann etablert på område o_BAV, hvor
renseanleggets hovedplan er anlagt på ca. kote + 65,6 noe som tilsvarer nivå for 50-års flomsituasjon.
Flomvernet mot Gaula gir beskyttelse for flomsituasjoner med høyere gjentaksintervall, men det antas
at en 1000-års flomsituasjon vil medføre driftsstans og større ødeleggelser på renseanlegget.
En ombygging av det eksisterende renseanlegget med mål om å ivareta 1000-års flomsituasjon anses
ikke som gjennomførbart da gulvnivå må heves med ca. 1,7m. En slik utbedring må derfor tas ved
oppføring av et nytt renseanlegg på området, et tiltak som ligger lengre frem i tid.
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6.16 Luftforurensing
Jernbaneverket vil kunne benytte område o_SBT2 for lagring og opplasting av ballastpukk til
jernbanevogner for bruk i vedlikeholdsarbeid av Rorøs- og Dovrebanen. Lagring og opplasting av
denne typen pukk vil kunne medføre svevestøv med spredning til omkringliggende bebyggelse.
Iht. forurensingsforskriften § 30-5 skal utslipp av steinstøv, støv eller partikler ikke medføre at mengde
nedfallstøv overstiger 5g/m2 iløpet av 30 dager, målt som mineralsk andel ved nærmeste nabo, eller
annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. Forskriften gjelder for forurensning fra produksjon av pukk,
grus, sand og singel, men vurderes til å være gjeldende for denne typen aktivitet da det lastes og lagres
betydelige mengder pukk på området.

6.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planen legger til rette for kommunale utbygginger og investeringer som er nødvendige for å sikre at
Midte Gauldal kommune kan tilby gode og sikre tjenester til sine innbyggere.

6.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Næringsinteresser i og rundt planområdet har gitt sine innspill til planarbeidet, og innspill er
imøtekommet så langt dette har latt seg gjøre. Det kan ikke ses at planforslaget medfører noen negative
konsekvenser for næringsinteresser.

6.19 Interessemotsetninger
Det er ikke avdekket tungtveiende interessemotsetninger.

6.20 Avveining av virkninger
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i kapittel 6 konkluderes det med at summen av fordelene
som følger av den planlagte utbyggingen og reguleringen er klart større enn ulempene.
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7.0

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Til grunn for temavalg i ROS-analysen ligger Fylkesmannens sjekkliste, samt innspill til
utredningstema fremkommet ved høring av melding planoppstart. Analysen omfatter vurdering av
risiko og sårbarhet for både menneske, miljø og materiell.
Følgende risikomatrise er lagt til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingene:
Sannsynlighet:
Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig

Grønn: liten risiko, som
regel ikke nødvendig med
risikoreduserende tiltak så
lege lov og forskrift er
oppfylt.
Gul: middels risiko, risikoreduserende tiltak må
vurderes
Rød: høy risiko, vil som
regel kreve strakstiltak

Konsekvenser

Definisjon av matrisens verdier:
Sannsynlighet:

Konsekvenser:

Svært sannsynlig

Skjer ukentlig / forhold som er
kontinuerlig tilstede i området

Ufarlig

Ingen personer eller
miljøskader / enkelte tilfeller
av misnøye

Meget sannsynlig

Skjer månedlig / forhold som
opptrer i lengre perioder, flere
måneder

En viss fare

Få/små person- eller
miljøskader / belastende
forhold for enkeltpersoner

Sannsynlig

Kjenner til tilfeller med kortere
varighet

Kritisk

Kan føre til alvorlige
personskader / belastende
forhold for en gruppe personer

Mindre sannsynlig

Kjenner 1 tilfelle i løpet av en
10-års periode

Farlig

Person- eller miljøskader og
kritiske situasjoner
(behandlingskrevende)

Lite sannsynlig

Kjenner ingen tilfeller, men
kan ha hørt om tilsvarende i
andre områder.

Katastrofalt

Personskade som medfører
død eller varige men, mange
skadede, langvarige
miljøskader
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Følgende risiko er avdekket, og følgende avbøtende tiltak foreslås:
Konsekvens:

Sluttrisiko:

Avbøtende titak:

Sannsynlighet
:

Samlet risiko:

Flomfare

Planområdet grenser til
elva Gaula ved en 5m
høy skråning med
helning 1:1,5 til 1:2.
Bebyggelse på topp av
skråning vil kunne
medføre utglidning av
området. Da området
ligger i elvas yttersving
vil den kunne
meandrere og grave seg
lengre og lengre inn i
terrenget. Dette vil igjen
kunne svekke
stabiliteten eller
undergrave
byggeområdet.

Konsekvens:

Naturgitte forhold:
Utglidning av området.

Risiko:

Sannsynlighet
:

Tema:

1

4

4

2

2

4

2

2

4

1

2

2

Det er anlagt et flomvern i
elveskråningen ved
planområdet, og tilstanden til
anlegget er i 2009 vurdert av
NVE til å være god. Skråningen
er erosjonssikret ved at den er
anlagt med steinkledning, og
dette reduserer risikoen for
meandrering/undergraving.
3

4

12
Før bygging av brannstasjon
kan igangsettes stiller
planbestemmelsene krav til at
det skal gjennomføres en
geoteknisk vurdering som skal
omhandle stabilitet av
elveskråning og
fundamenteringsforhold.

Planområdet ligger
delvis lavere enn
beregnet nivå for 200års flom, kote +66,3.
2

3

6

Planbestemmelsene setter krav
til at ny bebyggelse skal
dimensjoneres for 200-års flom
iht. TEK10. Brannstasjon skal
dimensjoneres for 1000-års
flom da bygget vil være viktig
for lokal beredskap.
Mot Gaula er det anlagt et
flomvern med laveste høyde ca.
+67,0. Dette overskrider nivået
for 200-års flom.

Forhold knyttet til Jernbanen
Jernbanens
Jernbanen er viktig
konstruksjon.
infrastruktur og av
nasjonal interesse.
Bygningsarbeider som
berører eller gjør
endringer på grunnens
beskaffenhet i eller ved
jernbanens
underbygning vil kunne
medføre utglidinger
eller setninger på
jernbanen.

Drenering

Drenering av, eller
endring i naturlige
vannveier kan medføre

3

3

9

Planforslaget viser byggegrense
langs Rørosbanen i avstand 15
meter fra spormidt. Jernbaneunderbygningens fyllingsfot er
anlagt i avstand ca. 10 meter fra
spormidt, og det sikres slik en 5
meter bred sone nedenfor
fyllingsskråningen hvor det ikke
er tillatt å utføre byggearbeider.
Langs sidesporet til Moøya er
minste avstand til byggegrense
4m.

2

3

6

Området er bebygget og drenert
i dag, så det forventes liten eller
ingen endring i grunnvanns-
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Ferdsel i jernbanespor

setning på jernbanen.

situasjonen for området.

Ulovlig opphold og
ferdsel i sporet er den
dominerende ulykkeskategorien for
jernbanen.

Rørosbanen er naturlig avdelt
fra byggeområdene ved at det er
anlagt en ca. 4m høy
fyllingsskråning nedenfor
jernbanelinjen.

3

5

15

Sidesporet til Moøya ligger
nært inntil kjøreveg, men på
oversiktlig område. Det er sikret
minst 125m sikt langs
sidesporet gjennom anviste
byggegrenser, og hastigheten på
lokomotivene som vil benytte
sporet vil være lav.

1

3

3

1

3

3

Sannsynligheten for
personskader som følge av
ferdsel i spor anses derfor som
liten.
Planoverganger

Planforslaget viser
anleggelse av en ny
planovergang i tillegg
til at eksisterende
planovergang beholdes.
Planoverganger er
kjente ulykkespunkt.

3

4

12

Sidesporet til Moøya vil
trafikkeres av lokomotiv i lav
hastighet, med kort
stopplengde. Det er sikret fri
sikt langs spormidt frem til
planoverganger på minimum
125m.
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8.0

Innkomne merknader/innspill

8.1

Merknader under melding om planoppstart

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, brev 07.01.2016
Planarbeidet synes ikke å komme i vesentlig konflikt med allmenne friluftsinteresser. Så vidt det kan
ses fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området.
Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderes det til å være relativt liten risiko for at planen vil
komme i konflikt med slike.
Som vannregionmyndighet er fylkeskommunen opptatt av at tiltakene ikke senker dagens miljøtilstand
i Gaulda. I følge vannforskriften og regional plan for vannforvaltning skal alt vann ha minst ”god
økologisk tilstand”. Gaula er et nasjonalt laksevassdrag, slik at kravet til beskyttelse av vannkvalitet er
strengere enn det vannforskriften tilsier, dvs. ”svært god miljøtilstand”.
Ut fra overnevnte anbefales det at områdene for bebyggelse og anlegg, samt samferdselsanlegg,
kjøreveg, trekkes bort fra elva eller avgrenses slik at all eksisterende kantvegetasjon innenfor
plangrensen kan bevares.
Tiltakshavers vurdering:
•

Bredden på grøntbelte langs Gaula er økt noe for å omfatte hele bredden til det etablerte
flomvernet. Uttalelsen er imøtekommet.

Statens Vegvesen, brev 20.01.2016
Byggegrensen i det foreløpige plankartet er satt til 15 meter fra midten av fylkesvegen. Vegvesenet
minner om at større innretninger, herunder parkering, ikke kan plasseres innenfor byggegrensen. Av
driftshensyn til gang- og sykkelvegen bør det avsettes et areal med formål annen veggrunn mellom
gang- og sykkelvegen og formålsområdet o_BKT4. Arealet bør ha en bredde på minimum fire meter.
Det kommer ikke klart frem ut fra det tilsendte materialet om pukklageret skal videreføres eller ikke.
Dersom dette er tilfellet minner Vegvesenet om at det bør sikres i bestemmelsene at det gjennomføres
støvreduserende tiltak iht. Retningslinje for behandling av luftkvalitet (T-1520). Videre ber vi om at
det sikres av o_SKV3 får tilstrekkelig sikt til jernbanen og o_SKV2.
Tiltakshavers vurdering:
•
•
•

Det er inntatt et 4m bredt belte med arealformål SOSI 2019 – annen veggrunn – grøntareal
mellom gang- og sykkelvegen og område o_BKT4 (Brannstasjonstomt).
Lager for ballastpukk kan videreføres på område o_SBT2. Se pkt. 6.16 for ytterligere
informasjon om krav til luftkvalitet.
Planen viser frisiktsoner mellom kjøreveger iht. krav i vegnormal N100.
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Mattilsynet, brev 22.01.2016
Løsning for vannforsyning og avløp løses med tilkobling til eksisterende anlegg i området. Det er en
forutsetning at ledningsnettet som berører planområdet er tilstrekkelig dimensjonert med tanke på økt
aktivitet i området. Utjevningsbasseng kan være et alternativ om så ikke er tilfelle. Underdimensjonert
ledningsnett kan medføre innlekking av forurenset grøftevann og tilbakeslag fra stikkledninger /
tilkoblinger uten tilfredsstillende tilbakeslagssikring. Nye bygg i planområdet må sikres
tilfredsstillende løsning for sikring mot tilbakeslag.
Tiltakshavers vurdering:
•

Kommunalt vann- og spillvannsnett på området innehar god reservekapasitet.

Jernbaneverket (sentralt), brev 21.01.2016
Jernbaneverket mener at det i planleggingen må tas hensyn til fremtidig utbygging av kontaktledningsanlegg langs Rørosbanen og eventuelt dobbeltspor langs Dovrebanen. Nye tiltak i nærheten av
jernbanen må ikke vanskeliggjøre utvikling av jernbanenettet eller vesentlig fordyrer jernbanetiltak.
Jernbaneverket stiller følgende sikkerhets- og planfaglige krav til reguleringsplanen:
Byggegrenser mot jernbanen
Det må inntas byggegrense mot jernbanen som sikrer tilfredsstillende sikkerhetsavstand for fremtidig
elektrifisering, jfr. sikringskrav i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 8-4. Minner generelt om
jernbanelovens § 10 om byggegrense, og ber om at den innarbeides i planen for det nasjonale
jernbanenettet.
Planoverganger
Bygging av nye planoverganger og vesentlig økt bruk av eksisterende planoverganger tillates ikke jfr.
jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6. Det kan derfor ikke tillates etablering av nye planoverganger,
men det kan tillates å flytte eksisterende planovergang ved Aune Transport AS sørover. Kostnaden
knyttet til dette må påfalle andre enn Jernbaneverket.
ROS-analyse
ROS-analyse skal omhandle sikkerhetsforhold relatert til jernbanens konstruksjon, togtrafikk, kryssing
av jernbanelinjen og ferdsel i jernbanesporet, samt flom, fyllingsstabilitet og drenering. Det må også
vurderes nødvendige sikrings- og skjermingstiltak mot jernbanen og andre relevante risikoreduserende
tiltak.
Jernbanens arealbehov
Jernbaneverket er bekymret for at det ikke er avsatt nok sikkerhetsavstand til jernbanen, eller nok
nødvendige areal for vedlikeholdsarbeider på industrisporet som f.eks. snødeponi og skifting.
Jernbaneverket eier industrispor i Moøya og har bruksrett til grunnen i henhold til tinglyst avtale og
sidesporkontrakten mellom Norges Statsbaner og Midtre Gauldal kommune datert 1973.
Jernbaneverkets bruk av arealene med industrisporet må reguleres til jernbaneformål. Vi gjør også
oppmerksom på at Jernbaneverket trenger i fremtiden areal til opplasting. Ved lokalisering av
lasteområdet må det tas hensyn til lastevognenes lengde og opplastningsmetode.
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Tiltakshavers vurdering:
•

Jernbanelovens § 10 setter krav til byggegrense lik 30m fra spormidt, men jernbaneverket kan
gjøre unntak fra disse reglene iht. lovens første ledd. I reguleringsplanen foreslås følgende
bestemmelser for byggegrenser:
Rørosbanen:
Langs Rørosbanen legges byggegrense i avstand 15m fra spormidt. Jernbanelinjen ligger med
rettstrekk forbi planområdet, og jernbaneskinnene ligger ca. 2,5m høyere enn omkringliggende
areal. Dette innebærer at det med 15m byggegrense vil sikres god sikt for lokføreren.
Avstanden sikrer også at det ikke vil gjennomføres byggearbeider som vil kunne skade
jernbanens underbygning. Eksisterende bygninger som ligger innenfor byggegrensen kan
bestå.
Industrispor:
Langs industrisporet er det sikret tilstrekkelig areal for drift og vedlikehold ved at det er satt
en minste avstand fra byggegrense til spormidt på 4m. Minsteavstanden på 4m er valgt for å
tilgodese arbeidssikkerhet, sporvedlikehold og snørydding iht. jernbaneverkets tekniske
regelverk. (pkt. 4.2 – Prosjektering og bygging av støyskjermer). For de deler av industrisporet
som ligger ved byggeområder med minste byggegrense 4m, avsettes det ekstra areal til
jernbanen eller ekstra avstand til byggegrense på motsatt side av industrisporet.

•

•
•

Planforslaget viser anleggelse av en ny planovergang sør for eksisterende avløpsrenseanlegg
for adkomst til formålsområdene o_BAV, o_BKT1 og o_SBT2. Da det foreligger planer om
påbygg på renseanlegget mot vest, samtidig som at området mellom industrisporet,
avløpsrenseanlegget og Aune Transport AS ikke har tilstrekkelig areal for anleggelse av
snuplass for lastebil, anses det som nødvendig å også beholde eksisterende planovergang ved
Aune Transport AS. For å ivareta sikkerheten med to planoverganger legges byggegrense på
område a_BKB1 i nødvendig avstand fra spormidt for å sikre minste sikt langs industrisporet
lik 125m.
ROS-analyse er utarbeidet blant annet med bakgrunn i jernbaneverkets innspill.
Jernbanens arealbehov er ivaretatt i planforslaget ved at terminalområdet er flyttet mot sør.
Her ligger industrisporet i rettstrekk, noe som forenkler lasting og lossing av jernbanen,
samtidig som plasseringen er foretrukket for anbringelse av gods til og fra kunder på
næringsområdet. Arealet til jernbaneformål er generelt utvidet i forhold til planforslaget som
fulgte ved melding planoppstart.

Jernbaneverket (lokalt), brev 22.01.2016
Jernbaneverket kan flytte pukkopplastingen som en kortsiktig løsning til et område lenger nord som
skissert av kommunen, men er da helt avhengig av at Midtre Gauldal kommune legger til rette for at en
annen permanent løsning kan etableres snarest mulig. Jernbaneverket vil for øvrig se nærmere på
muligheten for å flytte pukkopplastingen til eget område på østsiden av Støren stasjon.
Stamsporet kan kortes inn 10m, men må beholdes for fremtidig betjening av godskunder på området.
Angitt terminalområde er ikke aktuelt å benytte permanent da sporet ligger i kurve og stigning.
Terminal/opplastingsområde må primært lokaliseres til o_BKT1. Det kan eventuelt være mulig å
benytte området på motsatt side mellom sporet og vegen hvis dette har tilstrekkelig bredde.
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Gjerdet mot øvingsområdet til brann og redning må plasseres i avstand 7m fra spormidt, og adkomst til
området øst for sporet må lokaliseres til kun en planovergang.
Tiltakshavers vurdering:
•
•
•

Viser til tiltakshavers vurdering av merknader fra Jernbaneverket sentralt.
Nytt terminalområde er lagt på areal som foreslått fra Jernbaneverket.
For å oppnå nødvendig bredde på brannvesenets øvingsområde videreføres byggegrense på
4m fra spormidt som angitt i melding planoppstart. Bredden på jernbaneformålet er økt, og
inkludere nå hele arealet mellom jernbanesporet og nytt gjerde mot øvingsplass. Det er viktig
for Gauldal brann og redning IKS å beholde dagens bredde på øvingsområdet.

NVE, brev 11.01.2016
NVE har kommentarer til oppstartsvarselet for følgende tema:
Flom
For byggverk som skal fungere i lokale beredskapssituasjoner er 1000-års flom dimensjonerende
hendelse (jfr. TEK10s kap. 7-3). Planområdet omfattes av flomsonekart for Støren med tilhørende
rapport ferdigstilt den 15.05.2001, hvor nivå for 200-års flom er beregnet til kote +66,3, og 500-års
flom til kote +66,8.
Da dette flomsonekartet er forholdsvis gammelt og ble utarbeidet før kravene i TEK10, er det ikke
beregnet høyde for 1000-års flom, men det kan forventes et nivå på 1000-års flom på kote +67,3. Det
bør i tillegg medtas et såkalt klimatillegg på 50 cm som ivaretar usikkerhetene i beregningene
Hvordan en har tenkt å oppfylle kravene om sikker byggegrunn i forhold til flomfare, må inntas i ROSanalysen.
Geoteknikk/kvikkleire
Det er ikke registrert kjente fare- eller aktsomhetsområder innenfor planområdet. Dette innebærer
imidlertid ikke at en kan garantere at området oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK 10/PBLs
§ 28-1. Potensialet for funn anses imidlertid som begrenset da det allerede er bebyggelse tett opp til
planområdet og det ikke er kjente kvikkleiresoner innenfor kommunegrensene. I og med at
planområdet ligger bare ca. 50 meter over havet, forutsettes det likevel at forholdet til geoteknikk
inngår som tema i ROS-analysen til planforslaget.
Allmenne interesser i vassdrag
Ut fra de vedlagte flybildene er det et ganske bredt kantskogsbelte mot elva, sannsynligvis
flommarkskog bestående av gråor-hegg. Dette er noen av de mest produktive biotopene vi har i Norge.
Disse biotopene har vært i sterk tilbakegang i Norge, også langs Gaula, hvor det er anslått at ca. 80%
av denne naturtypen har forsvunnet de siste tiårene. Det forutsettes derfor at kantskogen ivaretas
gjennom plankartet og bestemmelsene til dette.
Tiltakshavers vurdering:
•

Det har blitt gjennomført GPS-innmåling av eksisterende flomvern langs Gaula, samt høyder
på eksisterende terreng på område o_BKT3. Målingene viser at flomvernet er anlagt på kote
+68,0 i sør og +67,8 i nord, mens området er avrettet på kote +67,0. På bakgrunn av dette
fastsettes gulvnivå for brannstasjon til kote +67,3 som er nivå for 1000-års flom. Da
flomvernets høyde overstiger flomhøyde for 1000-års flom inkl. klimatillegg anses hensynet til
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•

•

flomnivå som ivaretatt. Det vises til at det har vært korrespondanse mellom planlegger og
Norconsult som utarbeider ny vurdering av flomnivå i Gaula på oppdrag fra Statens Vegvesen.
De nye beregningene viser at beregningene fra 2001 kan benyttes i planleggingen.
Geotekniske vurderinger som er gjort ifm. planarbeidet er beskrevet i pkt. 7.14 i
planbeskrivelsen, og temaet er inntatt og behandlet i ROS-analysen. Iht. planbestemmelsene
skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering av byggetomten før byggearbeider kan
igangsettes.
Det er avsatt et grøntbelte langs Gaula regulert til SOSI 3060 – vegetasjonsskjerm. Iht.
vedlagte planbestemmelser skal kantvegetasjon langs Gaula ivaretas i størst mulig grad, men
det kan tillates anlagt en turveg på topp av flomvernet.

Gauldal Nett, e-post 22.12.2015
Gauldal Nett har ingen innvendinger mot planen, men opplyser om at de har jordkabel, 22kV og 240V
i området. Det finnes en nettstasjon på området til brannstasjon med tilstrekkelig kapasitet for tiltaket
på høyspentsiden, men det er usikkert om transformator er stor nok. Trafo kan skiftes om det viser seg
at denne er for liten, men det må da påregnes et anleggsbidrag for ombyggingen på prosjektet. Ber om
å bli holdt orientert om videre utvikling i saken.
Tiltakshavers vurdering:
Innspill ok.
Aune Transport AS og Rønningsgrind AS, brev
Ser at det i planforslaget er foreslått jernbaneterminal i området nord for Aune Transport i Moøya, noe
som vil gi bedriften en uholdbar situasjon. Ber om at dette området blir regulert til industri.
Bedriften disponerer i dag arealet syd for renseanlegget, men kan leve med at de nå mister muligheten
for å kjøpe/benytte dette området. Det vil da være desto viktigere å få disponere det arealet som er
avmerket som jernbaneterminal i planforslaget vedlagt melding planoppstart. Det vil være avgjørende
for bedriften å få kjøpe areal i tillegg til det de nå eier, og alternativet til dette er å flytte lokasjon. Det
vil være svært uheldig for bedriften med sine 24 ansatte. Minner om at det i mange år har vært
signalisert at bedriften ønsker å kjøpe tilleggsareal på Moøya.
Tiltakshavers vurdering:
•
•

Terminalområdet er i planforslag flyttet mot sør, og området ovenfor Aune Transport AS er
inntatt som areal for kontor/industri med benevnelse a_BKB1.
Eventuelt kjøp av areal innenfor formålsområdet må avklares med Midtre Gauldal kommune
da dette ikke inngår i reguleringsplanens anliggende.

21

86

Gunnhild og Dag Idar Kjelstad, brev 25.01.2016
Under avsnittet «Dagens arealbruk» er det beskrevet at det i tilknytning til industrisporet er opparbeidet
et lasteområde hvor pukk lastes over i godsvogner på jernbanen. Videre er det beskrevet at denne
virksomheten ligger i tilknytning til besøksintensive virksomheter ved Coop Byggmix og Europris og
at dette har medført konflikt mellom brukerinteresser, da spesielt knyttet til problemer med støv og
støy.
Som eiere og drivere av Vårvolden Camping, vil de bli kun 40 meter fra området hvor det planlegges å
flytte lasting av gods og pukk til. Campingplassen har hver sesong anslagsvis 3000 gjester, og det å få
opplasting av pukk 40 meter fra resepsjonen/kiosken vil være en katastrofe for bedriften.
Kommunen må søke andre løsninger for plassering av terminalområdet til jernbanen. Det må være
mulig å finne egnet areal for jernbanens behov et annet sted.
Tiltakshavers vurdering:
•

Terminalområdet er i planforslag flyttet mot sør og lengre bort fra Vårvolden Camping.
Arealet som tidligere var vist som terminalområde er i revidert planforslag angitt som areal
for kontor/industri. Planinnspill er med det tatt til følge.

Sign:

Marius Iversen
Planlegger
Dato: 14.11.2017
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Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Støren 05.12.2016

Høringssvar ang. saksnr. 2016/4166 Reguleringsplanen 16482016003
Moøya Øst.
Viser til reguleringsplan for Moøya Øst.
På vegne av våre medlemsbedrifter i området og næringslivet i kommunen
generelt, har vi følgende merknader til planen:
-

-

Jernbanesporet som ligger inne i området, beholdes, gitt at sporet blir brukt
regelmessig og at opprettholdelsen ikke skaper utfordringer for utviklingen av annen
næringsvirksomhet i området. Opprettholdelsen gir stor fleksibilitet og mulighet til å
i større grad kunne overføre godstransport inn/ut fra Støren fra bil til bane i
fremtiden.
Vi ser muligheten for at Støren i fremtiden vil kunne bli et enda sterkere logistikk knutepunkt i forbindelse med omlastingsterminalen som bygges i Engan.
Miljøhensyn vektlegges stadig sterkere i forbindelse med transportkostnader for
bedriftene. To av våre medlemsbedrifter, Støren Treindustri AS og Hugaas
Entreprenør AS, har mye av sitt volum i andre deler av Norge, og for disse vil det
være av stor nytte å ha tilgang til å kunne foreta mer av sin transport på bane i
fremtiden.

Med hilsen
Aina Midthjell Reppe
Daglig leder
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Avd. Midtre Gauldal

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NiT • Besøksadresse: Dronningens gt. 12 •
Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 7408 Trondheim
Telefon: 73 88 31 10 • Org.nr. 938547955
firmapost@nitr.no • www.nitr.no
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Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen
7464 TRONDHEIM

postmottak@
jernbaneverket.no
Sentralbord:
05280
Org. Nr.:
971 033 533 MVA
Bankgiro:

Nina Michalowska
Tlf.: +47 45632022
Henvendelse til:
Faks:
E-post:

23.11.2016
Saksref.: 201509457-4
Deres ref.: 2015/4166-22

76940501888

Vedlegg:

N054769405001888

Dato:

Nina.Michalowska@jbv.no

IBAN-NR.

SWIFT:
DNBANOKK
jernbaneverket.no

Midtre Gauldal kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Moøya
Øst - innsigelse
Sammendrag
Jernbaneverket fremmer innsigelse til planforslaget på følgende punkter:
 Omregulering som legger opp til at industrispor og jernbanevirksomheten fjernes fra
Moøya,
 15 m byggegrense mot Rørosbanen for områdene Kontor/Industri (BKB) og
Avløpsanlegg (BAV).
Det stilles planfaglige krav om at:
 det ikke kan etableres nye planoverganger i forbindelse med industrispor,
 ROS-analysen må suppleres med sikkerhetsvurderinger i forhold til jernbanens
infrastruktur og togtrafikk.
Jernbaneverket har vurdert planforslaget som statlig fagmyndighet for jernbane og har
følgende merknader:
Støren industrispor
Industrisporet brukes til lasting og lagring av ballastpukk og annet nødvendig materiell, samt
midlertidig oppholdsplass for større togsett. Sporet har en viktig funksjon for drift og
vedlikehold av Røros- og Dovrebanen. Området langs industrisporet har vært benyttet til
jernbaneformål siden avtalen mellom kommunen og NSB om bruksrett til grunnen ble inngått i
1973. Jernbaneverket og kommunen har hele tiden hatt en felles forståelse av denne
kontrakten. Vi har også planlagt vår virksomhet i henhold til avtalen og har inngått korte og
lange avtaler med eksterne leverandører om levering av varer og tjenester til Støren.
Eventuelle ulemper knyttet til støy og støv fra lasting og lagring av ballastpukk anses å være
kjent for alle aktører som har etablert seg i området etter 1973.
I gjeldende kommunedelplan for Støren er området avsatt til næringsvirksomhet og andre
typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Planbestemmelser for formålet andre typer
nærmere angitt bebyggelse og anlegg sier at området omfattes av gjeldende reguleringsplan
for Moøya. I gjeldende reguleringsplan er industrisporet med tilhørende arealer regulert til
industriformål og fellesområde industrispor/terminal. Dagens virksomhet er derfor i tråd med
gjeldende reguleringsplan.
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I det oversendte planforslaget er jernbaneformål fjernet, og industrisporet forutsatt sanert.
Konsekvenser av fjerning av industrisporet er ikke utredet og avbøtende tiltak som muliggjør
relokalisering av jernbaneaktiviteten i området er ikke beskrevet i plandokumentasjonen. Per i
dag foreligger det ingen planer for nyetablering av denne type jernbanefunksjoner et annet sted
i regionen. Jernbaneverket er derfor avhengig av arealdisponering på Moøya og kan ikke flytte
sin virksomhet og fjerne industrisporet før et nytt område for denne funksjonen blir tilrettelagt
og finansiert. Dette ble signalisert blant annet i forbindelse med reguleringsprosessen og
byggesak vedrørende en ny brannstasjon. Industrisporet med tilhørende arealer langs sporet er
en lovlig etablert jernbanevirksomhet som har viktige funksjoner for drift og vedlikehold av
jernbanenettet i regionen.
Jernbaneverket fremmer innsigelse til at industrisporet med tilhørende arealer foreslås
omregulert til bebyggelse og anlegg uten industrispor. Vi krever at jernbanevirksomheten
sikres i reguleringsplanen gjennom arealformål og planbestemmelser som åpner for bruk av
industrisporet i tråd med gjeldende reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet i viktige
regionale jernbaneinteresser knyttet til drift og vedlikehold av jernbanenettet i regionen.
Byggegrenser mot Rørosbanen
I Jernbaneverkets uttalelse til oppstartsvarselet av 21.01.2016 ba vi om at 30 m byggegrense
etter jernbanelovens § 10 innarbeides i planen. Det oversendte reguleringsplankartet forutsetter
15 m byggegrense mot Rørosbanen for områder regulert til Kontor/Industri (BKB) og
Avløpsanlegg (BAV). Jernbanelovens bestemmelser om byggegrense er begrunnet i
jernbanetekniske sikkerhetshensyn og miljøhensyn. Framtidig infrastruktur for Rørosbanen er
ikke fastlagt og Jernbaneverket må sikre arealer til utvidelser og oppgradering med tanke på
bl.a. fremtidig elektrifisering av banen og andre tilpassinger knyttet til økt satsing for
godstrafikken på jernbanen. Bedre vilkår og tilrettelegging for gods på banen har i de senere år
fått økt fokus og det er viktig for Jernbaneverket å sikre arealer som muliggjør dette.
Jernbaneverket fremmer innsigelse til 15 m byggegrense i planforslaget mot Rørosbanen.
Dette begrunnes i nasjonale jernbaneinteresser knyttet til ivaretakelse av fremtidig arealbehov
og jernbaneloven § 10.
Forbud mot nye planoverganger
Planforslaget innebærer etablering av en ny kjøreadkomst ved avløpsanlegget (o_SKV3) og en
turveg midt i planområdet (o_GT). I planbestemmelsene foreslås det rekkefølgekrav til
sanering av industrispor og jernbanevirksomhet, som sier at det ikke er tillatt å etablere nye
avkjørsler før jernbanesporet saneres. Vi forutsetter at det ikke etableres nye plankryssing
ved opprettholdelse av industrisporet jf. jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6.
Risiko- og sårbarhetsanalyser
Jernbaneverket stilte i oppstartsvarselet krav til at ROS-analysen må vurdere forhold knyttet til
jernbanesikkerhet. Vi viser til vårt krav om opprettholdelse av industrisporet og krever at det
utarbeides en supplerende risikovurdering rundt industrisporet og Rørosbanen, både for
byggeperiode og permanent tiltak.
Informasjon om Jernbaneverkets behandling av reguleringsplaner finnes i Jernbaneverkets
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging
http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske
regelverk trv.jbv.no. Hvis det er behov for å avklare konkrete spørsmål i planarbeidet, ta
kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.
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Med hilsen
Anne Skolmli
Regiondirektør
Strategi og samfunn nord og
midt
Anne Marstein
Avdelingsdirektør
Plan og teknikk
Dokumentet er godkjent elektronisk
Kopi til:

Midtre Gauldal kommune

201509457-4 Side 3 av 3

92

Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 23.11.2016 14:38:55
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Svar på Høringsbrev - Reguleringsplanen 16482016003 Moøya øst.

Fra: "Ola Wang" <ola.wang@sorbakken.no>
Til: "Midtre Gauldal kommune" <postmottak@midtre-gauldal.kommune.no>
Sendt: 23. november 2016 13:15:40
Emne: Svar på Høringsbrev - Reguleringsplanen 16482016003 Moøya øst.
Høringsbrev – Reguleringsplanen 16482016003.
Midtre Gauldal næringsselskap KF som representerer Støren Industribygg ANS
behandlet ovennevnte sak i styremøte 23.11.2016.
Styret besluttet å henvise til uttalelse fra Støren Treindustri AS som disponerer nesten 100% av bedriftens
arealer
lar denne uttalelse danne grunnlaget for vår holdning til saken.
Brev fra Støren Treindustri følger vedlagt.
Med vennlig hilsen
Midtre Gauldal næringsselskap KF
Ola Wang.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2015/4166-10

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
48/16

Møtedato
18.04.201
6
Saksbehandler: Ola Hage

1648_2016003_Rp_Mooyaost_prinsippavklaring

Dokumenter i saken:
1
I
Melding oppstart av regulering - Moøya øst gbnr 2/22 og 45/272
2
I
Uttalelse fra NVE - Melding oppstart av
reguleringsplan - Moøya øst på Støren i
Midtre Gauldal kommune
3
I
Uttalelse - Vedr oppstart av reguleringsplan Moøya Øst i Midtre Gauldal Kommune
4
I
Uttalelse - Oppstart av reguleringsplan for
Moøya Øst
5
I
Uttalelse - Reguleringsplan for Moøya Øst gbnr 2/22 og gbnr. 45/272 - oppstartvarsel
6
I
Uttalelse - Vedrørende oppstart av regulering
- Moøya Øst - gnr. 2 bnr. 22 og gnr. 45 bnr.
272 i Midtre Gauldal kommune
7
I
Uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplan for Moøya øst - Midtre
Gauldal 2/22 - 45/272
8
I
Reguleringsplan - Moøya Øst - PlanID:
2016003
9
U Bekreftelsesbrev på mottatt
reguleringsplanforslag - Moøya Øst
10 S 1648_2016003_Rp_Mooyaost_prinsippavkla
ring
Vedlegg
1 Planbeskrivelse Moøya Øst [MHI240216]
2 Planbestemmelser Moøya Øst [MHI240216]
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IKON arkitekt og ingeniør AS
Norges vassdrags- og energidirektorat
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
IKON AS
IKON Arkitekt og Ingeniør

3

Rp_Moøya_Øst [MHI240216]

Ingress
Prinsippavklaring i forbindelse med reguleringsplanforslag Moøya øst (planID: 16482016003).
Saksutredning
IKON Arkitekt og Ingeniør har på vegne av Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
oversendt reguleringsplanforslag for Moøya Øst den 25.02.2016.
Oversendelsene inneholder følgende dokumenter:
 Reguleringsplankart
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelser med ROS- analyse
 Situasjonsplan brannstasjon og øvingsområde
 SOSI-fil med kontroll
Bakgrunn for planarbeidet
Oppstartsmøte ble avholdt mellom planlegger, tiltakshaver og planmyndigheten den 02.02.2016.
Oppstartsmøte ble avholdt etter at melding om oppstart av planarbeid var kunngjort. Melding om
oppstart ble kunngjort i Trønderbladet og Gauldalsposten, samt ved brev til naboer, berørte
sektormyndigheter og andre berørte interesseorganisasjoner.
Planlagte tiltak
Reguleringsplanen skal legge til rette for eksisterende og nytt næringsareal, avløpsrenseanlegg, nye
kommunaltekniske anlegg, terminalområde for sidespor til Rørosbanen og område for oppføring av ny
hovedbrannstasjon for Gauldal brann og redning IKS.
Planene for området er videre beskrevet i vedlagt planbeskrivelse.
Planområde
Planområdet omfatter hele eiendommen gbnr 2/22 og majoritetene av eiendommen gbnr 45/272 i Moøya
på Støren. Planområdet omfatter FV 630 i sør, avgrenses av vegmidt kommunal veg mot vest, vannkant
ved Gaula mot øst og eiendomsgrensen mot Rørosbanen.
Det fremsendte planforslaget har et areal på 31,5 daa. Arealene er fordelt på følgende formål:











Avløpsanlegg
Øvrig kommunalteknisk anlegg
Telekommunikasjonsanlegg
Kontor/industri
Kjøreveger
Gang- og sykkelveg
Annen veggrunn – grøntareal
Trasè for jernbane
Annen banegrunn – teknisk anlegg
Vegetasjonsskjerm

ca 3,59 daa
ca 5,39 daa
ca 0,03 daa
ca 3,45 daa
ca 4,50 daa
ca 0,49 daa
ca 4,78 daa
ca 2,57 daa
ca 1,66 daa
ca 5,02 daa

Planforutsetninger
Planforslaget er delvis i tråd med kommunedelplan Støren (planID: 16482012009) hvor store deler av
arealet har formålet andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg og næringsvirksomhet.
Planforslaget legger til rette for to typer jernbaneformål som ikke samsvarer med kommunedelplanen.
Bortsett fra jernbaneformålene er forslaget i all vesentlighet i tråd med kommunedelplanen. Arealene
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som omfattes av planforslaget er tidligere regulert i reguleringsplanen for Moøya (planID:
16481989002). I denne planen har arealet følgende arealformål; terminal for jernbane, renseanlegg,
industri og offentlig formål. Dette medfører at det er motstrid mellom gjeldende reguleringsplan (Moøya)
og kommunedelplan Støren. Ved motstrid er det siste vedtatte plan som har rettsvirkning som i dette
tilfelle er kommunedelplan Støren.
Planforslaget er ikke konsekvensutredet, men virkningen av planen er beskrevet og vurdert i
planbeskrivelsen. Planforslaget fremmes på bakgrunn av at fremtidig bruk av området ikke samsvarer
med reguleringsplanen for Moøya.
Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført og er fremsendt som del av planbeskrivelsen.

Medvirkning og merknader til planoppstart
Det går ikke frem av planbeskrivelsen hvem som er varslet særskilt om planarbeidet. Planbeskrivelsen
viser til at planoppstart er kunngjort i Trønderbladet og Gauldalsposten.
Innkomne merknader med tiltakshavers vurdering er listet i planbeskrivelsens kap 8.0.
Følgende har fremmet merknader til varsel om oppstart:
 Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 Statens Vegvesen
 Mattilsynet
 Jernbaneverket (sentralt og lokalt)
 NVE
 Gauldal Nett
 Aune Transport AS og Rønningsgrind AS
 Gunnhild og Dag Idar Kjelstad
Majoriteten av de innkomne merknadene er imøtekommet av regulanten i planforslaget. Flere merknader
omhandler jernbanevirksomheten som foregår innenfor planavgrensningen. Disse merknadene berører
forhold rundt støv og støy ved lasting og lossing av pukk, samt utfordringer ved adkomst til arealene øst
av industrisporet i Moøya. Dette ved at industrisporet deler hele planområdet i to.

Vurdering
Rådmannen vurderer det som best for den videre saksutredningen at planforslaget blir lagt fram for
planutvalget for prinsipiell avklaring. Dette medfører at saksframlegget ikke omhandler utsendelse av
plan på høring og utlegging til offentlig ettersyn.
Forholdet som krever særskilt avklaring er planforslagets jernbaneformål i Moøya. Rådmannen er
opplyst om at det eksisterer en bruksrettsavtale mellom Midtre Gauldal kommune og Jernbaneverket som
gir Jernbaneverket rettigheter til å bruke sporet. Rådmannen har vært i forbindelse med jernbaneverket
for å få innsyn i denne avtalen. På grunn av saksbehandlingstid hos Jernbaneverket er denne avtalen
foreløpig ikke forelagt Rådmannen.
Jernbaneformålet er ikke i tråd med kommunedelplan Støren og setter flere begrensninger for
arealutnyttelsen innenfor planforslaget. Rådmannen vurderer at jernbaneformålet må tas ut av
planforslaget for å sikre en bedre arealutnyttelse og arrondering av området.
Regulering som medfører at bruksrettshaver mister rettigheter kan medføre at kommunen blir økonomisk
ansvarlig.
Rådmannen fremmer saken for en prinsipiell avklaring om fremtidig bruk av Moøya øst.
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Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø krever at planforslaget Moøya Øst (planID: 16482016003)
endres ved at jernbaneformålet fjernes før forslaget vurderes for høring og offentlig ettersyn.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.04.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø krever at planforslaget Moøya Øst (planID: 16482016003)
endres ved at jernbaneformålet fjernes før forslaget vurderes for høring og offentlig ettersyn.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2016/462-14

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
36/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

50272014002_Rp_Mindreendring_Moe_steinbrudd_SLUTTVEDTAK

Dokumenter i saken:
1
I
Mindre reguleringsendring - Mo
Steinbrudd - Sanddalen
2
I
Reguleringsendring Mo Steinbrudd
3
X Referat oppstartsmøte - endring av
reguleringsplan
4
I
Varsel om planoppstart
5
I
Varsel om oppstart for mindre endring av
reguleringsplan for Moe steinbrudd - gbnr
42/3 - 42/5 og 43/1 i Midtre Gauldal
kommune til høring
6
I
Fylkesmannens uttalelse til mindre endring
av reguleringsplan for Moe steinbrudd - bnr
42/3, 42/5 og 43/1
7
I
Søknad om mindre endring av
reguleringsplan ID: 2014002 - Moe
Steinbrudd
9
I
Fwd: Endring Moe steinbrudd
10 I
Søknad mindre endring - Reguleringsplan
Moe Steinbrudd
11 I
Moe Steinbrudd - Revidert
12 U Mangelbrev vedrørende mottatt
reguleringsplanforslag - mindre endring
Moe steinbrudd
13 I
Mangelbrev vedrørende mottatt
reguleringsplanforslag - mindre endring
Moe steinbrudd
14 S 50272014002_Rp_Mindreendring_Moe_st
einbrudd_SLUTTVEDTAK
15 X 50272014002_Rp_Moesteinbrudd_bestem
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Aune Transport AS
Aune transport AS
Aune Transport AS
Norges vassdrags- og energidirektorat

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
IKON ARKITEKT & INGENIØR AS
IKON Arkitekt og Ingeniør AS

melser_07032018
Vedlegg
1 50272014002_Rp_Moesteinbrudd_bestemmelser_07032018
2 Søknad mindre endring - Moe Steinbrudd_Rev01[AMV060218]_sign
3 Rp_Moe_Steinbrudd A1 1_2000 [MHI250817]
4 Varsel om oppstart for mindre endring av reguleringsplan for Moe steinbrudd - gbnr 42/3 42/5 og 43/1 i Midtre Gauldal kommune til høring
5 Fylkesmannens uttalelse til mindre endring av reguleringsplan for Moe steinbrudd - bnr
42/3, 42/5 og 43/1
6 VS: Søknad mindre endring - Reguleringsplan Moe Steinbrudd
7 Referat_M+©te_NVE 280617_sign

Ingress
Behandling av mindre endring av reguleringsplanen for Moe Steinbrudd.
Saksopplysninger
Reguleringsplan for Moe steinbrudd (planID: 5027 2014002) ble vedtatt 10.11.2014. Planen er
utarbeidet med Aune Transport AS som tiltakshaver og plankonsulent.
I det endelige sluttvedtaket, som ble fattet av kommunestyret i 2014, ble det satt vilkår om at det
måtte gjennomføres en geoteknisk undersøkelse av planområdet med tilfredsstillende resultat.
Denne undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll AS og vurderingen er datert 25.02.2015. Den
geotekniske vurderingen konkluderte med at produskjonsarealet kan etableres på tre nivåer (kote
+160, +150 og +145) med en motfylling på kote +140. Nederste platå må fylles først og deretter
øvrige. Konklusjonen av den geotekniske vurderingen medførte tiltak i strid med den vedtatt
reguleringsplanen, og dette er bakgrunnen for denne mindre endringen.
Endringen omfatter en mindre utvidelse av planområdet, etablering av et bestemmelsesområdet
og justering av enkelte planbestemmelser.
Det ble gjennomført oppstartsmøte for den mindre endringen 06.04.2016, varsel om oppstart er
datert 08.09.2016, tiltakshaver (Aune Transport AS) gjennomførte drøftingsmøte med NVE
28.06.2017 og møte med fylkesmannen medio november 2017, samt at det er innhentet
kvittering på nabovarsel som er datert 02.01.2018. Denne søknaden om mindre endring av
reguleringsplan fremmes med IKON arkitekt og ingeniør som plankonsulent.
Det er innkommet følgende merknader til saken:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 19.10.2016
Merknaden er vedlagt. Oppsummert konkluderer NVE med at saken er kompleks og det er
usikkerhet knyttet til inngrepets omfang og konsekvenser. NVE anbefaler at tiltakshaver
innkaller til drøftingsmøte vedr saken.
Møte ble avholdt 28.06.2017 med følgende oppsummering fra møtereferatet;
NVE har fått svar på en del av spørsmålene i merknad dat 19.10.2016.
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Drift og vedlikehold av fangdammer må hjemles i planbestemmelser med referanse til
plankart og gjerne illustrasjoner. Vedlikehold og drift av fangdammer vil også naturlig
være en del av driftsplanen for bruddet.
IKON skal gjennomføre overslagsberegninger for dimensjonering av rør og fangdammer.
Ved implementering av merknader i reguleringsplan anser NVE planforslaget som
tilfredsstillende, og bekkelukking som skissert i oversendelse dat. 07.06.2017 godkjennes.
Godkjent møtereferat legges ved saken som grunnlag for justering av plan, med referanse
i plan.
Fylkesmannen i brev datert 21.10.2016
Merknaden er vedlagt i sin helhet. Avdeling for miljøvern viser til at det i opprinnelig plan er
lagt inn en buffersone langs Sandbekken for å ivareta kantskogen som en viktig faktor for
naturmangfold. Videre vises det til at Sandbekken er viktig for sjø-ørreten i Gaula. Det
konkluderes med at det må gjennomføres en vurdering etter vannressursloven og
naturmangfoldloven for å avdekke evt farer ved lukking av bekken og avrenning fra deponiet.
Alternative løsninger må vurderes og avbøtende tiltak må tas inn i planen.
Avdeling for samfunnssikkerhet viser til at det må gjennomføres ROS-analyse.
Overordnet viser Fylkesmannen til miljøvernavdelingen sin merknad og at planendringen ikke
kan gjennomføres som en mindre endring. Fylkesmannen mener at endringen må skje etter
ordinær planprosess.
Tiltakshaver gjennomførte møte med Fylkesmannen i november 2017. Etter dette møte
fremsendte fylkesmannen, ved Merete Gynnild, en mail datert 29.11.2017. Mailen er vedlagt og
oppsummert gis det er konkrete føringer for innholdet i justerte bestemmelser i planen.

Vurdering
Denne saken gjelder en mindre endring av reguleringsplan Moe steinbrudd PlanId 50272014002.
Midtre Gauldal kommune har som planmyndighet vist til at oppgradering av reguleringsplan for
Moe steinbrudd kunne behandles som en mindre endring i henhold til plan- og bygningslovens §
12-14. I plan- og bygningslovens § 12-14 står det skrevet at mindre endringer ikke kreves lagt ut
til offentlig ettersyn, men før kommunen kan vedta endringene, må berørte myndigheter og
grunneiere ha mulighet å uttale seg. Dette betyr at det gis en enklere saksbehandling enn ved en
ordinær behandling av reguleringsplaner. En forutsetning for dette er at det ikke kommer inn
merknader av avgjørende betydning for planen.
Rådmannen vurderer at det er kommet merknader fra både Fylkesmannen og NVE, men at disse
forholdene er avklart i forbindelse med møtene tiltakshaver har hatt med de berørte
sektormyndigheter. Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at endringen kan gjennomføres
som en mindre endring.
Den omsøkte endringen av reguleringsplanen for Moe steinbrudd kommer som følge av
kommunens vilkår i det opprinnelige planvedtaket. Vilkåret krevde at det skulle gjennomføres en
geoteknisk undersøkelse og at tiltakene i undersøkelsen måtte overholdes. Rådmannen vurderer
derfor at de endringene som er fremmet er i tråd med intensjonen i planvedtaket fra 2014.
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De endringene som er fremmet fremgår av vedlagt plankart sist revidert 25.08.2017 og
planbestemmelser (endringer i blått). Rådmannen vurderer at det ikke er behov med fornyet
ROS-analyse og legger opprinnelig analyse til grunn for dette planvedtaket. For øvrig har
Rådmannen ingen øvrige kommentarer til endringen.
Rådmannen vurderer at prosessen har ivaretatt alle berørte parter og at den mindre endringen kan
godkjennes i sin helhet.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar mindre endring av reguleringsplanen for Moe steinbrudd med
plankart sist revidert 25.08.2017 og bestemmelser sist revidert 06.02.2018.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14.
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DETALJREGUERLING FOR MOE STEINBRUDD
PLANID 50272014002
Planbestemmelser
Kunngjøring av planoppstart:
Behandling 1. gang i NPM-utvalget:
Offentlig ettersyn og høring:
Behandling 2. gang i NPM-utvalget:
Sluttbehandling i kommunestyret:
Mindre endring vedtatt i NPM-utvalget:

27.04.2013
10.06.2014
27.06.2014 – 08.08.2014
22.09.2014
10.11.2014

Bestemmelsene er sammen med arealplankart juridisk bindende for framtidig arealbruk.

1. AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket IKON arkitekt og
ingeniør, datert 25.10.2013, sist endret 25.08.2017.

2. FORMÅLET MED REGUELRINGSPLANEN (§12-5)
Området reguleres til:
 Bebyggelse og anlegg
Steinbrudd og massetak (1201)
Industri/lager (1826)
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg (2010)
Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)
 Grønnstruktur
Naturområde (3020)
Vegetasjonsskjerm (3060)
 Bruk og vern av vassdrag, med tilhørende strandsone
Naturområde (6600)

3. GENERELLE BESRTEMMESLER
3.1
Automatisk fredede kulturminner
Skulle det under bygge og anleggsarbeidet i marken komme frem gjenstander eller andre spor
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og SørTrøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov 9 juni 1978 (KML) § 8 annet ledd.
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre
arbeid i marken.
3.2
Meldeplikt
Bedriften skal melde fra til Fylkesmannen ved oppstart eller endring/utvidelser av en virksomhet
jf.
forurensningsforskriftens § 30-11. Meldingen sendes inn på eget skjema og skal omfatte
opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på virksomheten,
planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante.

4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 nr 1)
4.1

Steinbrudd og massetak, BSM
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Området skal benyttes til uttak av stein til produksjon av grus og pukk.
4.1.1 Drift
All drift i området skal skje etter til enhver tid gjeldende driftsplan.
Uttaket skal bare skje mandag-torsdag kl 06:00-22:00, fredag kl 06:00-18:00. Det skal ikke være
drift i uttaket på lørdager, søndager og helligdager.
Følgende avvik tillates utenom normal driftstid; strøsand til strøing av offentlige veier tillates
hentet hele døgnet, alle dager i uka. Opplasting og utkjøring av maser ved spesielle behov.
4.1.2 Sikring
Uttaksområdet skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret med gjerde, bommer og skilting i
nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre ukontrollert adkomst av dyr og mennesker.
4.1.3 Støy
Utslipp av støy skal ikke overstige gjeldende grenseverdi i Miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i arealplantegningen (T-1442). Støyvoll skal etableres
dersom støyverdiene rundt eksisterende bebyggelse overskrider nivåene som er anbefalt etter
støyforskriftens krav (T-1442).
Maskin og utstyr skal plasseres med vekt på størst mulig støyskjerming. Ved sprenging skal
ikke nærliggende bebyggelse påføres større rystelser enn gjeldende regelverk tillater. Det vises
til krav i NS 8176 for maksimalverdier for rystelser. Støy og rystelsesnivået skal følges opp med
jevnlige målinger. Antall sprengninger pr. år skal begrenses til et minimum. Større sprengninger
skal begrenses til 5 pr. år.
4.1.4 Forurensing
Dersom det oppstår støvutvikling fra planområdet som overskrider grenseverdiene for lokal
forurensning, skal det saltes/vannes over knuste masser, veier og plasser.
4.1.5 Avslutning
Etter endt uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. Driftsplanen
skal inneholde en egen avslutningsplan som setter følgende krav til tilbakeføring av området.
Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området
tilknyttet driften av uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området.
Uttaket skal revegeteres med finstoff fra produksjonen, toppmasse og eventuelt ekstern
fyllmasse. Det skal også settes krav til håndtering av farlige stoffer/kjemikalier.
4.2
Industri /lager, BKB og BKB2
I området for industri/lager legges det til rette for aktiviteter som naturlig hører sammen med
produksjon av grus og pukk. Eksempelvis lagring, mottak av masser for gjenbruk og tilrettelagt
areal for mobilt asfaltverk. Det legges opp til varig industriell drift eller tilbakeføring til LNFområde ved endt drift.
Hølbekken kan legges i rør ihht. notat fra Rambøll, datert 30.10.2014.
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5. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr 2)
5.1
Annen veggrunn – teknisk anlegg
Området benyttes som skogsvei.
5.2
Veg
Avkjørselen Fv30/Sanddalsvegen skal utbedres/utvides etter konsultasjon med kommunen og
statens vegvesen. Fra krysset Fv30/Sanddalsvegen frem til Egga gård skal vegen utvides/sikres
med minimum 6 meter. I områder hvor vegen allerede er etablert innenfor 20 meter fra
Sandbekken, skal videre utvidelse skje i retning fra bekken.
Det skal foreligge en godkjent avkjørselstillatelse som tillater nødvendig bruk og eventuelt
etablering av nye avkjørsler ihht. reguleringsplan.

6. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 nr 3)
6.3
Naturområde
Området skal ha vegetasjonspreg og fungere som en forbindelse med friluftsområdet utenfor. I
hele naturområdet skal vegetasjon opprettholdes i tråd med vannressursloven.
Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates det gjennomført oppfylling av bekkedal som
geoteknisk stabiliserende tiltak for uttaksområdet. Innenfor området tillates det gjennomført
lukking av Sandbekken, og etablering av fangdam med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter
for rensing av sige- og overflatevann fra uttaksområdet. Sedimentasjonsbasseng og
våtmarksfilter skal dimensjoneres for 20-års gjentaksintervall, og det skal legges til rette for
prøvetaking av vann nedstrøms filter. Sige- og overflatevann fra bruddet skal ved påslipp til
Sandbekken ha en maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) på 50 mg/l.
Funksjonaliteten til sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter skal kontrolleres min. 1 gang årlig,
og lengste intervall som tillates mellom tømming av sedimentasjonsbasseng er 5 år.
Før tiltak kan igangsettes innenfor bestemmelsesområde #1 skal byggeplan for
bestemmelsesområdet godkjennes av NVE.

7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 nr 10)
7.1 Driftsplan
Før drift igangsettes skal det foreligge en driftsplan godkjent av Direktoratet for
mineralforvaltning. Driftsplanen skal til enhver tid være godkjent av Direktoratet for
mineralforvaltning og skal ajourføres minst hvert 5.år eller etter nærmere avtale med
Direktoratet for mineralforvaltning. Direktoratet for mineralforvaltning skal føre tilsyn med
driften.
7.2
Oppstart
Før drift av steinbruddet kan igangsettes skal det foreligge en privatrettslig avtale mellom
grunneiere og driver av steinbruddet om bruk av adkomstveien til steinbruddet fra FV30.
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7.3
Vann- og vassdrag
Det skal foreligge en egen plan for vann og vassdrag som viser avbøtende tiltak, deriblant
fangdammer/vegetasjonsskjerm, samt tilhørende prøvetaking og overvåking av vassdrag. Planen
skal godkjennes av kommunens plan- og bygningsmyndighet før driften/virksomheten
iverksettes.
Det skal tas vann og bunnprøver fra Sandbekken før driften i området kan iverksettes. Disse skal
legges til grunn i egen plan for vann og vassdrag. Bunnprøver skal tas parallelt med
vannprøvene i området for ivaretakelse av bunndyrfauna. Den økologiske tilstanden i bekkene
skal ikke forringes som følge av virksomheten.
Det skal tas vann- og bunndyrprøver fra Sandbekken, opp- og nedstrøms tiltaksområdet og på
anadrom strekning – minimum 3 stasjoner, før driften i området kan iverksettes. Disse skal
legges til grunn i plan for vann- og vassdrag. Bunnprøver skal tas parallelt med vannprøvene i
området som tilstandsindikator og for ivaretakelse av bunndyrfauna. Bunndyrprøver tas årlig,
men prøveintervall kan økes om prøvene over tid viser stabile og gode resultater. Vurdering av
undersøkelsesintervall gjennomføres av fagpersonell som gjennomfører prøvetakning.
Den økologiske og kjemiske tilstanden i bekkene skal ikke forringes som følge av virksomheten
jf. etablerte grenseverdier i vannforskriften. Overvåkning av fiskesamfunnet på anadrom
strekning skal gjennomføres årlig.
7.4
Geologiske forhold
Det skal utarbeides en geologisk rapport over området som tillater aktivitet i området.
Eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes før drift.
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Midtre Gauldal kommune
Avd. for næring, plan og forvaltning
Rørosveien 11
7290 Støren

Deres dato:

Deres ref.:

Vår ref.: AMV

Vår dato: 06.02.2018

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR MOE
STEINBRUDD Gnr. 42, Bnr. 1
Tiltakshaver:
Planlegger:

Aune Transport AS v/Arnt Egil Aune
IKON Arkitekt og Ingeniør AS v/Anne Marie E. Valderaune

Viser til reguleringsplan for Moe Steinbrudd vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 11.10.2014,
sak. 72/14.
I etterkant av egengodkjenning av reguleringsplan for Moe Steinbrudd er det gjennomført en geoteknisk
vurdering av Rambøll. Resultatet fra den geotekniske vurderingen presenteres i rapport dat. 25.02.2015.
Rapporten konkludere med at deler av terrenget må nedplaneres, og at det må etableres motfyllinger i
bekkedalene for å kunne oppnå tilfredsstillende stabilitet innenfor uttaksområdet.
Etablering av motfyllinger i bekkedalen utløser et behov for delvis lukking av Sandbekken, et tiltak som
ikke samsvarer med gjeldende plan. Aune Transport AS har engasjert IKON Arkitekt og Ingeniør AS til å
utarbeide et forslag til løsning for bekkelukking, hvor prinsippløsning fremgår av vedlagt oversiktskart
H101 og lengdeprofil H102.
Sandbekken er nedstrøms steinbruddet et viktig gyteområde for sjøørret, og det er derfor viktig at den
økologiske tilstanden til bekken ivaretas på en god måte. For å sikre dette ønsker tiltakshaver å lede
overflatevann fra steinbruddet til 2 stk. fangdammer og våtmarksfiltre på topp av fylling, før vannet
slippes ut i Sandbekken. Grøfter for overvann som leder frem til fangdammer vil også tjene som flomvei
for flomtopper med gjentaksintervall større enn 5 år.
Det ble den 28.06.17 avholdt et planleggingsmøte mellom NVE og tiltakshaver/planlegger hvor planen
for bekkelukking ble drøftet. Møtet ble oppsummert med følgende:
•
•
•
•

Drift og vedlikehold av fangdammer må hjemles i planbestemmelser med referanse til plankart og
gjerne illustrasjoner. Vedlikehold og drift av fangdammer vil også naturlig være en del av
driftsplanen for bruddet.
IKON Arkitekt og Ingeniør AS skal gjennomføre overslagsberegninger for dimensjonering av rør
og fangdammer.
Ved implementering av merknader i reguleringsplan anser NVE planforslaget som
tilfredsstillende, og bekkelukking som skissert i oversendelse dat. 07.06.17 godkjennes.
Godkjent møtereferat legges ved saken som grunnlag for justering av plan, med referanse i plan.

Med bakgrunn i at tiltaket ikke samsvarer med gjeldende plan søkes det om en mindre endring av
gjeldende reguleringsplan for Moe Steinbrudd.
ARKITEKT- INGENIØRTJENESTER
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Bilde under viser gjeldene reguleringsplan. Området som søkes omregulert er vist med rødstiplet linje.

Bilde 1: Viser oversiktskart over hele planområdet, hvor området som søkes omregulert er vist med rødstiplet linje.
Område for reguleringsendring er uthevet i rød rute øverst i venstre hjørne.
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Bilde 2: viser revidert reguleringsplan. Tykk rødstiplet linje angir avgrensning
av reguleringsendring, mens tynn rød linje angir formålsgrenser i gjeldende
reguleringsplan.

Bilde 3: Planendring med plan for fangdammer vist i tegning H101
dat. 16.08.2017. Tegning H101 vedlegges søknad reguleringsendring.
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Vannføringsberegning - Sandbekken
Ved dimensjonering av overvannsledning gjennom bestemmelsesområde #1 har lavvannskart fra NVE
Nevina blitt benyttet for estimering av flomverdier. Nedbørsfeltet for Sandbekken oppstrøms Moe
Steinbrudd fremgår av bilde 4 nedenfor, mens estimerte flomverdier fremgår av tabell 1.
Lavvannskart
Vassdragsnr.:
Kommune:
Fylke:
Vassdrag:

122.C1
Midtre Gauldal
Sør-Trøndelag
GAULA

Feltparametere

Vannføringsindeks, se merknader

Middelvannføring (61-90)
Alminnelig lavvannføring
5-persentil (hele året)
5-persentil (1/5-30/9)
5-persentil (1/10-30/4)
Base flow
BFI

28.2 l/(s*km²)
6.5 l/(s*km²)
6.4 l/(s*km²)
2.7 l/(s*km²)
5.2 l/(s*km²)
9.6 l/(s*km²)
0.3

Klima

mmer for
v et
ca 50
areal,
For mer
et til NVE
små
å
apåslag

Sommernedbør
Vinternedbør
Årstemperatur
Sommertemperatur
Vintertemperatur
Temperatur Juli
Temperatur August

392
465
2.6
8.8
-1.8
10.7
11.1

mm
mm
°C
°C
°C
°C
°C

Kartbakgrunn:
Statens
Bilde 4: viser lavvannskart fra NVE Nevina
for beregning
av Kartverk
flomsituasjoner i Sandbekken ved Moe Steinbrudd.
Kartdatum:
EUREF89 WGS84
Projeksjon:

UTM 33N

QM
Nedbørfeltgrenser, feltparametere og vannføringsindekser er automatisk
generert og
m3/s
l/(s*km²)
kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres.

Flomfrekvensfaktorer

1.4

Midt
857 mm

3.8 km
0.0 %
4.0 km
118.0 m/k
120.9 m/k
3.6 km
155 mo
290 mo
355 mo
385 mo
416 mo
460 mo
519 mo
559 mo
585 mo
611 mo
669 mo
0.0 %
0.0 %
8.9 %
0.0 %
90.6 %
0.0 %
0.0 %

1) Verdien er

ales et

3.81

Klimaregion
Årsnedbør

Areal (A)
Effektiv sjø (Seff )
Elvelengde (E L)
Elvegradient (E G)
Elvegradient1085 (G 1085 )
Feltlengde(F L)
H min
H 10
H 20
H 30
H 40
H 50
H 60
H 70
H 80
H 90
H max
Bre
Dyrket mark
Myr
Sjø
Skog
Snaufjell
Urban

Q5

Det er generelt stor usikkerhet i beregninger av lavvannsindekser. Resultaten
bør verifiseres mot egne observasjoner eller sammenlignbare målestasjoner.

Q 10

Q 20

Q 50

Q 100

Q 200

1.47

1.71

2.07

2.38

2.73

I nedbørfelt med høy breprosent eller stor innsjøprosent vil tørrværsavrenning
(baseflow) ha store bidrag fra disse lagringsmagasinene.

-

-

1.24

Kulminasjonsvannføring:97,5
95%
intervall øvre grense (m³/s)
persentil(m3/s)

4.9

1282.2

6.2

7.5

8.9

11.1

13.1

15.1

Kulminasjonsvannføring
Flomverdier
(m³/s)
(m3/s)

2.8

724

3.4

4.1

4.7

5.7

6.6

7.5

Kulminasjonsvannføring:
95%
intervall nedre grense
2,5(m³/s)
persentil (m3/s)

1.6

409

1.9

2.2

2.5

2.9

3.3

3.8

Klimapåslag
Flommer
med(kulminasjon,
klimapåslag 20
(m³/s)
prosent)

3.9

1014.2

4.1

5.7

6.6

8.0

9.2

10.5

5/19/2017 6:22:17 PM

Tabell 1: viser flomverdier i Sandbekken oppstrøms Moe Steinbrudd.

kan inneholde feil. Det er generelt stor usikkerhet i denne typen beregninger. Resultatene må verifiseres mot egne
estasjoner. Resultatene
er ikke gyldig
som grunnlag
til flomberegninger
for klassifiserte dammer.
Overvannsledningen
vil anlegges
med fall
min. 5,5%. Kapasitetsberegninger
basert på Colebrook-White
for standarddimensjonene Ø800 og Ø1000 gir transportkapasitet for overvann på hhv. 3,2 m3/s og 5,8
m3/s. På grunnlag av dette anbefales det benyttet overvannsledning med dimensjon 800mm som gir
transportkapasitet lik 5-års flom inkl. klimapåslag.
5/19/2017 6:22:18 PM

Dimensjonering - Fangdam

© nevina.nve.no

Fangdam med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter anbefales anlagt større enn 0,1% av
nedbørsfeltets utstrekning. Steinbruddets areal er ca. 110.000 m2, og fangdam bør derfor minimum være
110 m2.
ARKITEKT- INGENIØRTJENESTER
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Oppsummering - Planendringer
Revidert reguleringsplan er vist på plankart dat. 25.08.17, og reviderte planbestemmelser fremgår av
planbestemmelser dat. 05.02.18.
Endring av plankart innbefatter:
1.
2.
3.
4.
5.

Mindre justering av planavgrensning.
Justering av formålsgrenser – grønnstruktur og veg.
Etablering av bestemmelsesområde #1.
Presisering av planbestemmelse § 6.3
Innarbeide forurensningsforskriftens § 30-6 og bedriftens meldeplikt til fylkesmannen i
planbestemmelsene

Endring av planbestemmelser innbefatter:
1. Endring pkt. 4.2 Naturområde – grønnstruktur
Det er inntatt følgende bestemmelse vedrørende bestemmelsesområde #1:
Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates det gjennomført oppfylling av bekkedal som
geoteknisk stabiliserende tiltak for uttaksområdet. Innenfor området tillates det
gjennomført lukking av Sandbekken, og etablering av fangdam med
sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter for rensing av sige- og overflatevann fra
uttaksområdet. Sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter skal dimensjoneres for 20-års
gjentaksintervall, og det skal legges til rette for prøvetaking av vann nedstrøms filter.
Sige- og overflatevann fra bruddet skal ved påslipp til Sandbekken ha en
maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) på 50 mg/l. Funksjonaliteten til
sedimentasjonsbasseng og våtmarksfilter skal kontrolleres min. 1 gang årlig, og lengste
intervall som tillates mellom tømming av sedimentasjonsbasseng er 5 år.
Før tiltak kan igangsettes innenfor bestemmelsesområde #1 skal byggeplan for
bestemmelsesområdet godkjennes av NVE.
2. Endring pkt. 5.2 Meldeplikt
Følgende bestemmelse er inntatt:
Bedriften skal melde fra til Fylkesmannen ved oppstart eller endring/utvidelser av en
virksomhet jf. forurensningsforskriftens §30-11. Meldingen sendes inn på eget skjema og
skal omfatte opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen
på virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante.
3. Endring pkt. 6.3 Vann- og vassdrag
Det er inntatt følgende presiseringer i § 7.3 (tidligere § 6.3), annet ledd:
Det skal tas vann- og bunndyrprøver fra Sandbekken, opp- og nedstrøms tiltaksområdet
og på anadrom strekning – minimum 3 stasjoner, før driften i området kan iverksettes.
Disse skal legges til grunn i plan for vann- og vassdrag. Bunnprøver skal tas parallelt
med vannprøvene i området som tilstandsindikator og for ivaretakelse av bunndyrfauna.
Bunndyrprøver tas årlig, men prøveintervall kan økes om prøvene over tid viser stabile
og gode resultater. Vurdering av undersøkelsesintervall gjennomføres av fagpersonell
som gjennomfører prøvetakning.
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Den økologiske og kjemiske tilstanden i bekkene skal ikke forringes som følge av
virksomheten jf. etablerte grenseverdier i vannforskriften. Overvåkning av fiskesamfunnet
på anadrom strekning gjennomføres årlig.

Innkomne merknader/innspill
Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring ble sendt høringsparter den 19.10.2016. Det ble mottatt
merknader fra NVE og Fylkesmannen.
NVE, brev 07.06.2017
NVE finner det uheldig at geotekniske forhold først undersøkes i etterkant av at planen er egengodkjent,
og ikke som en del av konsekvensutredning/ROS-analysen.
Den geotekniske rapportens konklusjon om behov for nedplanering av terreng og lukking av bekkeløp er i
strid med klare signaler fra både Fylkesmannen og NVE i forrige høringsrunde.
NVE setter spørsmålstegn ved hvorvidt planendringen kan regnes som en mindre endring, ettersom det
innebærer endring av arealformål.
Ved lukking av vassdrag vil en ha mindre kontroll over vannet og vil trolig gi økt risiko for uheldige
situasjoner, som utspyling og undergraving ved flomhendelser. Planforslaget må derfor gjennomføre en
vurdering av nødvendig dimensjonering av kulvert/rør iht. gjeldende krav, og hvordan en har tenkt å løse
utfordringene mht. suspendert materiale/tilslamming.
Iht. betydningen av å opprettholde vassdragene åpne, er NVE kritisk til lukking av vassdrag. Dette
skyldes ikke minst allmenn interesse langs vassdraget samt hensyn til sjøørrettens gyte- og oppvekstplass.
Det må derfor redegjøres for hvorvidt lukkingen av Sandbekken vil påvirke sjøørrettens gyte- og
oppvekstplass. Lukking av deler av anadrom strekning vil ikke kunne aksepteres.
Det anbefales at risikoen for tilslamming i Sandbekken og sidevassdraget Hølbekken vurderes og
kontrolleres av et eksternt firma med riktig fagkompetanse. Og at evt. nødvendige, avbøtende tiltak
utredes.
NVE etterlyser en vurdering av andre løsninger på hvordan man kan stabilisere området, og bemerker at
det kan virke som om bekkelukking er lagt inn som premiss for tiltaket i Rambølls vurderingsrapport.
Videre ber NVE om at bruken i området som er regulert til industri/lager beskrives nærmere.
NVE ber om et drøftingsmøte for å avklare usikkerhet knyttet til inngrepets omfang og konsekvenser.
Tiltakshavers merknader:
Drøftingsmøte med NVE ble avholdt 28.06.2017, se vedlagt referat.
- Reguleringsdefinisjon er ikke avgjørende for NVEs interesser.
- Det vil anlegges fangdammer for slam og sedimenter. Videre er det engasjert en ekstern part som
skal overvåke området mot siltavfall. Planbestemmelsene skal sikre vedlikehold og tømming av
sedimentdammene.
- IKON Arkitekt og Ingeniør AS har beregnet nødvendige dimensjoner på kulvert/rør iht. gjeldende
krav og klimapåslag.
- Lukkingen av vassdraget vil ikke berøre anadrom områder. Fangdammer vil sikre gyteområder
lengre ned i vassdraget.
- Grunnet dalens formasjon, har andre metoder for å sikre området blitt vurdert som lite aktuelle.
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Steinbruddet produserer pukk og sand til fyllmasse for veg, asfalt og betong. Det vil ikke
gjennomføres blokkuttak som gir skrotmasse. Foretaket vil heller ikke ta inn mye skrotmasse fra
eksterne aktører.

Selv om reguleringsendringene blant annet gir en endring av formålsområde, vurderes endringene til å
være av mindre karakter, slik at en ny reguleringsprosess ikke vil være nødvendig. Justeringene i
eksisterende reguleringsplan er av hensyn til sikring av området, for å hindre utgliding, samtidig som det
settes krav om kontroll av siltavfall i vassdraget.
Fylkesmannen, brev 28.11.2017
Fylkesmannen ønsker en presisering i bestemmelsene §6.3 Vann- og vassdrag, for at de i størst mulig
grad skal ivareta vann, vassdrag og fisk.
Det er allerede etablert et overvåkningsprogram av fiskesamfunnet i området. Fylkesmannen foreslår at
overvåkning som skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i reguleringsplanen kan med fordel
gjennomføres som del av det etablerte overvåkningsprogrammet.
Fylkesmannen minner om at virksomheten er underlagt forurensningsforskriften kap. 30. § 30-6
omhandler utslipp til vann. Fylkesmannen ber om at ordlyden i § 30-6 tas inn i bestemmelsene.
Ved oppstart eller endringer/utvidelser av en virksomhet jf. § 30-11, skal bedriften melde fra til
Fylkesmannen. Meldingen sendes inn på eget skjema og skal omfatte opplysninger om hva slags
virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på virksomheten, planlagt driftstid og andre
opplysninger som kan være relevante.
Tiltakshavers merknader:
- Bestemmelsene i §6.3 er presisert iht. fylkesmannens merknader
- Ordlyden i forurensningsforskriftens §30-6 er innarbeidet i bestemmelsene, pkt. 4.1.
- Bedriftens meldeplikt til Fylkesmannen er innarbeidet i bestemmelsene, pkt. 5.2.

Med vennlig hilsen

Anne Marie E. Valderaune
Arealplanlegger

Vedlegg:
1. Plankart dat. 25.08.17
2. Planbestemmelser dat. 25.08.17
3. Svarbrev NVE dat. 07.06.17
4. Referat møte NVE dat. 30.06.17
5. Oversiktskart H101 dat. 16.08.17
6. Lengdeprofil H102 dat. 25.08.17

Kopi:
Aune Transport AS
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Aune Transport AS
Moøya
7290 STØREN
Olav Erik Løkken

Vår dato: 19.10.2016
Vår ref.: 201403657-8
Arkiv: 323
Deres dato: 08.09.2016
Deres ref.:

Saksbehandler:
Finn Herje
1

Varsel om oppstart for mindre endring av reguleringsplan for Moe
steinbrudd, Gbnr 42/3, 42/5 og 43/1 i Midtre Gauldal kommune til
høring
Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart.

Bakgrunn
I etterkant av egengodkjenningen av gjeldende reguleringsplan er det gjennomført en geoteknisk
vurdering fra Rambøll datert 25.2.2015. Her konkluderes det med at for å oppnå tilfredsstillende
stabilitet må deler av terrenget nedplaneres og det må etableres motfyllinger i bekkedalene. Dette
innebærer at deler av Sandbekken forutsettes lagt i rør.

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:
Innledning
Det er selvsagt positivt at det er gjennomført geotekniske vurderinger for tiltaket. Vi anser det imidlertid
som uheldig at forholdet til geoteknikk først utredes i etterkant av at planen er egengodkjent og ikke som
del av konsekvensutredningen/ROS-analysen.
Opprettholdelse- og ivaretakelsen av åpne vassdrag har vært sentrale tema både for NVE og
fylkesmannen i uttalelsene til opprinnelig planforslag. Når den geotekniske rapporten i ettertid av
egengodkjenningen, og etter at tiltakshaver har startet drift i bruddet, konkluderer med at det er
nødvendig bla. å nedplanere deler av området og fylle opp bekkedalene, er dette i strid med klare
signaler fra Fylkesmannen og NVE i forrige høringsrunde og omreguleringen blir derfor utfordrende for
høringspartene.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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Side 2

Lovverket
Tiltakshaver ønsker å fremme saken som en «mindre endring» av planen. En av hovedintensjonene med
planendringen er å lukke deler av et varig verna vassdrag, noe som derved innebærer endring av
arealformålet. Vår oppfatning er at dette neppe kan sies å anses som en mindre endring men må fremmes
og behandles som en ordinær reguleringsendring.

Flomfare
Ved lukking av vassdrag vil en ha mindre kontroll med vannet. Kulverter har en begrenset levetid, vil
kunne være utsatt for brudd og skader og vil erfaringsmessig før eller siden gå helt eller delvis tett, noe
som vil kunne skape uheldige situasjoner, spesielt ved flomhendelser og kunne bidra til utspyling og
undergraving. Sistnevnte er særlig kritisk i områder med marine, skredfarlige avsetninger. I
planforslaget må det derfor gjennomføres en vurdering av nødvendig dimensjonering av kulvert/rør ifht.
gjeldende krav (TEK 10s kap. 7.3.) og hvordan en har tenkt å løse utfordringene mht. suspendert
materiale/tilslamming.

Allmenne interesser i vassdrag/flomfare
Det har i de senere årene vært mye oppmerksomhet knyttet til betydningen av å opprettholde
vassdragene åpne og mest mulig naturlige. I mange byer er det derfor nå et stort fokus på gjenåpning av
gamle bekkeløp. Dette er en oppfatning som NVE, som nevnt i vår tidligere uttalelse til saken, deler og
vi er derfor generelt kritisk til lukking av vassdrag. Dette skyldes ikke minst hensynet til de allmenne
interessene langs vassdraget. Sjøørret er å anse som en slik interesse og sjøørretbestandene har i store
deler av landet vist en kraftig tilbakegang de senere årene. Årsakene til dette er mange: kraftutbygging,
lakselus, overfiske og forringelse og ødeleggelse av gyte- og oppvekstområder er noen av de viktigste
årsakene. Det er derfor svært viktig at tiltaket ikke bidrar til forringelse av Sandbekken som gyte- og
oppvekstplass. Det framgår ikke av de tilsendte plandokumentene hvor stor strekning av elva som
ønskes gjenlagt og hvorvidt dette er en del av anadrom strekning. Dette må beskrives i planforslaget. Vi
er ikke lokalkjent i området men en lukking av deler av anadrom strekning vil ikke kunne aksepteres fra
vår side.
Tilslamming av vassdrag er en velkjent problemstilling knyttet til drift av denne type virksomheter. For
å unngå dette vil vi anbefale at det tas kontakt med firma som har ekspertise innenfor dette fagfeltet for å
utrede konsekvensene for vassdraget og foreslå evt. nødvendig avbøtende tiltak. Dette gjelder også for
sidevassdraget Hølbekken. I fylkesmannens uttalelse til opprinnelig plan anbefales det at det reguleres
inn en kantsone på minimum 6 meter til dette vassdraget. Etter det vi kan se er det ikke innregulert en
slik sone på sørsiden av vassdraget.

Geoteknikk/grunnforhold:
Det er som tidligere nevnt, positivt at tiltakshaver, for å opprettholde sikkerheten i området, har utredet
geoteknikken i området. Etter det vi kan se kan det synes som om Rambøll i den geotekniske
vurderingen har tatt utgangspunkt i tiltakshavers ønske om hvordan en ønsker å drifte bruddet. Dette er
selvsagt et naturlig utgangspunkt, men som tidligere nevnt, har høringspartene tidligere gitt uttrykk for
et klart ønske om å beholde bekken åpen. Vi savner derfor en utredning/vurdering av hvordan en kan
tilpasse driften en åpen bekkeløsning, evt. i form av flytting/heving av vassdraget og hvilke konsekvenser
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dette vil ha. Etter det vi kan se er bekkelukking i Rambølls vurderingsrapport lagt inn som premiss for
tiltaket.

Arealbruk
Vi ber om at arealbruken i området som er regulert til industri/lager beskrives nærmere. I opprinnelig
plan er det beskrevet at det kan være aktuelt også å ta imot deponimasser (bla. Fra planlagt E6utbygging?). Vi ber derfor om at bruken av dette området beskrives nærmere i planforslaget.

Avslutning
Saken er kompleks og det er usikkerhet knyttet til inngrepets omfang og konsekvenser. For å unngå
misforståelser og unødig tidsbruk vil vi derfor anbefale at tiltakshaver, i samråd med kommunen,
innkaller Fylkesmannen, NVE og Rambøll til et informasjonsmøte/drøftingsmøte vedr. saken.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Midtre Gauldal kommune
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Fra: Gynnild, Merete[fmstmgy@fylkesmannen.no]
Sendt: 29.11.2017 08:12:04
Til: arntegil@aune-transport.no[arntegil@aune-transport.no]
Kopi: postmottak@mgk.no[postmottak@mgk.no]; olahag@mgk.no[ olahag@mgk.no]; Guttvik, Kari Tønset[
fmstktg@fylkesmannen.no];
Tittel: VS: Søknad mindre endring - Reguleringsplan Moe Steinbrudd

Hei,
Takk for møte sist uke. Som jeg sa på møtet har vi noen forslag til presisering av bestemmelsene for at de i
størst mulig grad skal ivareta vann og vassdrag og fisk. Merknader i rødt:
6.3 Vann‐ og vassdrag
Det skal foreligge en egen plan for vann og vassdrag som viser avbøtende tiltak, deriblant
fangdammer/vegetasjonsskjerm, samt tilhørende prøvetaking og overvåking av vassdrag. Planen skal
godkjennes av kommunens plan‐ og bygningsmyndighet før driften/virksomheten iverksettes.
Det skal tas vann‐ og bunndyrprøver fra Sandbekken (opp‐ og nedstrøms tiltaksområdet og på
anadrom strekning – minimum 3 stasjoner) før driften i området kan iverksettes. Disse skal legges til
grunn i plan for vann‐ og vassdrag. Bunnprøver skal tas parallelt med vannprøvene i området som
tilstandsindikator og for ivaretakelse av bunndyrfauna. Den økologiske og kjemiske tilstanden i
bekkene skal ikke forringes som følge av virksomheten (jf. etablerte grenseverdier i vannforskriften).
Overvåkning av fiskesamfunnet på anadrom strekning gjennomføres årlig.
Det er allerede etablert et overvåkningsprogram/undersøkelser av fiskesamfunnet i området. Overvåkning
som skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i reguleringsplanen kan med fordel gjennomføres som del
av de etablerte undersøkelsene.
Vi minner også om at virksomheten er underlagt forurensningsforskriften kapittel 30 som omfatter
stasjonære og midlertidige/‐mobile knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og
singel. § 30‐6 omhandler utslipp til vann, og setter grenseverdier for suspendert stoff i prosessvann og angir
at driften ikke kan medføre nedslamming av resipienten. Ordlyden i § 30‐6 kan med fordel tas inn i
bestemmelsene.
Fylkesmannen minner for øvrig om at bedriften skal melde fra til Fylkesmannen ved oppstart eller
endringer/utvidelser av en virksomhet jf. § 30‐11. Meldingen sendes inn på eget skjema og skal omfatte
opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på virksomheten, planlagt
driftstid og andre opplysninger som kan være relevante.
Kopi av denne eposten til Ola Hage i Midtre‐Gauldal kommune, så kommunen er orientert om dialogen med
tiltakshaver.
Med vennlig hilsen
Merete Gynnild
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag
Telefon: 73 19 92 08
Fmstmgy@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no\st

Y

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Linda Aune [mailto:linda@aune‐transport.no]
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Sendt: tirsdag 21. november 2017 10:22
Til: Nordgård, Hanne <fmsthnr@fylkesmannen.no>
Emne: VS: Søknad mindre endring ‐ Reguleringsplan Moe Steinbrudd
Hei

Vedlagt ligger dokumentasjon på tenkt løsning vedrørende bekkelukking i Moe Steinbrudd, samt referat fra
møte med NVE, brev til NVE og kommentar fra Rambøll vedrørende heving av vei og bekkeløp.
Sendes etter avtale med Arnt Egil Aune.
Med vennlig hilsen

Linda Aune
Aune Transport AS
Aune Maskin AS
Moøya
7290 Støren
Mobil: 97 53 07 36
E-mail: linda@aune-transport.no
Hjemmeside: www.aune-transport.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Marius Iversen [mailto:marius@ikon.as]
Sendt: 25. august 2017 15:21
Til: Arnt Egil Aune <arntegil@aune‐transport.no>
Kopi: Olav Erik Løkken <olaverik@aune‐transport.no>; Linda Aune <linda@aune‐transport.no>; Anne Marie Eian
Valderaune <anne@ikon.as>; Ingar Iversen <ingar@ikon.as>
Emne: Søknad mindre endring ‐ Reguleringsplan Moe Steinbrudd
Hei,
Vedlagt finner dere søknad om mindre endring av reguleringsplan for Moe Steinbrudd.
Legger også ved revidert plankart, reviderte planbestemmelser og SOSI‐fil av revidert plan med kontrollrapport.
Fint om dere leser gjennom dokumentene.
I tillegg finner dere detaljtegninger H101 og H102 for utforming av bekkelukking, samt korrespondanse med NVE.

Mvh
Marius Iversen
Byggingeniør
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IKON Arkitekt og Ingeniør AS
Tlf: 951 29 611
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Referat

REGULERINGSENDRING
MOE STEINBRUDD
Gnr. 42, 43, bnr 3 og 5, 1

Tiltakshaver

Aune Transport AS

Prosjekt

Mindre endring av reguleringsplan for Moe steinbrudd

Sak
Sted:

Drøftingsmøte: NVE, tiltakshaver, plankonsulent
NVE, Heimdal

Dato: 28.06.17

Kl. 10.00 – 11.00

Neste møte
Deltatt

Ref.
sendt

NVE

X
X
X
X

X
X
X
X

Finn Herje
Joar Skauge
Stein-Are Strand
Frederik Eide

Tiltakshaver:
Aune Transport AS

X

X

Arnt Egil Aune

Plankonsulent:
IKON Arkitekt &
Ingeniør AS

X
X

X
X

Marius Iversen
Anne Marie Valderaune

Parter

Navn

Mobil/tlf E-post
fhe@nve.no
jsk@nve.no
sas@nve.no
frei@nve.no

arntegil@aune-transport.no

marius@ikon.as
anne@ikon.as

Pkt. Sak
1

Forutsetninger
I etterkant av egengodkjenning av gjeldende reguleringsplan for Moe Steinbrudd er det gjennomført
geoteknisk vurdering fra Rambøll dat. 25.02.2015. Geoteknisk vurdering konkluderer med at deler av
terrenget må nedplaneres og det må etableres motfyllinger i bekkedalene, for å kunne oppnå
tilfredsstillende stabilitet. Dette innebærer at deler av Sandbekken forutsettes lagt i rør.
Tiltakshaver Aune Transport AS har med grunnlag i delvis bekkelukking av Sandbekken varslet oppstart
om mindre endring av reguleringsplan for Moe Steinbrudd den 08.09.2016.
I innspill/merknad til planoppstart dat. 19.10.2016 har NVE flere spørsmål og merknader til tiltak.
Grunnet sakens kompleksitet og usikkerhet knyttet til inngrepets omfang og konsekvenser, anbefaler
NVE å innkalle til et drøftingsmøte, for å unngå misforståelser og unødig tidsbruk.
Drøftingsmøte mellom tiltakshaver, NVE og plankonsulent IKON Arkitekt og Ingeniør AS ble avholdt
onsdag 28.06.2017.
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Kommentarer til prosessen
Geotekniske undersøkelser burde ha kommet tidligere i prosessen.
NVE setter spørsmålstegn til hvorvidt planendring kan defineres som en mindre endring av gjeldende
plan mht. konsekvensene ved planendringen. Reguleringsdefinisjon er ikke avgjørende for NVEs
interesser.
Anadrom strekning
NVE uttalte bekymring for potensiell anadrom strekning ved det aktuelle bekkeløpet. Har fått bekreftet at
lukking av bekkeløp vil foregå over denne strekningen.
Det vil anlegges fangdammer for slam og sedimenter som i tillegg vil ivareta gyteområder lengre ned i
bekkeløpet. Det vil være viktig å få inn bestemmelser som sikrer vedlikehold og tømming av
sedimenteringsdammene.
Sikring av planområdet
Det vil være viktig å sikre planområdet mot skred og flom, samt sikre sjø-ørretten.
Morten Berge har blitt engasjert som ekstern part for å overvåke området mot siltavfall, og dermed sikre
sjø-ørretten. Tiltak med fangdam vil ytterligere minske risikoen for utslipp av knuste partikler.
Massene som ligger i terrenget i dag er ikke skredutsatt dersom de får ligge uberørt. Skredfaren vil derfor
regnes som et driftsproblem fremfor skredproblem, der tiltak gir stabilitetsutfordringer.
Det vil være mulig å løse skredproblematikken på en annen måte enn bekkelukking. Andre metoder har
blitt vurdert som lite aktuelle grunnet dalens formasjon med bratte og smale arealer rundt bekkeløp.
Lukking av bekkeløp med fangdammer vil derfor være den praktisk beste løsningen, og vil være mest
fordelaktig med hensyn til sjø-ørretten, da rent vann oppstrøms ikke vil bli forurenset.
Drift av brudd
Steinbrudd produserer pukk og sand til fyllmasse for veg, asfalt og betong. Det vil ikke gjennomføres
blokkuttak som gir skrotmasse. Foretaket vil heller ikke ta inn mye skrotmasser fra eksterne aktører.
Steinbruddets produksjonsvolum er på ca. 100 000 tonn, tilsvarende ca. 35 000 kubikk. Tiltakshaver
ønsker å øke produksjonen noe.
Driftskonsesjon er i orden. Konsesjonen vil være uavhengig av reguleringsplan. For å beholde
konsesjonen skal driftsplanen for bruddet revideres hvert 5 år.
Det kan i fremtiden være aktuelt å utvide planområdet
Endring av bekkeløp
Tiltakshaver ønsker å endre bekkeløpet noe, i forhold til dagens skisse. Ved endring av bekkeløpet kan
bekkelukking også inkludere bekkeløp nr. 2 som kommer inn i reguleringsområde. Dette bekkeløpet er
tørrlagt i lange perioder.
Det vil være viktig å lede vannet bort fra siltlagene og driftsområde.
Tiltak med flytting av bekkeløp og bekkelukking vil ikke falle utenfor planavgrensning i gjeldende
reguleringsplan. Arealene ved Hølbekken omfattes ikke av reguleringsendringen.

3

Oppsummering
NVE har fått svar på en del av spørsmålene i merknad dat. 19.10.2016.
Drift og vedlikehold av fangdammer må hjemles i planbestemmelser med referanse til plankart og gjerne
illustrasjoner. Vedlikehold og drift av fangdammer vil også naturlig være en del av driftsplanen for
2/3
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bruddet.
Marius fra IKON skal gjennomføre oversalgsberegninger for dimensjonering av rør og fangdammer.
Ved implementering av merknader i reguleringsplan anser NVE planforslaget som tilfredsstillende, og
bekkelukking som skissert i oversendelse dat. 07.06.17 godkjennes.
Godkjent møtereferat legges ved saken som grunnlag for justering av plan, med referanse i plan.

30.06.17
________________
Anne Marie E. Valderaune
Arealplanlegger – referent
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2018/765-1

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

Utvalgssak
37/18

Møtedato
19.03.2018
12.04.2018
Saksbehandler: Siri Solem

Soknedal Sentrum - Oppstart av ny reguleringsplan for deler av dagens E6
Dokumenter i saken:
1 S Soknedal Sentrum - Oppstart av ny
reguleringsplan for deler av dagens E6
2 I Referat (1) fra møte mellom Statens
Vegvesen, Sør - Trøndelag
Fylkeskommune og Midtre Gauldal
kommune 05-03-2018
3 I Referat (2) fra møte mellom Statens
Vegvesen, Sør - Trøndelag
Fylkeskommune og Midtre Gauldal
kommune 05-03-2018
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Statens Vegvesen
v/Klemetsaune Jon
Arne
Klemetsaune Jon Arne

Vedlegg
1 Referat (2) fra møte mellom Statens Vegvesen, Sør - Trøndelag Fylkeskommune og Midtre
Gauldal kommune 05-03-2018

Ingress
Oppstart av reguleringsplanarbeid for Soknedal sentrum.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Ny E6 gjennom Soknedal er under utbygging iht. reguleringsplan E6 Soknedal sentrum –
Korporalsbru (planid 5027 2015009). Det har nå vist seg at en strekning på ca. 370 m på dagens
E6, mellom avkjørslene Strinde i nord og Fagerlia i sør (heretter omtalt som Soknedal sentrum)
ikke er med i nevnte reguleringsplan, og dermed heller ikke en del av dagens utbygging av E6
Soknedal.
Faktiske opplysninger
Reguleringsplanen for E6 Soknedal sentrum ble første gang utlagt til offentlig ettersyn i 2005.
Planen ble ikke egengodkjent av Kommunestyret. Reguleringsprosessen ble gjenopptatt i 2008
og reguleringsplan E6 Soknedal sentrum (planid: 5027 2010003) ble vedtatt i Kommunestyret
den 6.12.2010 (sak 82/10).
I oktober 2015 mottok Midtre Gauldal kommune et nytt forslag til reguleringsplan for
strekningen Soknedal sentrum - Korporalsbru. Ny regulering innebar blant annet at ny E6 skulle
bygges i tunell fra Korporalsbru til Soknedal sentrum, og at den ble lagt øst for dagens sentrum i
Soknedal. Reguleringsplan E6 Soknedal sentrum – Korporalsbru (planid: 5027 2015009) ble
endelig vedtatt i Kommunestyret den 25.01.2016 (sak 3/16).
En endelig vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende inntil det gjøres et nytt vedtak eller at en
eventuelt ny plan erstatter gammel plan. Vedtatt reguleringsplan fra 2015 er av nyere dato og vil
derfor erstatte reguleringsplan fra 2010, der disse regulerer samme område. Nå viser det seg
imidlertid at reguleringsplan fra 2015 bare delvis erstatter reguleringsplan fra 2010, og at ca. 370
m av eksisterende E6 ikke er med i ny plan fra 2015. Det vil si at gjennom Soknedal sentrum er
det fortsatt reguleringsplan fra 2010 som er gjeldende jfr. Soknedal sentrum (figur 1).
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Figur 1; Reguleringsplan fra 2010 til venstre og reguleringsplan fra 2015 til høyre. Den blågrønne streken viser
planomriss reguleringsplan fra 2015. Rød pil synliggjør Soknedal sentrum på dagens E6.

Konsekvens
Konsekvensen av dette er at Soknedal sentrum ikke innbefattes i utbyggingsprosjekt E6
Soknedal i regi av Statens vegvesen. Midtre Gauldal kommune hadde en forventning om at
strekningen var en del av utbyggingsprosjektet, og det er å anse som en inkurie at strekningen
ikke ble innregulert i plan for 2015.
Med dette som bakgrunn ble det avholdt et møte mellom Statens Vegvesen, Sør – Trøndelag
Fylkeskommunen og Midtre Gauldal kommune den 5. mars 2018. Formålet med møtet var å
diskutere omfang og ansvar for tiltak på Soknedal sentrum fremover, med hensyn på at E6
gjennom Soknedal blant annet må brukes som beredskapsvei dersom Soknedals tunellen må
stenges.
Statens Vegvesen har en styringsramme for E6 prosjektet godkjent av Stortinget våren
2017(Prop. 124 S (2016-2017)). Denne rammen inkluderer ikke tiltak på eksisterende E6
gjennom sentrum slik Midtre Gauldal kommune mente det gjorde.
Statens vegvesen påpeker at det kan vurderes om pågående byggeprosjektet kan være med å
delfinansiere tiltak gjennom sentrum innenfor gitte rammer. Det påpekes at det er mulig å gjøre
omprioriteringer innenfor styringsrammen. En forutsetning for dette er at kommunen får klarhet i
kostnader og planbehov for området. En avklaring må derfor være på plass i løpet av 2019, og
byggeplan i løpet av våren 2020.
Referatet fra møtet er vedlagt i sin helhet.
Vurdering
De omtalte reguleringsplanene fra 2010 og 2015 er ikke avstemt slik de foreligger.
I 2010 planen er eksisterende E6 regulert som sentrumsgate (miljøgate) uten nærmere definisjon
på hva dette innebærer. Planen viser tofelts kjøreveg, muligens med tosidig smale fortau.
Reguleringsplan fra 2015 har sannsynligvis noe annen bredde og ensidig fortau. Rådmannen ser
for seg at det finnes to alternative løsninger for fremtidig utvikling av Soknedal sentrum.
Den ene løsningen er å starte en ny reguleringsplanprosess for Soknedal sentrum.
Reguleringsplanen vil måtte omfatte eksisterende E6 med dagens sentrumsområde østover mot
Sokna og vestover i retning Nyhuslia. En reguleringsprosess vil ivareta berørte offentlige
myndigheter og andre berørte parters rettigheter i henhold til plan- og bygningslovens regler.
Etter rådmannens vurdering er planen fra 2010 lite fremtidsrettet. Den ble utarbeidet med tanke
på at E6 skulle gå gjennom dagens sentrum og forutsetningene for utvikling har derfor endret seg
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i og med ny E6 øst for sentrum. Det burde vært tydeliggjort hvordan avkjørsler fra private
boliger og forretningsarealer skal ivaretas. Det er ikke synliggjort på hvilken side gang- og
sykkelveien skal etableres. Flere av bestemmelsene rundt selve E6 er lite presise, samtidig som
det ikke kommer tydelig frem hva som skal/kan gjennomføres.
Den andre muligheten er utarbeidelse av et forprosjekt som viser utforming av eksisterende E6
tilpasset reguleringsplan for 2010. Et forprosjekt vil kunne synliggjøre bredder på vei og fortau,
opphøyde gangfelt, avkjørsler, kostnader for de ulike tiltakene osv. ut i fra gjeldende
reguleringsplan 2010. Et forprosjekt gir imidlertid ikke noe hjemmel til å gjennomføre tiltak som
eksempelvis ikke er i tråd med gjeldende plan 2010. Dersom forprosjektet avdekker forhold som
ikke er løsbare i henhold til dagens plan (2010) vil det likevel måtte startes en ny
reguleringsplanprosess.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det startes en ny reguleringsprosess for Soknedal sentrum umiddelbart.
Rådmannen mener at de samme vurderingene vil kunne gjøres i en reguleringsprosess som i et
forprosjekt, samtidig som du får et hjemmelsgrunnlag for gjennomføring av eventuelle
nødvendige tiltak.
Planstrategi
I kommunestyremøte den 30.05.2016 (sak 43/16) ble planstrategi 2016-2019 Midtre Gauldal
vedtatt. Det ble gjort et nytt vedtak om prioritering av planoppgavene i kommunestyremøte den
28.09.2017 (sak 52/17) med følgende vedtak:
«A. Kommunestyret vedtar at planarbeidet prioriteres påstartet i følgende rekkefølge:
1. Kommunedelplan Støren
2. Kommunedelplan Soknedal
3. Kommuneplanens arealdel
Vedtaket fattes med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 30.05.2016 (sak 43/16)».
Planstrategien er en avtale mellom Rådmannen og politisk ledelse på hvilke planarbeider som
skal gjennomføres i kommunestyreperioden. Et planarbeid for Soknedal er nylig kommet opp
som nødvendig og må derfor eventuelt gå utover det som er vedtatt i planstrategien. I og med at
Statens vegvesen nå har stilt seg positive til å være med på et mulig spleiselag på Soknedal
sentrum mener Rådmannen at det er viktig at dette planarbeidet prioriteres umiddelbart. Det gir
en mulighet for å få dette ferdigstilt samtidig med utbyggingen av E6. Rådmannen mener
samtidig at en reguleringsplan for Soknedal sentrum, vil kunne avklare forhold som ellers må
vurderes i forestående revisjons av Kommunedelplan Soknedal. En oppstart av reguleringsplan
for Soknedal sentrum medfører at Kommunedelplan Støren nedprioriteres i en periode for å få
igangsatt planarbeidet for Soknedal sentrum. I henhold til planstrategiens vedtak vil en
reguleringsplan for Soknedal sentrum kunne inkluderes som en del av Kommunedelplan
Soknedal.
Økonomi
Næring- plan og forvaltning har per tiden knapt med ressurser og er avhengig av innkjøp av
ressurser til dette arbeidet. Det vil være behov for utarbeidelse reguleringsplan med kart,
bestemmelser, støyvurderinger osv. og kostnadene vil kunne beløpe seg til et anslått beløp på
omkring 500 000 kroner.
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Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommune vedtar oppstart av reguleringsplan for Soknedal sentrum på
strekningen mellom avkjørslene Strinde i nord og Fagerlia i sør.
Vedtaket begrunnes med et behov om koordinering mellom planer for å få en optimal løsning for
et fremtidig Soknedal sentrum.
Vedtaket fattes med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 30.05.2016 (sak 43/16) jfr. vedtak
28.09.2017 (sak 52/17).
2. Rådmannen fremmer egen sak om bevilgning til prosjektet når kostnadene er avklart.
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Statens vegvesen

Referat
Dato:

05.03.2018

Saksbehandler/telefon:

Tid:

14:00-15:30

Jon Arne Klemetsaune/ 95168603

Referent:

Jon Arne Klemetsaune

Vår dato:

07.03.2018

Vår referanse:
Justert 08.03.2018 J. A. K.

E6 Vindåsliene – Korporalsbrua. Tiltak i Soknedal sentrum
Møte nr:

1

Sted:

Rådhuset i Midtre Gauldal kommune, Støren

Møteleder:

Knut Dukane

Til stede:

Knut Dukane, Siri Solem og Ola Hage (MGK), Gunnstein Flø Rasmussen (TFK),

Forfall:

Fyll inn.

Kopi:

Frank Axel Lien, Tine Solem og Jenny Skjellnes (SVV)

Harald Inge Johnsen, Idar Lillebo og Jon Arne Klemetsaune (SVV)

Ansvar / frist
Formålet med møtet var å diskutere omfang og ansvar for tiltak på

eksisterende E6 gjennom Soknedal sentrum etter at ny trase for E6 blir åpnet i
2020.

Planarbeid for ny E6 har pågått i mange år og har hatt ulike traseer for

utbedring/omlegging gjennom Soknedalen. En ny E6 med standard for 80

km/t og midtrekkverk nær eksisterende trase ble godkjent i MGK 17.12.2012.
Senere ble det bestemt å øke vegstandarden til 90 km/t og gjennomgående

lokalt vegnett. Dette inkluderer en 3,6 km lang tunnel for E6 nord for Soknedal
sentrum og ett sentralt vegkryss sør for sentrum. Planen knytter seg til

eksisterende E6 i sørenden og nordenden av Soknedal sentrum. Omtrent
370 m av eksisterende E6 inngår ikke i denne planen. De justerte

reguleringsplanene ble godkjent i MGK 22.06.2015 og 25.01.2016.
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2
Ansvar / frist
Eksisterende E6 i Soknedal sentrum er regulert som sentrumsgate i en

reguleringsplan for sentrumsområdet, sist revidert i 2010. Planen viser tofelts
kjøreveg, muligens med tosidig smale fortau på den ca 370 m lange

strekningen gjennom sentrum. Det må utarbeides et forprosjekt som viser

tjenlig utforming av eksisterende E6 tilpasset reguleringsplanene fra 2015 og
2016. Det vil antakelig innebære kjørebane med bredde ca 6,5 m og ensidig
fortau med bredde ca 3,0 m. Det bør planlegges for fartsgrense 40 km/t og
det kan etableres opphøyde gangfelt. Trafikken gjennom sentrum vil bli

redusert fra ca 5000 kjt/døgn til 1500-2000 kjt/døgn etter år 2020. Det er da
akseptabelt å la syklister benytte kjørebanen uten egne sykkelfelt. Ny

fartsgrense gjennom sentrum er ikke bestemt, men kanskje kan 40 km/t være
aktuelt. Behov for fortau for fotgjengere bør diskuteres under planarbeidet,
men vil antakelig være en naturlig del av en sentrumsgate/sentrumsveg.

Vegen gjennom sentrum vil bli omkjøringsrute ved stengt E6 pga ulykker i
tunnelen. Det forventes få stengninger siden tunnelen får et høgt

sikkerhetsnivå med bl. a. kameraovervåkning. Det gir mulighet for å la

trafikken gå med nedsatt hastighet ved mindre hendelser i tunnelen. Planlagt
tunnel-vedlikehold og tilhørende trafikk-stenging vil skje om natta.

Situasjonen kan sammenlignes med forholdene ved tunnelene på strekningen
E39 Klett – Orkanger som har svært få stengninger. Og der er trafikken

betydelig større og tunnelene mangler gjennomgående kameraovervåking.

Trafikkmengde 2016 (kjt/døgn)
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3
Ansvar / frist
Det vil være best å få klarhet i kostnader og planbehov ved at MGK starter et

Midtre Gauldal

Alle ønskede tiltak mht ledninger, belysning, avkjørsler, eiendomserverv m.m.

samarbeid med

forprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune.

kommune i

må inkluderes i forprosjektet. Eventuell reguleringsplan bør være klar i løpet av TFK og SVV
2019, og byggeplan for ombygging av E6 i løpet av våren 2020.

Eksisterende reguleringsplan kan gi hjemmel for grunnerverv fram til og med

/start våren
2018

2019 (10-årsfristen). Men kanskje vil det være et større vegarealbehov etter at
løsningene er vurdert på nytt.

Når kostnadene for ombyggingen er beregnet må det avklares hvem som skal
bidra til realiseringen. Statens vegvesen sin styringsramme for E6-prosjektet

godkjent av Stortinget våren 2017 (Prop. 124 S (2016-2017)) er 1680 mill. kr.
Denne rammen inkluderer ikke tiltak på eksisterende E6 gjennom sentrum,

annet enn de omklassifiseringskostnader (fornyelse av asfaltdekke) som følger
med en normal overføring av vegansvar til fylkeskommunen.

Det er i ulike planer tidligere tatt med noen oppgraderings-tiltak på denne
sentrums-strekningen. Det kan derfor vurderes om det pågående

byggeprosjektet kan være med å delfinansiere tiltak gjennom sentrum med en
enkel fortausløsning, da med fortau på ene siden av vegen. En endelig

avklaring på dette tas senest høsten 2019. Det vil være aktuelt å se om dette
kan gjøres i samarbeid med kommunen og prosjekter til kommunen.

Det er på normal måte utarbeidet en «kutt-liste» dersom kostnadene ved

utbyggingen truer med å sprenge styringsrammen. Da vil tiltak på kommunal
veg opp til skolen, standard på «park & ride»-området kunne bli redusert. I
tillegg vil det kunne bli aktuelt å rehabilitere Hovsbrua istf å bygge ny.

Det ble høsten 2014, i regi av Prosjektavdelingen i Region midt, utarbeidet et

strateginotat for sykkel- og lokalvegsystem langs E6 på strekningen Ulsberg –

Melhus. Mange forutsetninger er endret nå slik at det er behov for å oppdatere
dokumentet. Det bør skje i samarbeid mellom SVV, Nye Veier AS,
fylkeskommunen og berørte kommuner.

Hovedkontakt hos Midtre Gauldal kommune: Siri Solem
(sir@mgk.no)
Hovedkontakt hos Trøndelag fylkeskommune: Gunnstein Flø Rasmussen
(gunras@trondelagfylke.no)
Hovedkontakt hos Statens vegvesen, reguleringsplanlegging: Jenny Skjellnes
(jenny.skjellnes@vegvesen.no)
Hovedkontakt hos Statens vegvesen, utbyggingsprosjektet: Idar Lillebo
(idar.lillebo@vegvesen.no)
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4
Ansvar / frist
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/94-42

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
38/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

5027_2017001_Rp_Litlåsen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte - privat
regulering for Litjåsen hyttefelt
2
U Litjåsen hyttefelt
3
I
Oppstartsmøte - Litjåsen hyttefelt
4
I
Revidert oppstartsmøte
5
I
Melding om oppstart av
reguleringsplanarbeid, detaljplan for
Litlåsen Hyttefelt
6
I
Vedr oppstart av reguleringsplanarbeid Detaljplan for Litlåsen hyttefelt i MidtreGauldal kommune
7
I
Uttalelse - varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid for Litlåsen
hyttefelt - Midtre Gauldal kommune
8
I
Svar på varsel om oppstart av
reguleringsplan for Litlåsen hyttefelt for
deler av gnr. 166 bnr. 1 i Midtre Gauldal
kommune
9
I
Melding om oppstart av
reguleringsplanarbeid - Detaljplan for
Litlåsen hyttefelt
10 I
Sosi - filer oppstart - Litjåsen hyttefelt
12 U Bekreftelse på mottatt
reguleringsplanforslag - Litlåsen hyttefelt
13 I
Oversendelse av SOSI-filer - Litlåsen
hytteområde
14 I
Sosi - kontroll_ Reguleringsplan Litlåsen
hytteområde
15 U Mangelbrev vedrørende mottatt
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Revidert Detaljplan for Litjåsen hyttefelt
Revidert Detaljplan for Litjåsen hyttefelt
- feil plankart i forrige mail
Revidert sosi - fil
1648_2017001_Rp_Litlåsen
hyttefelt_1gangsbehandling_Høring
Ettersendelse av uttalelser til varsel om
oppstart
Ettersender manglende uttalelser til varsel
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Annonse
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Sosifiler Sørløkken
Høringsbrev - 16482017001
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt
Høringsbrev - 16482017001
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt
Høringsbrev - 16482017001
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt
Høringsbrev - 16482017001
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt
Landbruksfaglig uttalelse til
detaljregulering for Litlåsen hyttefelt
Uttalelse skogbruk og vilt Reguleringsplan - Litjåsen hyttefelt - gbnr
166/1
Høringsbrev - 16482017001
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt
Fylkesmannens uttalelse - reguleringsplan
for Litlåsen hyttefelt - Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse til Høringsbrev - 16482017001
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt
Sametingets Uttalelse - Høringsbrev Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt,
Midtre Gauldal kommune
NVEs uttalelse - offentlig ettersyn Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt PlanID 16482017001 - Midtre Gauldal
kommune
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5027_2017001_Rp_Litlåsen_2gangsbeha
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Allskog SA
Allskog
Allskog SA
Allskog SA
Allskog SA
Allskog SA
Allskog SA
Allskog SA
Allskog SA
Kristine Bye
Kristine Bye
Allskog SA
Odd Arne Sørløkken m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.
Villreinnemda m.fl.
Kristine Bye
Kristine Bye
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Mattilsynet
Samediggi/Sametinget
Norges vassdrags- og energidirektorat

ndling_merknader_SLUTTVEDTAK

Vedlegg
1 5027_2017001_Rp_Litlåsen_bestemmelser_2017_08_17
2 DetaljplanakrtLitlaasenHyttefelt_revidert02112017
3 LitlaasenHyttefelt_Planbeskrivelse_revidert170817
4 Ros-analyse

Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplanen for Litlåsen hyttefelt.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Reguleringsplanen for Litlåsen hyttefelt har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden
30.11.2017 – 18.01.2018.
Følgende innspill er kommet i løpet av høringsperioden:
Kommunal landbruksmyndighet i notat datert 30.11.2017
«Planen berører i liten grad jordbruksinteresser i området. Det foregår ikke beite i utmark i
dette området i dag. Grunneier har investert i andre beitefelt på eiendommen på andre sida av
fylkesvegen. Adkomster i feltet kan benyttes i næringssammenheng av grunneier etter behov.
Landbruk har ingen merknader til endringene av reguleringsplanen.»
Kommunal skog- og viltmyndighet i notat datert 12.12.2017
«Reguleringen er i all hovedsak en endring innenfor en allerede godkjent reguleringsplan, med
noe fortetting.
Skogbruket har ingen merknader.
Endringen i reguleringsplanen vil ikke berøre viltinteresser i området ytterligere.»
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 05.01.2018
Avdeling for miljøvern og samfunnssikkerhet har ingen merknader.
Avdeling for landbruk og bygdeutvikling bemerker at bestemmeslen til formålet jordbruk som
lyder som følger; «Arealet skal kunne benyttes til tradisjonell landbruksdrift som grasproduksjon
ol» kan endres. Dette på bakgrunn av at det er driveplikt på jordbruksarealer og at bruken av
jordbruksformålet slik sett er pliktig og ikke frivillig.
Mattilsynet i brev datert 19.12.2017
Mattilsynet viser til at det er vannverkseiers ansvar å sikre at drikkevannet er helsemessig trygt
åg eller i tråd med bestemmelser som fremgår av drikkevannsforskriften. Videre vises det til
bestemmelser i samme forskrift om krav til prøvetaking, vannkvalitet, registrering av anlegg hos
Mattilsynet mm. Til sist viser Mattilsynet til at vannkilden, som skal forsyne hyttefeltet med
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drikkevann, bør sikres med hjemmel i planen. Dette ved å legge hensynssone på vannkilden og
eventuelt kreve inngjerding. Dette for å hindre at dyr forurenser drikkevannet.
Sametinget i brev datert 08.01.2018
Sametinget har ingen merknader, men viser til den generelle aktsomhetsplikten i
Kulturminneloven ved funn av samiske kulturminner.
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 14.12.2017
Fylkeskommunen viser også til den generelle aktsomhetsplikten ved funn av kulturminner. Ut
over dette har Fylkeskommunen ingen merknader til planforslaget.
Det henvises til Statens vegvesens uttalelse til planen og forholdet til FV 631, men det foreligger
ingen uttalelse fra Statens vegvesen ifm ettersyn og høring.
Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) i epost datert 18.01.2018
Ingen merknader
Oppsummert
Det foreligger ingen vilkår for egengodkjenning, men planfaglige råd fra Mattilsynet og
Fylkesmannen. Planen kan dermed egengodkjennes av Midtre Gauldal kommunestyre.
Vurdering
Jordbruksformålet
Som følge av Fylkesmannens merknad til bestemmelsen for formålet jordbruk har Rådmannen
endret ordlyden ved å fjerne «kunne». Dette på bakgrunn av at forholdet ble vurdert å ha liten
konsekvens for anvendelsen av planen.
Drikkevannsforsyningen
Mattilsynet skriver i sin merknad til planforslaget at drikkvannskilden som skal forsyne
hyttefeltet bør sikres med gjerde og hensynssone i planen. Av planbeskrivelsen fremgår det at
drikkevannskilden ligger 300 meter øst for planområdet. Rådmannen vurderer at planområdet
bør utvides slik at planen inneholder vannkilden med 50 meter henynssone og trasè for
vannledning frem til hyttefeltet. Dette for å sikre at det ikke blir bygd eller gjort tiltak som kan
skade vannforsyningen. I tillegg vil en sikring av vannkilden med gjerde og hensynssone hindre
utilsiktet skogsdrift og beite av husdyr som kan forringe vannkvaliteten. Videre vurderer
Rådmannen at det må innarbeides bestemmelse om etablering av gjerde rundt vannkilden, samt
rekkefølgekrav om at gjerde må etableres før det kobles nye brukere til anlegget. Formålet som
legges til mot øst skal ha formålet LNF-R i tråd med kommuneplanens arealdel. Det skal ikke
legges til rette for nye tiltak innenfor utvidelsen ut over det tidligere omtalte gjerde.
Teknisk infrastruktur
Planforslaget inneholder ingen bestemmelser om det skal utarbeides en teknisk plan for
etablering av den tekniske infrastrukturen (vei, vann/avløp, el/tlf etc). Rådmannen vurderer at
dette må innarbeides for å sikre gode fellesløsninger for hele feltet. Hyttefeltet har vært vedtatt
siden 2000 og det er fortsatt 13 urealiserte fritidseiendommer innenfor planen. Rådmannen vil
anta at den videre utviklingen av feltet også vil skje over noe tid og at det er vesentlig å fastsette
traséer for kabler og ledninger og hvordan infrastrukturen skal etableres og framføres.
Rådmannen vurderer at pkt 3.3 i bestemmelsene må endres til følgende ordlyd:
3.3 Teknisk infrastruktur
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Lednings- og kabelnett for vann, avløp og elektrisitet/telekommunikasjon kan tillates
nedgravd i grunnen innenfor hele planområdet, med unntak av området med hensynssone
- kulturmiljø. Etter nedgraving skal terrenget settes i tilstand som er forenlig med
formålene arealene er regulert til. Nye luftspenn tillates ikke.
Avløpshåndtering for ny bebyggelse skal kun løses i form av felles renseanlegg. Det skal
utarbeides en teknisk plan for all ny teknisk infrastruktur (vei, vann/avløp, el/tlf) som skal
godkjennes av kommunens plan- og bygningsmyndighet.
Videre vurderer Rådmannen at det skal innarbeides rekkefølgebestemmelse om at teknisk plan
skal foreligge før infrastrukturen bygges eventuelt før det legges vann i ny bebyggelse.
Det fremgår heller ikke av bestemmelsene når innregulert felles parkeringsplass skal etableres.
Parkeringsplassen skal sikre tilstrekkelig parkering vinterstid og fungere som gjesteparkering i
følge planbeskrivelsen. Rådmannen erfarer fra lignende hyttefelt, som er etablert, at tiltak som
skal nyttes felles for feltet aldri blir realisert. Dette som følge av ulike interesser og økonomiske
forhold. For å sikre tilstrekkelig parkering i feltet vurderer Rådmannen at det bør innarbeides
rekkefølgebestemmelse som sikrer at parkeringsplassen etableres før den syvende nye
fritidstomten fradeles.
Utnyttingsgrad
Planforslaget legger opp til relativt store tomter for både bolig og fritidsbebyggelse. For å sikre
at det ikke iverksettes fortetting ut over intensjonen i planen vurderer Rådmannen at følgende
bestemmelse legges til under pkt 4.1:
De regulerte tomtene for bolig- og fritidsformål (B_T1 og F_T2-14) skal kun opprettes
som én festegrunn eller én grunneiendom. Det tillates ikke ytterligere oppdeling av de
regulerte tomtene.
Det fremgår ikke av bestemmelsene til boligformålet hvilken boligtype som kan oppføres
innenfor formålet. Rådmannen vurderer at dette konkretiseres til å omfatte oppføring av
enebolig.
Rådmannen vurderer at bestemmelsene som regulerer hva og hvor mye som kan bebygges på
fritidstomtene er unødvendig omfattende og ikke uten videre lette å lese. Forholdet har vært
vurdert med plankonsulenten som har kommet med følgende alternative forslag til pkt 4.3.1;
Det kan bare oppføres ei hytte med tilhørende uthus og eller anneks på hver tomt (i alt tre
bygg). I tillegg tillates veranda/terrasse på 30kvm. Samlet BYA pr tomt skal ikke
overskride 215 m² inkl veranda/ terrasse.
Maks BYA fritidsbolig er 150m2
Maks BYA for uthus og anneks er 30 m2
Maks mønehøyde for fritidsbolig er 5,0m. Maks mønehøyde for uthus og anneks er 4 m.
Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.
Maks gesimshøyde fritidsbolig er 3,5 m. Gesims måles i forhold til planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
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Høyden på grunnmur og påler skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller
pilarhøyde over terrenget er 50 cm i flatt terreng og 1 m i hellende terreng. Oppstår det
åpning mellom yttervegg og terreng, som følge av pilarer, skal åpningen tettes igjen.
Høyden på veranda skal maksimalt være 60cm. Evt. åpning mellom terreng og veranda
skal kles igjen.
Konklusjon
Det foreligger få merknader til planforslaget foruten merknaden fra Mattilsynet. Ut over dette
har Rådmannen vurdert at noen forhold ved bestemmelsene bør endres for å sikre forståelsen av
de endelige planbestemmelsene. Videre forslår Rådmannen at det bør utarbeides en teknisk plan
for å sikre en helhetlig utbygging av teknisk infrastruktur innenfor planområdet.

Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplanen Litlåsen (planID: 50272017001)
med de endringer som fremgår av saksframlegget. Saken sendes kommunestyret med følgende
innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272017001 reguleringsplan Litlåsen hyttefelt med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Det settes følgende vilkår:
 Planområdet utvides mot øst slik at trase for vannforsyning og vannkilde blir del av
planområdet
 Det etableres hensynssone med en radius på 50 meter rundt vannkilden
 Det innarbeides bestemmelse om at vannkilden skal gjerdes inn. Og en
rekkefølgebestemmelse som sikrer at gjerde etableres før ny bruker av anlegget kobles til.
 Det innarbeides bestemmelse som krever teknisk plan for infrastruktur og
rekkefølgebestemmelse om at planen må godkjennes før infrastrukturen bygges.
 Det innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer at parkeringsplassen etableres før den
sjuende av tomtene F_T2-14 fradeles.
 Bestemmelsen for boligformålet konkretiseres slik at det kun tillates å oppføre enebolig
innenfor formålet
 Bestemmelse pkt 4.3.1 endres i tråd med nytt forslag fremsendt av plankonsulent

142

DETALJREGUELRING FOR LITLÅSEN HYTTEFELT
PLAND 50272017001
Planbestemmelser
Kunngjøring av planoppstart:
Behandling 1. gang i NPM – utvalget:
Offentlig ettersyn og høring:

09.02.2017
20.11.2017
30.11.2017 – 18.01.2018

Bestemmelsene er sammen med arealplankart juridisk bindende for framtidig arealbruk.

1.

AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Allskog skogeiere
nordafjells, datert 07.06.2017, sist endret 17.08.2017.

2.

FORMÅLET MED REGUELRINGSPLANEN (§ 12-5)

Område reguleres til:
 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111)
Fritidsbebyggelse – frittliggende (1121)
Skiløypetrase (1420)
Vann- og avløpsanlegg (1540)
Renovasjonsanlegg (1550)
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011)
Annen veggrunn, grøntareal (2019)
Parkeringsplasser (2082)
 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt feindrift
LNF-R for nødvendig tiltak for stedbunden næring (5100)
Jordbruk (5111)

3.

GENERELLE BESTEMMELSER

3.1
Kulturminner
Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jmf
Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre kulturminnene.
Tiltakshaver står ansvarlig for at kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart, jmf
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Dette gjelder også samiske kulturminner.
3.2
Terrenginngrep
Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Inngrep på tomta
skal gjøres så skånsomt som mulig å ta vare på naturpreget, og eventuelle overskuddsmasser etter
terrenginngrepet skal henlegges på steder der de ikke kan virke skjemmende.
3.3
Vann- og avløpsledning
Vann- og avløpsledning kan gå over områder som ikke er avsatt til arealformålet innenfor
reguleringsplanen.
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4.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 nr 1)

4.1
Fellesbestemmelse
Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i angitt målestokk
som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesims- og mønehøyde. Situasjoneplanen skal angi
kotehøyder for ferdig terreng. Situajsonsplanen skal i nødvendig grad ta med tilstøtende arealer selv
om dette ligger utenfor tomtearealet. Sammen med situasjonsplanen skal det leveres terrengprofiler
og fasadetegninger som viser bebyggelsens plassering i forhold til eksisterende- og ny bebyggelse.
4.2
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, B_T1
4.2.1
Grad av utnytting og utforming
Boligen skal maksimalt ha 200 m² bebygd areal.
Garasje/uthus skal maksimalt ha 80 m² bebygd areal.
Mønehøyden kan være opptil 9 meter og takvinkelen skal være mellom 18-36 grader.
Bygget skal ligge lavest mulig i terrenget og ha en god arkitektonisk utforming i sg selv og i forhold
til omgivelsene.
Fargevalg skal tilpasses nærliggende bebyggelse.
4.3
Fritidsbebyggelse – frittliggende, F_T2-14
4.3.1 Grad av utnytting og utforming
Samlet bebygd areal skal maksimalt være 185 m², fordelt på maksimalt 3 bygninger. I tillegg tillates
overbygd veranda med 15 m² bebygd areal. Eventuelle terrasser kan maksimalt ha 30 m² bebygd
areal og ligge inntil fritidsboligen.
Fritidsboligen kan maksimalt ha 150 m² bebygd areal, 5 meter mønehøyde og 3,5 meter
gesimshøyde.
Anneks kan maksimalt ha 20 m² bebygd areal og 4 meter mønehøyde.
Garasje eller carport kan maksimalt ha 20 m² bebygd areal og 4 meter mønehøyde.
Uthus kan maksimalt ha 15 m² bebygd areal og 4 meter mønehøyde.
Eventuelle uthus skal oppføres uten isolasjon og innvendig kledning, og ligge nær hovedbygningen
(danne tun) og ikke brukes til opphold/overnatting.
Byggehøyden måles fra gjennomsnittlig planert terreng.
Høyden på grunnmur og påler skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarhøyde
over terrenget er 50 cm i flatt terreng og 1 m i hellende terreng. Oppstår det åpning mellom yttervegg
og terreng, som følge av pilarer, skal åpningen tettes igjen.
4.3.2 Takform og møneretning
Hovedretningen på bebyggelsen skal ligge langs terrengkotene med takvinkel mellom 18 og 30
grader.
Til tak skal det benyttes materialer som gir en matt og mørk fargevirkning. Tak kan være saltak eller
pulttak.

144

4.3.3 Materialbruk
Det skal nyttes materialer som gir høy elastisk kvalitet.
4.3.4 Andre krav om utforming
Bygget skal ligge lavest mulig i terrenget og ha en god arkitektonisk utforming både is eg selv og i
forhold til omgivelsene
Til utvendig beis og maling skal det benyttes mørke naturfarger. Sterke kontrastfarger er ikke tillatt
som f. eks hvite/lyse vindskier, omramming av vinder og dører.
Innhengning/stengsel eller innretning av privatiserende art som kan virke begrensende på ferdsel,
eller skjemmende i kultur- eller naturlandskapet tillates ikke.
Det er ikke tillat å føre opp flaggstang.
4.4
Skiløypetrase, Skiløype
Traséen skal maksimalt ha en bredde på 5 meter.
4.5
Vann- og avløpsanlegg, VA1 og VA2
Det skal etableres to fellesanlegg – VA1 og VA2. Ny bebyggelse skal tilkobles eksisterende
vannledninger og nytt avløpsnett. F_T9-14 skal benytte VA1. F_T2-8 skal benytte VA2.
Boligformålet (B_T1) skal ha eget VA-anlegg.
4.6
Renovasjon, Renovasjon
Innenfor området kan det etableres renovasjonspunkt.

5.

SAMFERDSELSANLEGG OG
TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr 2)

5.1
Kjøreveg, SKV_1-5
Veger skal tilpasses terrenget og vegbredden kan maksimalt være 5 m. Inn i hyttefeltet er dette
inklusive veggrøft. Stikkveger fra veg til tomt skal legges det dette er mest hensiktsmessig i forhold
til terrenget og plassering av bebyggelse.
Avkjørsel inn til hyttetomter kan legges over annen veggrunn – grøntareal.
Avkjørsel mot FV 6560 skal opparbeides i henhold til vegnormalen, og kravet til frisikt er 4 x 100
meter.
5.2
Annen veggrunn – grøntareal
Arealet skal benyttes ved utforming av skjæring/fylling. Området skal tilplantes med stedegen
vegetasjon.
5.3
Parkering, P
Parkeringsplassen skal kun benyttes som vinterparkering og gjesteparkering. Det legges til rette for
17 P-plasser.

6.

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL
SAMT REINDRIFT (§ 12-5 nr 5)

6.1
Jordbruk, Jordbruk
Arealet skal benyttes til tradisjonell landbruksdrift som grasproduksjon ol.
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7.

HENSYNSSONER (§ 12-6)

7.1
Sikringssone – frisikt, H140_1
I hensynssone frisikt skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med
høyde over 50 cm over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstolper og høystammede trær kan vurderes
særskilt.
7.2
Hensynssone – kulturmiljø, H570_1
Gjelder hensynssone (vernesone) rundt tjæremile. Innenfor området skal kulturlandskapet med sin
naturlige vegetasjon tas vare på og skjøttes på en god måte. Det er ikke anledning til å sette i gang
med graving eller andre tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule
eller på annen måte utilbørlig skjemme verneområde eller fremkalle fare for at det kan skje.
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1. BAKGRUNN
1.1 Hensikt og mål med planen

Planen skal erstatte reguleringsplan for Litlåsen fra 2000. Den har 13 tomter for fritidsbebyggelse
hvor det i dag er fradelt og bygd på to tomter, etablert adkomstveger og lagt infrastruktur – strøm
og vannledning.
I senere tid her det fremkommet ønske om å erstatte ei hyttetomt med ei boligtomt samt legge til
rette for ei eller to nye fritidstomter i feltet. Det er også behov for å endre lokalisering av tidligere
foreslåtte tomter, og det samme gjelder vegføring hvor bygd veg ikke er i tråd med eksisterende
plan.
Planen skal etablere et hyttefelt tilpasset det miljø og terreng det vil inngå i med løsninger som
ivaretar områdets kvaliteter med tanke på utsikt, lys og solforhold.
Midtre-Gauldal kommune stiller ikke krav om KU i forbindelse med planarbeidet.

1.2 Forslagsstiller

Tiltakshaver: Per-Erik Sørløkken. Tiltaket gjelder deler av eiendommen gnr 166 bnr 1
Konsulent:
Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB,
Universitetet for miljø og biovitenskap

1.3 Krav om konsekvensutredning
Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket.

2. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
2.1 Medvirkningsprosess





Oppstartmøte og befaring med Midtre-Gauldal kommune ble avholdt den 03.02.2017
Planarbeidet ble meldet igangsatt i Trønderbladet og på Midtre-Gauldal kommune sin
nettside i ukene 7 til og med 10.
Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble tilskrevet med brev med frist
til uttale på 4 uker.
Medvirkning skal ivaretas gjennom de formelle skritt i planprosessen. I tillegg vil det legges
opp til befaring i området om det fremkommer interesse for dette underveis i prosessen.

3
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
3.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel
Området inngår som eksisterende hyttefelt i kommuneplanens arealdel og grenser til sone 4F:

4
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for Litlåsen fra 14.11.201.

Planen åpner for 12 hyttetomter med tilhørende vegadkomster. I dag er det bygd to hytter samt
adkomstveg mot øst. Vannkilde er etablert.

Følgende eiendommer inngår i planen i tillegg til grunneiendommen: gnr bnr 166/1, 166/16,
166/18

5
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
4.1 Beliggenhet
Planområde ligger øst for Rv 631, 6km nord for Enodd i Budalen, 11km fra Kotsøy, 30km fra Støren
og 7mil fra Trondheim.

4.2 Dagens arealbruk og landskap
Det meste av planområdet er bevokst med skog, gran og furu. I vest inngår dyrkajord,
grasproduksjon, på ca 14 daa. I øst er det myrlendt. Dette gjelder også tilstøtende områder samt at
det er spredt hytte- og boligbebyggelse i dalføret.
Området strekker seg fra kote 483 ved avkjørsel til feltet og til toppen av kollen som ligger på kote
535. Terrenget skråner mot vest, sør og øst. Terrenget er relativt bratt fra eksisterende hytte og
mot sør og vest. Solforholdene er svært gode i det meste av feltet. Kollen sentralt i området vil
derimot skjerme for sola i områdets østre deler av vinteren. Området kan være utsatt for vind fra
sør-vest.
6
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4.3

Kulturminner og kulturmiljø

4.4

Naturverdier

4.5

Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk

4.6

Trafikkforhold

Det ble under utarbeidelsen av reguleringsplanen i 2000 foretatt arkeologisk kartlegging av
området og det ble registrert Tjæremile i øst. Se registrering i kart under.
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. I øst er det myr. Denne har og den har en
viktig funksjon både i forhold til naturmangfold, som flomdemper og som karbonlager i forhold til
klima.
Området har i seg selv liten verdi som rekreasjonsområde men er et utgangspunkt for turer mot
Tågåfjellet. Det går ei skiløype/skutertrase østover fra den øvre delen av feltets adkomstveg. Det
er på ca 7km lengde. I påska kobles traseen på andre løypenett. Det er fiskevann ca 1km fra feltet.
Området har avkjørsel fra Fv 631. Hastigheten er 80kmt og sikten er ikke tilfredsstillende. Vegen
inn i feltet er opparbeidet med ca3m bredde.
7
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4.7

Teknisk infrastruktur

Det er etablert en brønn (fra oppkomme) ca 300m øst for plangrensa med vannledning frem til de
to hyttene som er bygd i dag. Det er naturlig fall. Vannledning kommer inn i feltet ved skitraseen.
Det er separate lukka avløpsanlegg i feltet med tømming etter behov. Det strøm i feltet med
strømkabler som følger vannledning.
Ledningsnett ble gravd ned i 2001.

4.8

Grunnforhold, ras og skred

Berggrunn består av kvartsitt og glimmergneis og løsmassene av tynn og tykk morene. Under
utsnitt av løsmassekart fra NGU`kartbase.

NVS`s kartbase er gjennomgått om området er ikke vurdert som skred, ras- eller flomutsatt. Det
renner en bekk som følger plangrense i sør-øst og krysser planen sør for dagens adkomstveg.

8
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1

Reguleringsformål

Området reguleres til følgende arealformål:
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1):
1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse
1121 - Fritidsbeb. – frittliggende
1420 – Skiløypetrase
1540 - Vann- og avløpsanlegg
1550 - Renovasjonsanlegg
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):
2011 – Kjøreveg
2019 - Annen veggrunn grøntareal
2082 - Parkeringsplasser
LNF-R (PBL § 12-5, nr. 4):
5100 – LNRF – før nødvendig stedbunden næring
5111 - Jordbruk
HENSYNSSONE
H730 Bevaring kulturmiljø
H140 1 og 2 Frisiktsone
Planen har følgende endringer fra planen fra 2000:
-

Arealet som reguleres omfattes kunn østsiden av Rv630
Det er regulert inn tre nye hyttetomer
Ei hyttetomt har endret status til boligtomt
De fleste tomtene har justert beliggenhet for å bedre terrengtilpassingen og det er tegnet
inn tomtegrenser
Veger er inntegnet etter dagens situasjon (er justert i forhold til opprinnelig regulering) og
ny veger regulert inn (SKV_2)
Parkeringsplass er flyttet

Boligbebyggelse
Det reguleres ei ny boligtomt. Størrelse på tomt er 1,58 daa. Maks størrelse på bolig er total
BYA=200kvm. For uthus/ og eller garasje er maks BYA=80kvm. Maks mønehøyde er 9m.
Valg av hustyper skal skje ut fra tomtens beskaffenhet med mål om at terrenginngrep skal holdes
på et minimum.
Boligen skal ha eget VA-anlegg.
9
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Fritidsbebyggelse
Det reguleres 13 nye tomter med størrelse ca 1daa. Samlet bebygd areal inntil BYA=190 m², fordelt
på max 3 bygninger, hytte, anneks, bod eller garasje. Maks BYA for hytte er 150 m².
Hyttens skal tilpasses terrenget slik at terrenginngrep holdes på et minimum og hyttenes
utforming bør tilpasses hver enkelt tomts topografi, utsikts- og lysforhold. Tomtene T2-T4 og T10T14 har tomter med flatere partier som forenkler terrengtilpassing. De resterende tomtene ligger i
skrått terreng og valg av hytte må tilpasses dette.
Tomtene T2-T8 blir liggende i ei li opp mot en åsrygg og kan derfor blir god synlig fra nærliggende
områder. For å redusere eksponering fra feltet skal farger skal holdes i mørke naturfarger og
taktekking skal være mørk uten reflekterende materialer. Under vises hyttemodellen Lysthus fra
Rindalshytter som kan være godt egnet på de flate tomtene. Modellen har lav møne – og
gesimshøyde som bidrar til å holde hytte «nede mot terrenget». Store glassflater bidrar til et
moderne uttrykk som ivaretar utsikt og tilgang til sol og lys inne i hytta. Modellen har også en
mønehøyde og en takvinkel som sikrer mulighet for hems.

Nye tomter er planlagt relativt komprimert og det reguleres til LNF-r-område fra hyttetomtenes
yttergrense og ut mot plangrensen. Likevel avsettes noe avstand mellom tomtene, slik at
vegetasjon kan ivaretas til skjerming mellom tomtene og reduksjon av feltets eksponering.
Det etableres et hyttefelt med mulighet for å legge inn strøm, vann og avløp. Vann-punkt ligger
utenfor planområdet og vann-kommen er tett og sikret. Vannkilden grenser til et plantefelt med
hogstklasse 2-3. Ny hogst om ca 50 år. Da må det tas hensyn til vannkilde og settes av en buffer i
dette området. Eksisterende ledningsnett for strøm og vann forlenges der det ikke er lagt i dag.
Skiløype
Eksisterende skiløypetrase ivaretas gjennom regulering av 5m til dette formålet.
10
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Vann og avløp
Det legges opp til to fellesanlegg, VA1 og VA2, med tette tanker med spredefilter. Ny bebyggelse
skal tilkobles eksisterende vannledninger og nytt avløpsnett. F_T9-F_T14 skal benytte VA1. F_T2FT8 skal benytte VA2. Bolig skal ha eget VA-anlegg.
Renovasjon
Det legges opp til et eget fellesområde for renovasjon i tilknytting til feltets adkomst/p-plass anlegget skal benyttes av eksisterende og nye hytter. Bolig skal ha eget anlegg. Om det ikke skal
etableres renovasjon tilknyttet feltet, benyttes nærmeste etablerte renovasjonspunkt i bygda.
Parkering
Det legges opp til vegadkomst og parkering på egen tomt. I dag brøytes det på vinteren – men det
reguleres en felles parkeringsplass i feltets nedre del med plass til 17 biler.
Kjøreveg
Pr i dag SKV_4 og SKV_5 bygd. Trase til SKV_3 er ryddet for skog. Det er ønskelig at det etableres
egen adkomstveg til boligtomten langs åkerkanten. Dette da vegen også skal benyttes som
driftsveg til dyrkajorda og erstatte den som benyttes i dag. Adkomstvegen vil ligge godt i terrenget
og være en bedre løsning enn adkomst fra SKV3.
Vegene vil ha maks bredde 5m inkl veggrøft. Vegene eies av grunneier.
Avkjørsel fra Fv 631 flyttes 21m lenger sør-vest for å bedre sikt mot vest. Ved fjerning av skjæring
mot nord-vest vil siktkrav være oppfylt. Det skal ikke etableres installasjoner eller iverksettes tiltak
som hindrer sikten i dette området. Frisiktkrav på 100m skal være oppfylt.
Det er ikke praktisert egne buss-stopp for skolebuss i Budalen, men eksisterende avkjørsler til
bolighus benyttes. Det blir derfor naturlig å benytte avkjørsel inn i feltet til dette formålet. Ved
retur er praksis i dag at buss stopper midt i vegen slik at evt biler bak må vente til at barn har
kommet seg ut og gått trygt over vegen.
Annen veg-grunn grøntareal
Arealet er ment å gi en buffer mellom veg og tomter – for å sikre snørydding og for å sikre
nødvendig areal til skjæring/fylling – arealet skal tilplantes ved inngrep med stedegen vegetasjon.
Stikkveger inn til hyttene kan legges over dette arealet – lokalisering av avkjørsel bestemmes ut fra
hvor dette er mest hensiktsmessig med tanke på å minimalisere terrenginngrep, ivareta
stigningsforholdene og hvor hytte/ inngangsparti lokaliseres.
LNF-R
I dag er det plantet gran og furu på ca 40 daa av området. Bonitet på både gran og furu er på fra
G11-G14. På sikt vil ikke dette området være av interesse i skogsdrifts-sammenheng – og er
allerede nedprioritert med tanke på at det foreligger en godkjent reguleringsplan for hyttefelt i
området.
Skogen tas ut der det reguleres tomter (evt settes igjen enkelt-trær) og tynnes i det resterende
område hvor det er ønskelig for å oppnå bedre utsikt. Det kan fortsatt drives uttak av tømmer til
ved ol.
11
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Hensynssone - kulturmiljø
Eksisterende registreringer (registrert på befaring den 14.08.2001)

Følgende står i Askeladden – likt for begge registreringene:
Vernestatus: Ikke fredet
Lokalitetsart: Tjærebrenningsanlegg
Enkeltminneart: Tjæremile i myr
Tjæremileregistreringen avsettes som hensynssone C - bevaring kulturmiljø, H570_1 og H570_2.
Hensynssone – frisikt
I hensynssone frisikt skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller lignende
med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstolper og høystammede trær kan
vurderes særskilt.

5.2

Folkehelse

Etablering av hyttefeltet bidrar til å gi flere muligheten til et aktiv friluftsliv. På et overordnet nivå
antas det derfor at hyttefeltet vil ha en positiv innvirkning på folkehelsen. Det er ikke lagt opp til
egne møte – og lekeplasser i feltet, men det kan for eksempel etableres en gapahuk/sitteplasser
på feltets høyeste punkt. Dette vurderes likevel ikke nødvendig å regulere inn i planen.

12
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5.3

Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven

§8.Kunnskapsgrunnlaget

Reguleringsområdet og tilstøtende områder er også sjekket ut i henhold til krav i
naturmangfoldloven §8. I Naturbasen og Artskart. I Naturbasen er det ikke registeringer innenfor
planområdet. Det er registrert markhumle langs eksisterende veg inn i feltet.
§ 9.(føre-var-prinsippet)

Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på
naturmangfoldet verken innenfor planområdet eller tilgrensede området. Tiltak er holdt utenfor
myr og nærmeste tomt til bekk er 31m.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)

Det vurderes ikke slik at tiltaket vil få en samlet negativ konsekvens for naturmangfoldet.
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Ikke relevant

5.4

ROS-analyse

5.5

Kommentarer til innspill

Risiko- og sårbarhetsanalyse følger vedlagt planen. Tiltaket er vurdert å ikke være berørt av forhold
som krever spesielle tiltak eller som ved gjennomføring vil kreve tiltak for å redusere/forhindre evt
uønskede hendelser.

FM i Sør-Trøndelag brev datert 08.03.2017









Ber om at det søkes løsninger som minimerer virkninger, herunder virkninger for ev
beiteinteresser og kulturlandkap og det må i planforslaget gjøres rede for hvordan dette er
vurdert. Forutsetter at planforslaget ikke medfører omdisponering av jordbruksareal.
Endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan må komme tydelig frem.
Anbefaler at Miljøverndepartementets veileder T-1450 tas i bruk i det videre planarbeidet
Det må søkes plasseres bolig-hyttetomter og evt ny veg utenfor myrområde og vassdrag.
Det bør innarbeides tiltak eller virkemidler for mest mulig å forebygge utslipp av
klimagasser og tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8-12.
Forutsetter utarbeiding av ROS-analyse

Kommentar: Tiltaket vil ikke berøre beiteinteresser. SKV_2 vil ligge i åkerkant og skal ikke gjøre
inngrep på dyrkajorda. Det vil delvis berøre kulturlandskapet/ jordbrukslandskapet visuelt – dette
gjelder bolig og FT_2-FT_8. Plassering av tomter og fargevalg osv bidrar til å tone ned
eksponeringen. Samtidig må det forventes at ny bebyggelse også blir en del av kulturlandskapet.
Endringer i forhold til gjeldene plan kommer er beskrevet. Nye tomter er plassert utenfor myr og
berører ikke vassdrag. Planen vurderes etter Naturmangfoldsloven og ROS-analyse er vedlagt
planen.
13
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Sør-Trøndelag fylkeskommune brev datert 15.02.2017



Anbefaler at bevaringsområde tjæremile i myr i gjeldende plan videreføres som
hensynssone C med tilsvarende vernebestemmelser.

Kommentar: Ivaretas i planen.
Sametinget brev datert 13.02.2017



Anser det som lite sannsynlig med funn av automatisk freda kulturminner innenfor
planområdet. Minner om aktsomhetsprinsippet.

NVE mail datert 14.02.2017



Ber om at vedlagte sjekkliste gjennomgås.

Kommentar: Sjekkliste gjennomgått. Tiltaket berøres/berører ingen av de aktuelle tema i
sjekkliste.
Statens vegvesen brev datert 15.03.2017





Mener det er samfunnsøkonomisk om giljømessig ulønnsomt å tilrettelegg for spredt
boligbygging da den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert.
En ny bolig i området vil sannsynligvis føre til en økning av fotgjengere og syklister langs og
på tvers av vegen som som er trafikksikkerhetsmessig uheldig.
For at vegvesenet skal kunne godta etablering av bolig innenfor planområdet må det
tilrettelegges for trafikksikker skoleveg.



Avkjørsel til fylkesveg 631 må utformes i henhold til håndbok N100. Krav til sikt er 100m.

Kommentar: Midtre-Gauldal kommune må ta stilling til om de ønsker spredt boligbygging i
kommunen. I dag praktiseres det slik at buss stopper i avkjørsler eller midt på veg – slik at biler bak
ikke kan kjøre forbi før barn er satt av og kommet seg trygt over vegen. Kravet til sikt ivaretas.
Reindriftsforvaltningen/ FM i Hedemark mail datert 20.03.2017



Sekretariatet for Villreinnemnda for Forollhogna viser til brev fra Allskog 09.02.17. Tiltaket
ser ut til å være i tråd med kommuneplanen og er lokalisert i sone 3 i Regional plan for
Forollhogna. Forholdet til villrein skal derfor være avklart gjennom planen for slike tiltak, og
sekretariatet ser det derfor ikke som nødvendig å legge saken fram for nemnda til
behandling.

Gauldal Nett AS mail datert 08.03.2017


Ved tidligere plan ble Gauldal Nett og utbygger enige om en viss utbygging av
strømforsyning i feltet. Vi kan derfor ikke garantere at det er tilstrekkelig forsyning for
omfanget av ny plan.Det har ikke vært noen utbygginger på flere år. Vi håper å bli holdt orientert
om videre saksgang.

Kommentar: Gauldal Nett blir holdt orientert vedr videre utbygging for å sike strømtilgangen i feltet.

14
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Mattilsynet brev datert 08.03.3017








Det er ønskelig at ny bebyggelse kobles på eksisterende vannforsyningssystem alternativt
at nytt fellesanlegg etableres.
Det er ønskelig med mest mulig felles avløpsløsning
Det er viktig at alle de planlagte punktutslippene ikke medfører fare for forurensning av
drikkevannskildene det gjelder også øvrig aktivitet i området.
Ønsker at aktuelle punkter i «nasjonale mål for vann og helse» innarbeides i planarbeidet
Vurdere risiko for forurensning av drikkevannet som en følge av separate utslipp av
avløpsvann og annen aktivitet i planområdet.
Anbefaler at det blir etablert «hensynssone drikkevann» i planen for å sikre tilstrekkellig
areal for beskyttelse av vannkildene. Det bør utarbeides bestemmelser for hensynssonen.

Kommentar: Ny bebyggelse skal kobles på allerede etablerte vannledninger. Det legges opp til
flere mindre VA-anlegg. Vannkilden ligger 300m fra feltet - det er ikke fare for at den blir berørt av
tiltaket eller andre aktiviteter (skogsdrift om ca 50 år).

VEDLEGG
15
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Vedlegg 1: Innspill
Vedlegg 2: ROS-analyse
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2018/677-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
39/18
19.03.2018
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter - Trond
Lillerønning

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter Trond Lillerønning
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter Trond Lillerønning

Trond Lillerønning

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr 4 fra Røsløkken til egen
seterbu ved nord – øst siden av Samsjøen.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad av 9.2.2018 fra Trond og Kari Lillerønning om
tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr. 4 fra Røsløkken på Kotsøy til egen seter
under eiendommen. Seterbua ligger i Melhus kommune. Søknaden gjelder derfor fram til
kommunegrensen mot Melhus. Behovet for kjøringen er frakt av bagasje, ved og materialer til
vedlikehold. Det søkes om ca. 10 turer i året.
Siden søknaden gjelder kjøring med ATV med belter behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark §6, som unntakstilfelle og legges fram for politisk behandling da denne
§6, i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
Vurderinger:
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens §5, som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen, i brev av 1. mars
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2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens §5, men
skal behandles etter §6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet en snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som vil ha betydning for vedtaket.
Søkerne har tillatelse til å bruke snøscooter i samme trase fra før. Dette innebærer at dersom
kommunen gir tillatelse til bruk av ATV/m belter, kan det benyttes både snøscooter og ATV
m/belter for transport til samme seterbu, men ikke samtidig. Det forutsettes at Melhus kommune
har gitt tillatelse til transport med snøscooter og/eller ATV/belter fra kommunegrensen og fram
til seterbua.
Det søkes om kjøring av bagasje, ved og utstyr til hytte lengre enn 2,5 km fra brøytet veg. Midtre
Gauldal kommune har mulighet til å gi tillatelse til dette etter § 5 ved bruk av snøscooter, og
rådmannen mener derfor at samme tillatelse kan gis for ATV etter samme forskrift, §6.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket å ikke gi negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§8. Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§9. Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. §8.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 gir Midtre Gauldal kommune Trond og
Kari Lillerønning i samsvar med søknad, tillatelse til kjøring med ATV med belter på snødekt
mark etter trase nr. 4 fra Røsløkken til kommunegrensen mot Melhus ved Samsjøen for transport
av ved, bagasje og utstyr. Tillatelsen gjelder for til sammen inntil 10 turer pr. år til sammen ved
bruk av snøscooter eller ATV.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke kan
dekkes på annen måte, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og
ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
- Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 31.12.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
- privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
- Statens grunn (resten av M.G.) fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
Turene føres på samme kjørebok som er utgitt for snøscooter.
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All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISES
PÅ FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/3194-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
40/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

Dispensasjonsbehandling - oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 dispensasjon fra kommunedelplan Singsås - Forsetmo

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
Kommunedelplan Singsås - Forsetmo oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr
225/8 - 7387 Singsås - Arnt Aune
2
U Foreløpig svarbrev - Søknad om
dispensasjon fra Kommunedelplan
Singsås - Forsetmo - oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - 7387
Singsås - Arnt Aune
3
I
Tilleggsopplysninger til
dispensasjonssøknad om oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8
4
U Høringsbrev - Oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 dispensasjon fra Kommunedelplan
Singsås
5
N Høringsbrev - oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 dispensasjon fra Kommunedelplan
Singsås - Forsetmo
6
I
Uttalelse fra Gauldal nett AS dispensasjon fra Kommunedelplan
Singsås - Forsetmo - oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - 7387
Singsås - Arnt Aune
7
I
Uttalelse til høringsbrev – dispensasjon
fra kommunedelplan Singsås - Forsetmo oppføring av enebolig/kårbolig – gbnr
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Arnt Aune

Arnt Aune

Arnt Aune
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.
Anders Nordmo m.fl.

Gauldal nett AS

Mattilsynet

8

I

9

X

10

I

11

I

12

S

225/8
NVEs innspill til søknad om dispensasjon
fra kommunedelplan Singsås-Forsetmo Oppføring av enebolig / kårbolig - gbnr
225/8
Høringsbrev - oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 dispensasjon fra Kommunedelplan
Singsås - Forsetmo
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
enebolig - kårbolig - Singsås - Forsetmo Midtre Gauldal 225/8
Høringssvar - oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 dispensasjon fra kommunedelplan
Singsås-Forsetmo
Dispensasjonsbehandling - oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 dispensasjon fra kommunedelplan Singsås
- Forsetmo

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kristine Bye

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens vegvesen - Region midt

(Vedleggene er markert med fet skrift).
Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan Singsås - Forsetmo - oppføring av
enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - 7387 Singsås - Arnt Aune
2 Situasjonskart over hele eiendommen
3 Situasjonskart med inntegnet tun og ny bolig med garasje
4 Bekreftelse - septiktank
5 Tilleggsopplysninger til dispensasjonssøknad om oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr
225/8

Ingress
Dispensasjonsbehandling for oppføring av enebolig/kårbolig på eiendommen gbnr 225/8.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Arnt Aune søker om dispensasjon fra kommunedelplan Forsetmoen – Singsås for oppføring av
enebolig/kårbolig på eiendommen gbnr 225/8. Komplett søknad ble mottatt 07.11.2017.
Beliggenhet
Det omsøkte tiltaket ligger rett nord for E6 på Fjeseth i Singsås.
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Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Gjeldende plan:

Figur 2 Oversiktskart over deler av kommunedelplan Forsetmoen – Singsås. Det omsøkte området er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: « På eiendommen er det kun en boenhet fra før.
Jeg ønsker å benytte eksisterende vei, vannledning og avløp/kloakkanlegg.
Veien som skal benyttes går bak vår garasje og opp på en flate like ovenfor eksisterende tun med
bolighus og uthus, og det er der jeg tenker å bygge bolig nummer to. Vi er fra før påkoblet privat
vannkilde fra Olav Jomar Fjeseth, og har tillatelse til å koble ny bolig på samme vannledning.
Denne kilden tåler økt forbruk. Kloakkum er 8m3 og dekker da behovet for begge boligene.
Kloakkanlegget er godkjent av kommunen i 1990.
Størrelsen på boligen blir ca. 90m2, med en oppstue. Det er inntegnet to bygninger på
situasjonskartet, det er selve boligen og en framtidig garasje med en grunnflate på ca. 40m2.
Det er ønskelig å oppføre boligen slik at vi får et tun. Det blir da en helhet i bygningsmassen på
eiendommen, og vi unngår å bygge på dyrkajord. Jorda på eiendommen drives av en
melkebonde, han slår og benytter foret til sine dyr».
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Figur 3 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommunedelplan Forsetmoen – Singsås med følgende
bestemmelser:

Tiltaket ligger i formålet som er avmerket BF – F1. Videre står det i planbestemmelsene at:

3.1.1 Skredfare
Det skal tas særskilt hensyn til alle tiltak innenfor områder som omfattes av aktsomhetskartene
(skrednett) som viser mulige stein-, jord- og snøskredfare. Mindre tiltak som ikke omfatter
døgnopphold og/eller hvor minimale materielle verdier er berørt kan tillates. For alle andre tiltak skal
kommunen kreve særskilt dokumentasjon på sikkerhetsvurdering med avbøtende tiltak

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Det er ønskelig å bygge kårbolig for ny generasjon. Vår eldste sønn Ole Jørgen ønsker å
bosette seg og etter hvert ta over eiendommen. Han har flyttet hjem etter et samlivsbrudd, og har
to gutter på 2 og 4 år».
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Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 06.12.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Midtre Gauldal kommune v/avdeling for Eiendom og kommunalteknikk (EKT)
Adkomst privat vei (PV99215) koblet til kommunal vei (KV21-hp 1-927). Veirett til privat vei
antas/forutsettes ivaretatt i privatrettslige avtale med øvrige rettighetshavere. Utvidet bruk av
avkjørsel til kommunal vei blir beskjeden og kan tillates.
Overvannssituasjon i skråning ovenfor tiltenkt bolig, er ikke kjent av oss. Eksisterende utslipp
hvor ny bolig søkes tilkoblet, må ha tilstrekkelig kapasitet til infiltrasjon og slamlager. Noe vi
antar ivaretas i den videre saksbehandlingen.
For øvrig ingen merknader.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Ingen merknad, men minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det
skriftlig redegjøres hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.
Sør – Trøndelag fylkeskommune
Har ingen merknader til det omsøkte tiltaket i følge de interesser fylkeskommunene skal ivareta.
Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Naturfare: Det omsøkte tiltaket ligger over marin grense, og det er derfor ikke nødvendig å gjøre
vurderinger av fare for kvikkleireskred. Aktsomhetskart for snøskred viser derimot at området
potensielt kan være utsatt for snøskred (kartene er tilgjengelig på www.atlas.nve.no). Disse
kartene er basert på en relativ grovmasket terrengmodell som ikke tar hensyn til vegetasjon,
bygninger og høyder lavere enn 25 meter. Kartene er gode hjelpemiddel til å identifisere områder
som potensielt utsatt for fare på et overordnet nivå, og hvor det må gjøres nærmere vurdering av
reell fare ved mer detaljert planarbeid/byggesak. Ortofoto viser at det er tett vegetasjon i
området, noe som kan redusere faren for snøskred i området.
For å være sikker på å imøtekomme kravene til sikker byggegrunn i TEK 17 § 7-3 anbefaler vi at
det gjennomføres en fagkyndig vurdering av fare for snøskred. Dersom vurderingen konkluderer
med at det er fare for snøskred må det evt. gjennomføres tiltak som sikrer den nye bebyggelsen i
henhold til gjeldende krav. Dersom en konkluderer med at tiltaket vil være trygt på grunn av
vegetasjon, må en sikre at denne skjøttes på en måte som ivaretar dens funksjon som vern mot
snøskred.
Gauldal Nett AS
Gauldal Nett har mottatt plan og vi har ingen innvendinger til planen, men vil få orientere om at
vi har en lavspentluftlinje og jordkabel i det aktuelle området.
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Mattilsynet
Mottatte søknad kommer ikke i konflikt med eksisterende vannforsyningssystemer. I denne
saken er det bestemt tilkobling til eksisterende privat vannforsyningssystem. Kildens
vannkvalitet er ikke omtalt.
I «Nasjonale mål for vann og helse» (Vedtatt av regjeringen mai 2014) står følgende i pkt. c): «
Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriboliger eller ved fortetting
innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at
man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter».
Vannforsyningssystem som forsyner to eller flere hytter/husstander er registreringspliktig hos
Mattilsynet, jf. drikkevannsforskriften § 17.
Ved vannforsyningssystem som produserer <10m3 vann per døgn er det krav til minimum en
vannprøve i året, jf. drikkevannsforskriften § 21.
Eventuell infrastruktur knyttet til vannforsyning i området må kartlegges før gravearbeid tar til.
Tiltaket det søkes dispensasjon for synes ikke å påvirke eksisterende vannforsyning i området
negativt.
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrevet.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene,
etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen

Vurdering
Det omsøkte tiltaket ligger i en nylig vedtatt kommunedelplan og er avsatt for framtidig
boligbebyggelse. Det er tillatt å bygge 2 boenheter per tomt. Tomten er i dag kun bebygd med 1
boenhet. Likevel står det i planbestemmelsene at for nye og vesentlig fortetting av eksisterende –
regulerte og uregulerte- boligområder kreves det en detaljregulering, noe som i dette tilfellet
utløser krav om planavklaring.
Kommunedelplanen for Forsetmoen – Singsås ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2016. Planen
er dermed relativt ny og legger premissene for arealdisponeringer og forutsetninger for denne i
sentrale deler av Singsås. For arealformålet BF-F1 er det gitt bestemmelse i nevnte plan om at
det skal foreligge en detaljregulering for feltet før dette utvikles/fortettes. Rådmannen vurderer at
gjeldende arealplan blir satt til side ved at den omsøkte dispensasjonen tar høyde for å omgå
sentrale bestemmelser i kommunedelplan Forsetmoen - Singsås. En dispensasjon i dette tilfelle
vil gi presedens for senere søknader med samme formål og vil således svekke troverdigheten til
kommunens overordnede planer.
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På bakgrunn av dette vurderer Rådmannen at gjeldende arealplan blir satt vesentlig til side, og at
det ikke kan gis dispensasjon i dette tilfelle. For å kunne gi dispensasjon må også fordelene ved
tiltaket vurderes større enn ulempene. Rådmannen anser det som unødvendig å gjennomføre
denne vurderingen all den tid planen settes vesentlig til side.
Selv om det konkluderes med at det ikke kan gis dispensasjon i dette tilfelle er Rådmannen
positiv til initiativet og ønske om utvikling i tråd med kommunedelplanen. Utviklingen må, etter
Rådmannens vurdering, skje etter en forutgående planprosess for å etablere en detaljreguelring.
Dette for å sikre bærekraftige fellesløsninger og unngå at dispenserte tiltak setter begrensinger i
forbindelse med realiseringen av resten av formålet BF-F1.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig/kårbolig på
eiendommen gbnr 225/8 som omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
kommunedelplanen settes vesentlig til side.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/3897-10

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
41/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommunedelplan for Støren bruksendring av uthus til egen boenhet - gbnr 45/325

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for
Støren - bruksendring av uthus til egen boenhet gbnr 45/325 - Petter Børseth Enodd
2
U Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan for Støren - bruksendring av
uthus til egen boenhet - gbnr 45/325
3
I
Ettersending av manglende kvittering på
nabovarsel - dispensasjon fra kommunedelplan
for Støren - bruksendring av uthus til egen
boenhet - gbnr 45/325 - Petter Børseth Enodd
4
U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan for Støren - bruksendring av
uthus til egen boenhet - gbnr 45/325
5
N Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan for Støren - bruksendring av
uthus til egen boenhet - gbnr 45/325
6
I
Uttalelse til Høringsbrev - søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan for Støren bruksendring av uthus til egen boenhet - gbnr.
45/325
7
I
Uttalelse - dispensasjon fra kommunedelplan for
Støren - bruksendring av uthus til egen boenhet gbnr 45/325 - Gauldal nett AS
8
I
Ang. søknad om dispensasjon for bruksendring
av uthus til egen boenhet - gbnr 45/325
9
I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - Støren - bruksendring
av uthus til egen boenhet - Midtre Gauldal 45/325
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Steinland Multiplan AS
STEINLAND MULTIPLAN AS
Steinland Multiplan AS

Fylkesmannen for Trøndelag m.fl.
Stein Roar Strand m.fl.
Mattilsynet

Gauldal nett AS
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag

10

S

Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra
kommunedelplan for Støren - bruksendring av
uthus til egen boenhet - gbnr 45/325

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Støren - bruksendring av uthus til egen
boenhet - gbnr 45/325 - Petter Børseth Enodd

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 for bruksendring av uthus til
egen boenhet.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Steinland Multiplan AS har på vegne av Staurvin AS søkt om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren for å bruksendre eksisterende uthus til egen boenhet. Uthuset som omfattes av søknaden
står på eiendommen gbnr 45/325 i Midtre Gauldal kommune.
Beliggenhet
Eiendommen som omfattes av søknaden ligger i Kalvtrøa i Støren sentrum.

Figur 1: Utdrag fra kommunedelplan Støren. Uthuset og eiendommen som omfattes av søknaden er anvist med rød
pil.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr 45/325 er i dag bebygd med én bolig og ett garasje/uthus/anneks til bolig.
Boligen er seksjonert i tre deler hvorav seksjon tre har eksklusivt uteareal. Uthuset som omsøkes
bruksendret til egen boligdel omfattes av seksjon 3.
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Figur 2: Utdrag fra kommunedelplan Støren. Det omsøkte uthuset er anvist med rød pil.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – ingen kjente registreringer
Planavklaring
Eiendommen gbnr 45/325 omfattes av både kommunedelplan Støren (planID: 5027 2012009) og
reguleringsplanen for Basmoen og Kalvtrøa (planID: 5027 1967004). I kommunedelplan Støren
ble en rekke planer opphevet helt eller delvis. Reguleringsplanen for Basmoen og Kalvtrøa ble
videreført med plankart, men bestemmelsene ble vedtatt utgått. I begge planene er eiendommen
avsatt til boligformål. I kommunedelplan Støren ligger eiendommen innenfor formålet B4 og
omfattes dermed av bestemmelsene for sone B. Innenfor sone B gjelder følgende bestemmelser:
Sone

Boligtype

Byggehøyde

B

Småhusbebyggelse,
kjede, rekke,
flermannsbolig,
tunstruktur

3 etasjer, inkl.
sokkel/kjeller
og loft

Utnyttingsgrad
Inntil*
% BYA= 40 %,
men minst 4
boenheter pr daa

Min. MUA
pr enhet
50 m²,
hvorav min
25 m² i
fellesløsnin
g i kjeller

Parkeringskra
v bil
1,5 + 0,5 gjest,
fortrinnsvis i
fellesløsning i
kjeller

Avfallsløsnin
g
Felles
samlepunkt.
Nedgravd skal
vurderes.
Frittstående
private dunker
tillates ikke.

Ved bruksendring av uthuset vil kravet om 4 boenheter pr daa ikke innfris. Det fremgår ikke av
søknaden hvordan øvrige krav i bestemmelsene skal innfris. Tiltakshaver har i forbindelse med
forhåndskonferanse bekreftet at det kun er kravet om antall boenheter som ikke kan innfris ved
realisering av bruksendringen.
Søkers begrunnelse for søknaden
Søker begrunner søknaden med følgende punkter:
 Tiltaket vil medføre fortetting av eksisterende boligområdet som er i tråd med
intensjonen i kommunedelplan Støren
 Om prosjektet skal innfri kravet om 4 boenheter pr daa vil dette krevet sju eller flere
boenheter. Dette medfører at fortettingen blir for dyr å realisere
 Ny boenhet i eksisterende bygningsmasse er kostnadsbesparende
 Tiltaket vil ikke være skjemmende eller endre bygningsmiljøet
 Tiltaket vil tilfredsstille kravene i TEK 17
 Tiltaket vil ikke medføre ulempe for naboer eller allmenheten
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Dispensasjonen er nabovarslet og det er ikke innkommet merknader.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Innkomne merknader
Mattilsynet i brev av 11.01.2018
Mattilsynet har ingen merknader til søknaden, men forutsetter at boligen tilknyttes offentlig
drikkevannsforsyning etter kommunens VA-norm.
Gauldal Nett AS i epost av 15.01.2018
Har ingen innvendinger til dispensasjonen, men opplyser at de ikke har nett i nærområdet til
bygget. Det må påregnes å legge kabel fra inntaket til hovedhuset på eiendommen.
Trøndelag fylkeskommune i epost av 19.01.2018
Ingen merknader til saken.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev av 29.01.2018
Ingen merknader til saken.
Vurdering
Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse om utnyttingsgrad i kommunedelplan Støren som
sier at det skal etableres minimum 4 boenheter pr daa. Det omsøkte tiltaket gjelder fortetting,
men av en grad som ikke tilfredsstiller bestemmelsen i gjeldende arealplan. Rådmannen vurderer
at det omsøkte tiltaket bidrar til å innfri intensjonene i kommunedelplan Støren. Dette ved at det
bridrar til å fortette sentrumsnære områder. På bakgrunn av dette vurderes tiltaket ikke å sette
kommundelplan Støren vesentlig til side.
I forbindelse med nabovarsel og høring har det ikke fremkommet vesentlige ulemper som følge
av det omsøkte tiltaket. De eneste merknadene som er innkommet gjelder teknisk infrastruktur
som Rådmannen vurderer vil bli overholdt i forbindelse med realiseringen. Videre vurderer
Rådmannen at det er samfunnsøkonomisk fornuftig å etablere flere boenheter sentrumsnært selv
om kravet i planen ikke overholdes. Ved å avslå søknaden vil den aktuelle eiendommen bestå
med en lavere utnyttingsgrad enn om det omsøkte tiltaket realiseres. På den måten vil det
aktuelle arealet i mindre grad innfri målsettingen i kommunedelplan Støren om dispensasjonen
avslås. På bakgrunn av dette vurderer Rådmannen at fordelene med tiltaket er større en
ulempene.
Konklusjon
Det konkluderes med at planen ikke settes vesentlig til side og at fordelene med tiltaket er større
enn ulempene. Det foreligger dermed grunnlag for å gi dispensasjon.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren for å
avvike fra kravet om utnytting på eiendommen gbnr 45/325 som omsøkt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at planen ikke
settes vesentlig til side.
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Arkivnr. 142

Saksnr. 2018/171-12

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
42/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplan om
bygging i LNF-sone 1 - terrasse og markterrasse - gbnr 260/7

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplan om bygging i LNF-sone 1 terrasse og markterrasse - gbnr 260/7 Patrick Dalberg
2
U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommuneplan om bygging i LNF-sone 1 terrasse og markterrasse - gbnr 260/7
3
N Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommuneplan om bygging i LNF-sone 1 terrasse og markterrasse - gbnr 260/7
4
N Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplan om
bygging i LNF-sone 1 - terrasse og
markterrasse - gbnr 260/7
5
I
Uttalelse - Midtre Gauldal kommune Søknad om dispensasjon for bygging av
veranda og markterrasse - gbnr 260/7 Høringsbrev
6
I
Uttalelse til høringsbrev - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplan om
bygging i LNF-sone 1 - Midtre Gauldal
kommune
7
I
Dispensasjon - Høring - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanen Bygging av terrasse og markterrasse,
Forsetmoen, Singsås - gbnr 206/7
8
I
Midtre Gauldal kommune - Søknad om
dispensasjon for bygging av veranda og
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Patrick Dalberg

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
m.fl.
Aril Røttum m.fl.
Ola Hage

Trøndelag fylkeskommune

Mattilsynet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Trøndelag fylkeskommune

9

N

10

I
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markterrasse - Gbnr 260/7 - Høringsbrev
Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplan om
bygging i LNF-sone 1 - terrasse og
markterrasse - gbnr 260/7 - Patrick
Dalberg
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - bygging av
terasse og markterrasse - Midtre Gauldal
260/7
Svar - dispensasjon fra byggegrense - Fv.
603 - gbnr 260/7
Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon fra kommuneplan om
bygging i LNF-sone 1 - terrasse og
markterrasse - gbnr 260/7

Ola Hage

Fylkesmannen i Trøndelag

Statens vegvesen - Region midt

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan om bygging i LNF-sone 1 - terrasse og
markterrasse - gbnr 260/7 - Patrick Dalberg
2 Situasjonsplan
3 Tegninger

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Patrick Dalberg har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge veranda med
BYA 44 m² og markterrasse med BYA 25 m². Tiltakene søkes realisert på eiendommen gbnr
260/7 i Singsås, Midtre Gauldal kommune.
Beliggenhet
Eiendommen gbnr 260/7 ligger ca 2 km sør av Forsetmoen på Singsås langs FV 603.
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Figur 1: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Plassering av de omsøkte tiltakene er vist med rød pil. Grønt areal i
kartet, uten skravering, er iht til planens arealformål definert til LNF sone 1.

Dagens situasjon
Den berørte eiendommen er iht Matrikkelen bebygd med; én enebolig og to garasje/uthus/anneks
til bolig. Eiendommen består iht AR 5 av jorddekt fastmark og et begrenset areal av skog med
høy bonitet.
Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) - ingen registreringer som berører tiltaket
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - ingen registreringer som berører
tiltaket
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket
Planavklaring
Eiendommen gbnr 260/7 omfattes av kommuneplanens arealdel og formålet LNF-sone 1. LNFsone 1 er definert slik; landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt bolig-,
ervervs- og fritidsbebyggelse.
Tiltakene som søkes realisert er til boligbruk og således i strid med formålet.
Søker begrunnelse for tiltaket
Viser til fullstendig begrunnelse fra søker. Oppsummert begrunnes dispensasjonssøknaden med
at etableringen av veranda og terrasse er av praktiske grunner, at berørte naboer har samtykket i
tiltaket og at realiseringen av tiltaket ikke vil være til hinder for utnyttelsen av tilstøtende
landbruksarealer.
Tegninger av det omsøkte tiltaket er vedlagt saksframlegget.
Nabovarsel for tiltaket er sendt ut til tilstøtende eiendommer uten at det er innkommet
merknader.
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Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Andre uttalelser
Statens vegvesen har gitt dispensasjon for at tiltakene kan etableres med en avstand på minimum
19 meter fra senterlinje veg FV 603.
Hjemmelshaver av eiendommen gbnr 260/1 har ved avstandserklæring akseptert at de omsøkte
tiltakene kan realiseres med en avstand på minimum 1 meter fra felles grense.
Innkomne merkander
Trøndelag fylkeskommune i brev datert 01.02.2018
Ingen merknader, men viser til aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Mattilsynet i brev datert 29.01.2018
Ingen merknader.
Norges vassdrags- og energidirektorat i brev datert 06.02.2018
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 08.02.2018
Ingen merknader.
Statens vegvesen i brev datert 20.02.2018
Ingen merknader.
Lokal landbruksmyndighet i notat datert 31.01.2018
Ingen merknader.
Lokal skog- og viltmyndighet i notat datert 09.02.2018
Ingen merkander.
Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om adgangen til å innvilge dispensasjon:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»
Den omsøkte eiendommen ligger i et område avsatt til LNF – sone 1 der det blant annet ikke
tillates ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.
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Eiendommen ligger rett utenfor reguleringsplan Morset der det er regulert inn 21 boligtomter.
Rådmannen foretrekker at boligfelt blir regulert inn i eksisterende planer, og ikke oppstår
gjennom dispensasjoner.
Rådmannen ser videre at den fradelte eiendommen ble etablert i 1959, før første Plan – og
bygningslov fra 1965. Tomten er også i dag allerede bebygd med enebolig og et uthus, og
Rådmannen kan derfor ikke se at å realisere de omsøkte tiltakene vil medføre store konsekvenser
for området. Planstatus, for den aktuelle eiendommen, i kommuneplanens arealdel vurderes å
være et resultat av liten målestokk på aktuelt plankart og ikke konkret vurdering av arealformål
for denne eldre boligtomten. Rådmannen vurderer at de omsøkte tiltakene ikke setter
kommuneplanens arealdel vesentlig til side.
Det er ikke fremkommet merknader og Rådmannen vurderer at realisering av tiltakene ikke vil
medføre ulempe for området. Videre vurderes det som en fordel at en eldre boligtomt kan
utnyttes i tråd med intensjonen ved opprettelsen av denne. Dette all den tid det ikke ble foretatt
konkrete vurderingen ved etableringen av kommuneplanens arealdel som gjorde at eiendommen
fikk formålet LNF.
Vurdering etter prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge én markterrasse og én veranda på
eiendommen gbnr 260/7 som omsøkt.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
eiendommen allerede er bebygd og at tiltakene ikke vil medføre ytterligere konsekvenser for
området.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2018/589-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
43/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Gammelvollia hytteområde - krav til torvtak - gbnr 177/32

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia
hytteområde - krav til torvtak - gbnr 177/32 - Randulf Valle
2 S Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - krav til torvtak gbnr 177/32

CK Nor Bygg AS

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - krav til torvtak
- gbnr 177/32 - Randulf Valle

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19 for å fravike kravet om torvtak
i reguleringsplanen for Gammelvollia hyttefelt.
Saksopplysninger
Bakgrunn
CK Nor Bygg AS ved Leif Erlend Hjelmen søker på vegne av Randulf Valle om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Gammelvollia hyttefelt for å kunne bygge fritidsbolig uten torvtak.
Fritidsboligen skal oppføres på eiendommen gbnr 177/32.
Beliggenhet
Eiendommen gbnr 177/32 ligger ca 10 km sør av Budal snetrum langs FV 6556.
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Figur 1: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Plassering av omsøkt tomt er vist med rød pil.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr 177/32 ble iht Matrikkelen opprettet 23.11.2017. Eiendommen er per tid
ubebygd.
Planavklaring
Det omsøkte arealet er i reguleringsplanen for Gammelvollia hyttefelt (planID: 50272009008)
avsatt til områder for fritidsbebyggelse. Ca 1/3 av de regulerte tomtene i feltet er realisert.

Figur 2: Reguleringsplanen Gammelvollia hyttefelt. Aktuell tomt er anvist med rød pil.
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Av bestemmelse i planen fremgår følgene:
Tak skal ha torv
Det er tidligere gitt to dispensasjoner fra hytteplanen. Begge har omhandlet å avvike regulert
takvinkel med 2 grader og begge er vedtatt delegert.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Opplistet nevner søker følgende fordeler med å gi
dispensasjon:
 Shingel er en type ikke-reflekterende materiale som er mye brukt på hytter i hele
landet. Materialet har dermed en av de samme kvalitetene som torvtak, nemlig et
nøytralt uttrykk som gir god naturtilpasning. Dette hensynet er dermed ikke tilsidesatt.
 Ortofoto viser at det allerede er en overvekt av shingeltak i feltet (se foto på siste
side). Dermed er det ikke et uniformt utrykk når det kommer til tak i feltet i dag. At
denne hytten også bygges med shingeltak bryter dermed ikke med en arkitektonisk
praksis.
 Shingeltak er mer kostnadseffektivt enn torvtak. Det er også lettere å billigere å
vedlikeholde gjennom hyttens levetid.
 Landskapet lider ikke som følge av omsøkte tiltak.
 Tiltaket som hele vil passe godt inn i området, både estetisk og funksjonelt.
 Omsøkte bolig er spesielt utvalgt med tanke på at det skal være arkitektonisk
sammenheng mellom denne og området for øvrig, dermed er intensjonene bak
reguleringsplanen fulgt.
 Omsøkte fritidsbolig vil ikke i vesentlig grad redusere naturopplevelsen og
friluftsinteressen i området.
 Den omsøkte fritidsboligen vil heller ikke skille seg nevneverdig ut fra øvrige boliger i
området og vil ikke være til sjenanse for naboer.
Dispensasjonen er nabovarslet til grunneier og to fritidstomter som er gjenboere. Det har ikke
kommet merknader som følge av nabovarslet.
Høring
Rådmannen vurderer at dispensasjon kun berører interesser som skal forvaltes av kommunal
plan- og bygningsmyndighet. Det vurderes derfor som unødvendig å sende søknaden på høring.
Vurdering
Det søkes om å avvike reguleringsplanen for Gammelvollia hytteområdet for å kunne oppføre
fritidsbolig med shingeltak i stedet for torv. Bestemmelser til gjeldende arealplan sier at tak skal
ha torv. I søkers begrunnelse vises det til at det er overvekt av fritidsboliger i området som ikke
har torvtak. Dette har ikke plan- og bygningsmyndigheten vært klar over. Videre er valg av
taktekkingsmaterialet ikke et vurderingstema i forbindelse med kommunens
byggesaksbehandling. Dette er et forhold som ansvarlig foretak eller tiltakshaver selv må
overholde på selvstendig grunnlag. Skulle det vise seg at planbestemmelser ikke overholdes er
dette grunnlag for videre oppfølging etter plan- og bygningslovens kap 32 –
ulovlighetsoppfølging.
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Bestemmelsen om torvtak er en bestemmelse for å sikre et enhetlig arkitektonisk preg på
hytteområde i Gammelvollia. Rådmannen er ikke uenig i søker betraktninger om at andre
taktekkingsmaterialer kan ivareta intensjonen i bestemmelsen på tilsvarende måte. Men det
vurderes som overveiende sannsynlig at forholdet ble vurdert konkret i forbindelse med
planprosessen i Gammelvollia. Pr nå er 1/3 av område realisert uten at bestemmelsen er satt til
side. At det er etablert en praksis med annet taktekkingsmaterialet kan ikke ilegges vekt i denne
saken. Rådmannen vurderer at en eventuell dispensasjon i dette tilfelle setter planen vesentlig til
side. Videre er Rådmannen enig i at enkelte bestemmelser i reguleringsplanen, som
taktekkingsbestemmelsen, kan være moden for revisjon. En endring av planbestemmelser må
skje ved en reguleringsendring. Dette slik at alle tomter, eksisterende og fremtidige, i feltet blir
omfattet av endringen. Og at alle etablerte eiere av fritidstomter i området blir hørt i
planprosessen.
Det er tidligere gitt to dispensasjoner fra reguleringsplanen for Gammelvollia. I begge tilfeller
gjaldt dispensasjonen å fravike bestemmelsen som tilsier at takvinkelen skal være mellom 20- og
30 grader med to grader. Altså at tak ble etablert med en vinkel på 32 grader. Rådmannen
vurderte i begge tilfeller at dette var et marginalt avvik som ikke ville påvirke områdets visuelle
kvaliteter. Dette da avviket ikke er åpenbart synlig. Rådmannen vurderer at søknaden om
taktekkingsmaterialet er vesentlig forskjellig fra de foregående dispensasjonene. Dette ved at en
eventuell dispensasjon vil være visuelt synlig.
På bakgrunn av ovennevnte vurderer Rådmannen at det ikke kan gis dispensasjon i dette tilfelle.
Dette begrunnes med at planen settes vesentlig til side. Videre vurderes det som unødvendig å
vurderer fordelene mot ulempene, i denne saken, all den tid planen settes vesentlig til side.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om å fravike kravet om torvtak på fritidsbolig på
eiendommen gbnr 177/32 som omsøkt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at planen settes
vesentlig til side.
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Midtre Gauldal kommune
Byggesak
Rørosveien 11
7290 Støren

VEDLEGG Q1
Dato:
Gnr/Bnr:
Tiltak:
Tiltakets adresse:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Vår referanse:

05.02.2018
177/32
Fritidsbolig
177/32, 7298 Budalen
Randulf Valle
Steintrøveien 17, 7049 Trondheim
CK Nor Bygg AS
Postboks 8, 2909 Aurdal
17513 - Randulf Valle - Saltdalshytta

Sak: Søknad om dispensasjon
Bakgrunn:
Gjeldende kommuneplan Reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde sier:
Tak skal ha torv.
Det er i dette tilfellet ønskelig å oppføre fritidsbolig med en shingel på taket.
Søknad om dispensasjon:
Med bakgrunn i PBL § 19-2 søkes det om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes karv
til torvtak.
Grunnlag for dispensasjon:
Bestemmelsene om dispensasjon er nedfelt i plan- og bygningslovs (plandelen) kapittel 19.
Loven fastslår følgende i § 19-2:
"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering."
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset i lovverket. Det kreves at hensynene
bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg
foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene.
Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at
det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen
Telefon: 412 46 812
Telefon: 400 57 554

post@byggsoker.no
www.norbyggsok.no
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Orgnr.: 912 418 804 MVA
Postboks 8, 2909 Aurdal

2

det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
Hensynene bak bestemmelsene:
Formålet med torvtak er at hyttene skal ha en god naturtilpasning. Videre vil en
bestemmelsene gi hytter et bestemt arkitektonisk uttrykk.

Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon:
Som særskilte grunner for å dispensere fra bestemmelsen nevnes blant annet disse
fordelene ved å gi dispensasjon:
-

Shingel er en type ikke-reflekterende materiale som er mye brukt på hytter i hele
landet. Materialet har dermed en av de samme kvalitetene som torvtak, nemlig et
nøytralt uttrykk som gir god naturtilpasning. Dette hensynet er dermed ikke tilsidesatt.

-

Ortofoto viser at det allerede er en overvekt av shingeltak i feltet (se foto på siste
side). Dermed er det ikke et uniformt utrykk når det kommer til tak i feltet i dag. At
denne hytten også bygges med shingeltak bryter dermed ikke med en arkitektonisk
praksis.

-

Shingeltak er mer kostnadseffektivt enn torvtak. Det er også lettere å billigere å
vedlikeholde gjennom hyttens levetid.

-

Landskapet lider ikke som følge av omsøkte tiltak.

-

Tiltaket som hele vil passe godt inn i området, både estetisk og funksjonelt.

-

Omsøkte bolig er spesielt utvalgt med tanke på at det skal være arkitektonisk
sammenheng mellom denne og området for øvrig, dermed er intensjonene bak
reguleringsplanen fulgt.

-

Omsøkte fritidsbolig vil ikke i vesentlig grad redusere naturopplevelsen og
friluftsinteressen i området.

-

Den omsøkte fritidsboligen vil heller ikke skille seg nevneverdig ut fra øvrige boliger i
området og vil ikke være til sjenanse for naboer.

Hensynet bak bestemmelsene kan på bakgrunn av ovennevnte ikke sies å bli vesentlig
tilsidesatt selv om det gis dispensasjon fra bestemmelsen i denne saken. Man må også
kunne si at fordelene ved slik dispensasjon er større enn ulempene. Videre vil skjønn og
rimelighet tilsi at hensynene bak bestemmelsen ikke gjør seg gjeldende med full styrke i
denne spesielle saken.
Med bakgrunn i ovennevnte anføres at dispensasjon ikke vil stride med hensynet bak
bestemmelsene, og fordelene må kunne sies å oppveie bakdelene.
Vi håper kommunen kan vise smidighet og imøtekomme denne dispensasjonssøknaden.
Dersom det skulle være behov for ytterligere opplysninger, kan vi kontaktes på telefon
Telefon: 412 46 812
Telefon: 400 57 554

post@byggsoker.no
www.norbyggsok.no
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Orgnr.: 912 418 804 MVA
Postboks 8, 2909 Aurdal
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4840 4634.
Vennlig hilsen
CK Nor Bygg AS
v/Leif Erlend Hjelmen

Telefon: 412 46 812
Telefon: 400 57 554

post@byggsoker.no
www.norbyggsok.no
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Orgnr.: 912 418 804 MVA
Postboks 8, 2909 Aurdal

Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/793-19

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
44/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

Dispensasjonsbehandling - fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger
med garasje - gbnr 131/2

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
to tomter for oppføring av eneboliger med
garasje - gbnr 131/2 - 7288 Soknedal tiltakshaver Statens vegvesen
3
U Midlertidig svarbrev - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av to tomter for
oppføring av eneboliger med garasje gbnr 131/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver
Statens vegvesen
4
I
SV: E6 Soknedal
5
U Høringsbrev - Fradeling av to tomter for
oppføring av eneboliger med garasje, og
bygging/utbedring av adkomstveg - gbnr
131/2 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
6
N Høringsbrev - Fradeling av to tomter for
oppføring av eneboliger med garasje, og
bygging/utbedring av atkomstveg - gbnr
131/2 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
7
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av to tomter for
oppføring av eneboliger med garasje gbnr 131/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver
Statens vegvesen
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Statens vegvesen - Region midt

STATENS VEGVESEN

Verkland Lars Håvard
FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.

Kai Børge Amdal m.fl.

Kristine Bye
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X
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I

Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av to tomter for
oppføring av eneboliger med garasje, og
bygging/utbedring av atkomstveg - gbnr
131/2
Uttalelse høringsbrev - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - Fradeling av
tomter
Uttalelse høringsbrev - gbnr 13172 fradeling av to tomter for oppføring av
eneboliger med garasje og
bygging/utbedring av adkomstveg dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
Høringsbrev - gbnr 131/2 i Midtre
Gauldal kommune - fradeling av to tomter
for oppføring av eneboliger med garasje
og bygging/utbedring av adkomstveg dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
Høringsbrev - Fradeling av to tomter for
oppføring av eneboliger med garasje, og
bygging/utbedring av adkomstveg - gbnr
131/2 Midtre Gauldal kommune Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - Uttalelse
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
tomter - eneboliger - garasje og
adkomstveg - gbnr 131/2
Dispensasjonsbehandling - Fradeling av to
tomter for oppføring av eneboliger med
garasje, og utbygging/utbedring av
adkomstvei - gbnr 131/2 - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel
Særutskrift Dispensasjonsbehandling Fradeling av to tomter for oppføring av
eneboliger med garasje, og
utbygging/utbedring av adkomstvei - gbnr
131/2 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
Dispensasjonsbehandling - Fradeling av to
tomter for oppføring av eneboliger med
garasje, og utbygging/utbedring av
adkomstvei - gbnr 131/2 - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel
Betenkeligheter vedrørende eventuell
oppføring av hus ovenfor skytebanen i
Soknedal
Vedrørende dispensasjon fradeling av
eiendom gbnr 131/2

214

Kristine Bye

Mattilsynet
Statens vegvesen - Region midt

Statens vegvesen - Region midt

Samediggi/Sametinget

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens vegvesen v/ Lars Håvard
Verkland

Soknedal Skytterlag
Statens vegvesen - Region midt
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S

Dispensasjonsbehandling - fradeling av to
tomter for oppføring av eneboliger med
garasje - gbnr 131/2

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av to tomter for oppføring
av eneboliger med garasje - gbnr 131/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Statens vegvesen
2 SV: E6 Soknedal
3 Kart
4 Oversiktskart 1:1000
5 Oversiktskart 1:5000
6 Erklæring
7 Støyrapport.
8 Støyvurdering.

Ingress
Dispensasjonsbehandling for å fradele to tomter for oppføring av eneboliger med garasje, og
bygging/utbedring av adkomstveg på eiendommen gbnr 131/2.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Statens vegvesen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å fradele to
boligtomter for oppføring av enebolig og garasje, samt bygging/utbedring av atkomstvei på
eiendommen gbnr 131/2. Komplett søknad ble mottatt 30.06.2017.
Saken er tidligere behandlet i utvalg for Næring, plan og miljø den 18.09.2017 med følgende
utfall:
NPM – utvalget krever at det utarbeides en støyvurdering i forbindelse med skytebanen
før saken tas til endelig behandling med eventuelle avbøtende tiltak.
Søker har etter dette fremsendt en eldre støyvurdering fra 1992, samt en egen vurdering av støy
for de planlagte boligene. Videre har de fremtidige eierne av de omsøkte boligene erklært at
støyen ikke anses som plagsom.
Beliggenhet
De omsøkte boligtomtene ligger sør for Soknedal sentrum, øst for E6.
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Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver skriver at: ‘’Det er inngått avtale om erverv at tomtene, så fremt dispensasjonen
innvilges.
Tomtene tenkes brukt til oppføring av erstatningsboliger for E6 – berørte som får sine boliger
innløst.
Ønsket fradelt areal ligger mellom to eksisterende veier, hhv. Fv.868 og privat vei. Avtale om
kjøp innbefatter veirett til tomtene. Vann og avløp er ennå ikke ordnet, men en rett til å ha dette
liggende på selgers grunn er også inkludert i kjøpeavtalen. Vi ber om at en eventuell
dispensasjon for fradeling kan gis rekkefølgekrav for vann og avløp før fradeling. Tomtenes
størrelse er ca. 1000m2 hver.

Figur 2 Oversiktskart over tiltakene.

«Dispensasjonssøknaden skal også omhandle atkomstvegen (…). Adkomstvegen tenkes etablert
på gbnr 131/2 fram til den påtreffer gbnr 131/3. Det bemerkes at eiendomsgrensene på kartet er
feil, og at det vedlegges kart fra Midtre – Gauldals oppmålingsavdeling som viser korrekte
eiendomsgrenser. Vegen forutsettes ikke å komme på gbnr 131/8.

216

Vegen følger gammel eksisterende vegtrase vist på skissen fram til gbnr 131/3. Vegen tenkes
opparbeidet i vanlig bredde for atkomstveg til bolig (ca. 2,5 – 3,0 meters vegbredde eksl. Grøfter
og skjæring/fylling). Vegen skal tilpasses de stedlige forhold, og således kan det skje mindre
avvik fra kartskissen.
Vegen skal tjene som adkomst til de to boligtomtene det søkes dispensasjon for, samt atkomst til
gbnr 131/3 (ervervet av Tormod Vagnild) og til tentativ bolig dagens eier av gbnr 82/14 (til
erstatning av bolig som planlegges innløst i grunnervervet med ny E6)».

Figur 3 Situasjonskart over den omsøkte adkomstveien.

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
‘’(…)Arealet er skogkledd. I følge vår geolog er det kvartærkartet morenejord, og
erfaringsmessig kan den være telefarlig i disse traktene (innenfor leire og silt), men tomta kan
bebygges så lenge fundamenteringa skjer på frostfritt nivå eller berggrunn. Det er ikke et
område med kvikk – leire.
Arealet er ikke ansett egnet som landbruksjord. Området har noe bebyggelse fra før med 3 andre
eiendommer i nærheten. Det er ikke funnet sannsynlig at det er kulturminner i området med tante
på plassering av tomtene. Det er ingen registreringer i relevante naturbaser av sårbare eller
truede arter, jf. Norsk rødliste for arter, i eller rundt omsøkt området. Omsøkt tiltak ligger nært
inntil eksisterende bebyggelse og området rundt tiltaket består i hovedsak av spredt bebyggelse,
skog og åker. Vår vurdering er at planlagt tiltak med oppføring av to bolighus ikke vil føre til
nedbygging av områder som anses som viktig for opprettholdelse av naturmangfoldet i området.
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Ved å fradele en boligtomt på dette stedet vil ikke LNF formålet bli vesentlig tilsidesatt da
hverken landbruk natur eller friluftsliv vil bli nevneverdig berørt. En fradeling vil ikke føre til
oppdeling av noe større sammenhengende landbruks- natur eller friluftsområde.
Vi mener fordelene er større enn ulempene. Samfunnsnytten ved at de som må innløses ved
bygging av nye riks- og europaveier får gjenoppbygd erstatningsbolig så snart som mulig, er
viktig både med tanke på det menneskelige aspektet, men også for gjennomføring av fremtidig
prosjekt. Det vil være vesentlig med tanke på å få gjennomført reguleringsplaner at man kan vise
til at de berørte får starte på nytt i nærheten. Dette er også i tråd med tolkning av gjeldende
lovverk på området som sier at ved et gjenerverv skal boligeier settes i stand til å skaffe seg en
annen bolig, med minimum samme bokvalitet, i et likeverdig område innenfor en viss krets. (…).
De eksisterende boligene ligger i et område med spredt boligbygging. Da bygging langs
elvebredden ikke er sannsynlig har grunneier selv valgt en løsning som ikke er så langt unna og
også i nærheten av eksisterende bolig og vei. De får også fortsette naboskapet noe som er
gunstig for bokvaliteten.
Det er av stor samfunnsmessig interesse at slike store veiprosjekter blir gjennomført hurtig, slik
at trafikksikkerheten bedres og man kan starte å dra nytte av den økte samfunnsnytten slike
prosjekt har. For å gjennomføre dette må berørte langs veilinja sikres nytt bosted i tråd med
loven. I dette tilfelle er det tilnærmet umulig å kjøpe brukt bolig, og boligeier må settes i stand til
å få bygd ny bolig med tilsvarende bokvalitet. Å dispensere fra gjeldende plan har, etter vår
vurdering, en langt mindre negativ konsekvens enn å avslå en dispensasjon.’’
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist 31.07.2017. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Arealet der tomtene skal fradeles består i dag av skogsmark i bonitet G14. Fradelingen vil ikke
legge hindringer for fremtidig skogsdrift på eiendommen. Skogbruk har derfor ingen merknader.
Det er ikke registreringer i kommunens viltkart, Miljødirektoratets Naturbase eller
Artsdatabankens Artskart som kommer i konflikt med tiltaket.
Lokal landbruksmyndighet
Vi kan ikke se at tiltakene berører landbruket i området i vesentlig grad.
Landbruk har ingen merknader til tiltakene.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Landbruk og bygdeutvikling: Ingen merknad.
Miljøvern: Fylkesmannen mener det er uheldig dersom det åpnes for en praksis hvor det
planlegges utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet plan, fordi en slik praksis over
tid fører til undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlig utbyggingsstrategi.
En kommuneplan er et resultat av en prosess hvor kommunen, innbyggerne og regionale og
statlige etater har kommet til enighet om omfang og lokalisering av utbyggingsområder.
Kommuneplanen er en kontrakt mellom kommunen og regionale myndigheter om arealbruken.
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Fylkesmannen forholder seg til denne kontrakten og forventer at også kommunen er lojal mot
den overordnede og omforente planen.
Bolig-areal og transportplanlegging: Målet med de statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-areal og transportplanlegging er at: «utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme
utviklingen av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer.» og at «planlegging av arealbruk og transportsystem
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse…». For å legge til rette for å oppnå
dette må det legges vekt på høy arealutnyttelse og fortetting i by og tettstedsområder og rundt
kollektivknutepunkter.
Fylkesmannen påpeker at sumeffekten av en bit-for-bit-utbygging kan ha negative konsekvenser
for både biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap, og det vil også ha
samfunnsøkonomisk konsekvenser. Fylkesmannen fraråder at det gis tillatelse til omsøkte tiltak.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det
skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§8-12 er vurdert.
Statens vegvesen
Ut i fra skissene som er lagt ved framstår det som litt usikkert hvor de nye tomtene er planlagt på
eiendommen. Ut i fra skisse som viser planlagt adkomstveg til tomtene ser det ut som disse er
planlagt i et område sørvest på eiendommen, mens kartskisse med kryss for tiltak viser det vi
antar er tomtene viser disse nordøst på eiendommen. Ved vedtak må det tydelig framkomme
hvor tomtene og adkomstveg skal plasseres.
Statens vegvesen ønsker å presisere at det er viktig at det redegjøres for skoleveg og tilbudet til
myke trafikanter ved vurdering om fradeling av nye boligtomter. Dette både med tanke på
folkehelse, som kommunene har et særskilt ansvar for, og for å legge til rette for klimavennlig
boligutvikling.
Dersom kommunen vedtar fradeling av nye boligtomter gjør vi oppmerksom på at det må søkes
om utvidet bruk av avkjørsel mot fv 656. Søknadsskjema finnes på www.vegvesen.no/skjemaer.
Ut over dette har vi ingen merknader til saken.
Lars Håvard Verkland v/Statens vegvesen (Søker) har kommet med merknad til merknaden
ovenfor:
Jeg skal forsøke å avklare en misforståelse med min kollegas høringssvar:
a) De 2 aktuelle tomtene kommer i området der hvor 2 kryss er angitt i kartet. Dette er
tomter for oppføring av erstatningsboliger for de 2 boligene som skal innløses ved
Fossumbrua.
b) Den kartfestede vegen gjelder oppgrusing av eksisterende veg frem til gbnr 82/14. På
denne landbrukseiendommen blir ytterligere 1 bolig innløst for riving og 1 bolig innløst
for flytting på tunet. Erstattningsboligen planlegges oppført på gbnr 82/14. Sakt med
andre ord; vegen er ikke atkomstveg i hele sin lengde til de to erstaningsboligene som
dispensasjonssøknaden omfatter.
Mattilsynet

219

Søknaden tar høyde for etablering av vann- og avløpsløsning. Det er viktig at drikkevannet er
helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
Mattilsynet viser også til Nasjonale mål for vann og helse (22.mai 2014). I punkt c)nevnes tiltak
for å sikre innbyggerne tilfredsstillende vannforsyning. Ett av tiltakene er å gjøre dette i
forbindelse med kommuneplaner, reguleringsplaner og byggesaksbehandling.
Mattilsynet viser også til plan- og bygningsloven § 27-1 Vannforsyning.
Ved etablering av avløpsløsninger må det sikres at eventuelle utslipp ikke kan forurense
drikkevann, gjelder også om det skulle være eksisterende drikkevannsløsløsninger i eller i nærhet
av eiendommen.
Det omsøkte tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Konklusjon: Det bør undersøkes om det eksisterer privat ikke-registrert vannforsyning i området
som kan påvirkes negativt som en følge av at dispensasjonen gis.
Hvis dispensasjonen innvilges må bygningene sikres tilgang til helsemessig trygt drikkevann, og
avløpsløsningen må være slik at den ikke kan forurense drikkevann. Mattilsynet viser til
drikkevannsforskriften § 5 siste ledd, plan- og bygningsloven § 27-1 og Nasjonale mål for vann
og helse punkt c).
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrev.
Sametinget
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare
for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner.
Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til saken.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf.
lov 9. juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. §4
annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5
meter rundt kulturminne, jf.kml. §§3 og 6.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene,
etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
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Vurdering
Rådmannen ser at de to ønskede boligtomtene ligger i et område med spredt bebyggelse, i
hovedsak knyttet til landbruk. Fylkesmannen er negativ til å åpne opp for bebyggelse i områder
avsatt til LNF formål og ikke boligformål. De mener dette undergraver gjeldende planer og åpner
opp for en bit-for-bit utbygging.
Rådmannen er i utgangspunktet enig med Fylkesmannen at boliger bør bygges i områder avsatt
til boligformål. I dette tilfelle er det etablerte boligtomter som må flyttes på grunn av
utarbeidelse av ny E6, og saken stiller seg derfor litt annerledes.
Rådmannen mener utarbeidelsen av E6 er et viktig prosjekt i samfunnsperspektiv. De etablerte
boligtomtene blir tvunget å flytte på bekostning av dette prosjektet. Rådmannen har videre
forståelse for at eierne av disse tomtene ønsker å bo i samme område og ha det samme nabolaget.
Videre kan hverken den lokale landbruksmyndigheten eller skogbruksmyndigheten se at
tiltakene kommer i konflikt med landbruks- og skogbruksinteresser i området.
Boligtomtene ligger også mellom to eksisterende veger (Fv 868 og privat vei). Tiltaket vil
dermed ikke føre til privatisering av området og påvirke friluftsinteressen i vesentlig grad.
Videre ønsker Statens vegvesen å utbedre en veg, som blant annet skal brukes som adkomstveg
til de to ønskede boligtomtene. Rådmannen vurderer det som positivt at eksisterende veg
utbedres framfor at det opparbeides en helt ny vei på området.
Tilslutt ser Rådmannen at det opplyses at det på nåværende tidspunkt ikke er avklart forhold
rundt vann og avløp til tomtene, men at det foreligger en rett til å ha det på kjøpers grunn. Gis
det dispensasjon bør tilfredsstillende vann og avløp settes som vilkår.
Etter utvalgets behandling av 18.09.2017 er det foretatt vurderinger av støy opp mot den
nærliggende skytebanen. Rådmannen vurderer at denne vurderingen er basert på gamle data,
men at konklusjonen er tilstrekkelig for å kunne gi dispensasjon for etablering av boforhold som
omsøkt. Dette under forutsetning av at boligene med uteareal tilfredsstiller kravene i Veileder til
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
I gjeldende kommunedelplan for Soknedal foreligger det ingen bestemmelser som regulerer
utnyttelsen av frittliggende boliger. Rådmannen vurderer at bestemmelsene for sone C i
kommunedelplan Støren legges til grunn, og at disse bestemmelsene settes som vilkår i
dispensasjonen.

Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var- prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
to boligtomter på anslått 1000m2 , oppføring av 2 eneboliger, 2 garasjer og utbedring av
adkomstveg som omsøkt.
Som vilkår settes:
 Boligtomtene kan kun bebygges med enebolig og garasje
 Bebygd areal kan ikke overskride 35 % på den enkelte tomten
 Hver tomt skal ha 300 m² MUA
 Hver tomt skal ha minimum 2 parkeringsplasser
 Før fradeling skal det foreligge dokumentasjon på sikkert drikke- og slokkevann
 Før fradeling skal det foreligge godkjent utslippstillatelse
 Før fradeling skal det foreligge godkjenning for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra
Statens vegvesen
 Før fradeling skal det foreligge eksklusive adkomstretter for den respektive boligtomt for
bruk av privat kjøreveg
 Boligen og utearealer som medregnes i MUA skal tilfredsstille kravene i Veileder til
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
Støyskjermingstiltak skal etableres om dette er nødvendig.
 Det kreves uavhengig kontroll for bygningsfysikk i byggesaken.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene
ikke vil få vesentlig konsekvenser for området.
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Fra: Verkland Lars Håvard[lars.havard.verkland@vegvesen.no]
Sendt: 03.07.2017 09:03:36
Til: Kristine Bye[krbye@midtre-gauldal.kommune.no]
Kopi: Lillebo Idar[idar.lillebo@vegvesen.no];
Tittel: SV: E6 Soknedal

Hei
Viser til ditt midlertidige svarbrev. Dersom du sender svarbrev ev. vedtak
per post, ber jeg om at brevet adresseres til riktig adresse (se nederst i
eposten). Bruk gjerne epost.
Vi beklager at det ikke ble nærmere redegjort for atkomstveg i
dispensasjonssøknaden. Dispensasjonssøknaden skal også omhandle
atkomstvegen. Nedenfor er nærmere opplysninger om vegen, som
forhåpentligvis vil være tilstrekkelig for å behandle søknaden vår. Gi oss
beskjed ved behov for supplerende opplysninger.
Atkomstvegen er skissert på vedlagte kart. Den tenkes etablert på gnr. 131
bnr. 2 frem til den påtreffer gnr. 131 bnr. 3. Det bemerkes at
eiendomsgrensene på kartet er feil, og at det vedlegges kart fra MidtreGauldals oppmålingsavdeling som viser korrekte eiendomsgrenser. Vegen
forutsettes ikke å komme på gnr. 131 bnr. 8.
Vegen følger gammel eksisterende vegtrase vist på skissen frem til gnr.
131 bnr. 3. Vegen tenkes opparbeidet i vanlig bredde for atkomstveg til
bolig (ca. 2,5-3,0 meters vegbredde ekskl. grøfter og skjæring/fylling).
Vegen skal tilpasses de stedlige forhold, og således kan det skje mindre
avvik fra kartskissen.
Vegen skal tjene som atkomst til de to boligtomtene det søkes dispensasjon
for, samt atkomst til gnr. 131 bnr. 3 (ervervet av Tormod Vagnild) og til
tentativ bolig dagens eier av gnr. 82 bnr. 14 (til erstatning for bolig
som planlegges innløst i grunnervervet med ny E6).
Bekreft gjerne at eposten er mottatt, og gi gjerne tilbakemelding på
forventet saksbehandlingstid. Faktura for saksbehandlingsgebyr ev.a.
sendes til Statens vegvesen, Landsdekkende regnskap, 9815 VADSØ (merkes
prosjektnr. 404244 ansvar 43500 og Lars H. Verkland som kontaktperson).
Med hilsen
Lars Håvard Verkland
Seksjon: Eiendomsseksjonen
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Prinsensgate 1, TRONDHEIM
Telefon: +47 97511662 Mobil: +47 97511662 e-post/Lync:
lars.havard.verkland@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no e-post: firmapost-midt@vegvesen.no
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Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding----Fra: Kristine Bye [mailto:krbye@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 5. mai 2017 08:16
Til: Verkland Lars Håvard <lars.havard.verkland@vegvesen.no>
Emne: SV: E6 Soknedal
Hei!
Jeg har sendt ut midlertidig svarbrev til dere om denne dispensasjonen.
Søknaden om de tomtene er grei, men det framkommer også ut fra søknaden at
det skal bygges/utbedres atkomstvei til disse boligtomtene. Dette er også
et søknadspliktig tiltak da området er LNF sone 1, men denne atkomstveien
er hverken beskrevet, begrunnet eller vist i kartet. Vi ønsker derfor at
denne veien blir nærmere belyst i søknaden.
Mvh
Kristine Bye
Rådgiver
Midtre Gauldal Kommune
72403130
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Viser til sak 2017/793-16 i Midtre Gauldal kommune.
Støyvurdering.
Det ble i 1992 laget en støyrapport i forbindelse med at skytebanen ble utvidet. Se vedlegg

1. Saksfremlegget i kommunen viset at det er bygging etter miljøplan, tabell 3: Støydempet
standplass, type z, som er valg som alternativ. Nærmeste målepunkt i forhold til tomtene
som søkes fradelt er punkt G som viser en støyberegning på 71,5 dB

Skytebanen er dimensjonert til 150 000,- tusen skudd i året. Hovedaktiviteten foregår
mellom 18-20 på kveldstid sommerhalvåret.

Etter T-1442-2016 tabell 30, er gul sone definert med 65 dB og rød sone på 75dB. Tomtene
befinner seg da i gul støysone.

Bekymringen fra merknadshaver er om boligene vil ha lavere verdi med tanke på salg, pga
støy fra skytterbanen. Boligene er tenkt som erstatningsboliger. Støynivået for de

eksisterende boligene er lang høyere enn ved ny plassering. Verdien av de nye boligene vil

uansett være betydelig høyere enn salgsverdien på husene som skal innløses. Eiere vil derfor
ikke lide noe økonomisk tap ved et salg.
Det er utført skyte-test, se vedlegg 2.
Det er anledning til å bygge innenfor gul støysone. Nyere hus gir en god støydemping

innendørs som vil tilfredsstille kravene til innendørs støy. Når det gjelder utendørs støy vil
uteplassen bli anlagt på stille side av huset.

Skytterlaget har planlagt støyreduserende tiltak med mulig oppstart i sommer. Om

skytterlaget velger støydempingstiltak som er beregnet miljøplan tabell 4-6, kommer
tomtene utenfor gul støysone.

Vi mener disse faktorene til sammen tilsier at fradeling av tomtene bør tillates.
Mona Husby, Statens vegvesen
På vegne av Dagmar Tømmerås og Solveig Haugen Skamfer.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2017/929-15

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
45/18
19.03.2018
Saksbehandler: Siri Solem

Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra Kommunedelplan for Støren fradeling av tilleggsareal fra gbnr. 5/1 til gbnr. 5/17

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - tilleggsareal
til gbnr 5/17 - gbnr 5/1 - 7290 Støren Tor-Odd Bones
2
U Midlertidig svarbrev - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - tilleggsareal til gbnr 5/17 - gbnr
5/1 - 7290 Støren - Tor-Odd Bones
3
U Påminnelse - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - tilleggsareal
til gbnr 5/17 - gbnr 5/1
4
U Angående Påminnelse - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - tilleggsareal til gbnr 5/17 - gbnr
5/1 - 7290 Støren - Tor-Odd Bones
5
I
Svar - Påminnelse - søknad om
dispensasjonsbehandling fra
kommuneplanens arealdel
6
U Høringsbrev - legge til et tilleggsareal til
gbnr 5/17 fra 5/22 - dispensasjon fra
kommunedelplan Støren
7
N Høringsbrev - legge til et tilleggsareal til
gbnr 5/17 fra 5/22 - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
8
N Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- fradeling av areal fra eiendommen gbnr
5/1
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Tor-Odd Bones

Tor-Odd Bones

Tor-Odd Bones
Tor-Odd Bones

Tor-Odd Bones
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
m.fl.
Kai Børge Amdal m.fl.
Kristine Bye

9

N

10

I

11

I

12

I

13

I

14

I

15

S

Uttalelse skog og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - tilleggsareal til gbnr 5/17 - gbnr
5/1 - 7290 Støren - Tor-Odd Bones
Sametingets uttalelse til høring Fradeling av tilleggsareal - Fra gbnr 5/22
til gbnr 5/17, Støren, Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse til høringsbrev - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- tilleggsareal - Midtre Gauldal kommune
Uttalelse fra NVE til søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
- Tilleggsareal til gbnr 5/17 fra gbnr 5/22,
Follstad - Midtre Gauldal kommune
Høringssvar - Legge til et tilleggsareal til
gbnr 5/17 fra gbnr 5/22 - Midtre Gauldal
kommune sendt fra Statens vegvesen
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - tilleggsareal
på eiendom - Støren - Tor Odd Bones Midtre Gauldal 5/17 - 22
Dispensasjonsbehandling - dispensasjon
fra Kommunedelplan for Støren fradeling av tilleggsareal fra gbnr. 5/1 til
gbnr. 5/17

Kristine Bye

Samediggi/Sametinget

Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat

Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Trøndelag

Ingress
Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 for fradeling av tilleggsareal
til boligeiendom
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Tor – Odd Bones søker om dispensasjon fra kommunedelplan Støren for å legge til et tilleggsareal på 850m2 fra sin
eiendom gbnr 5/22 (tidligere gbnr 5/1) til eiendommen gbnr 5/17.
Beliggenhet
Eiendommen som omfattes av søknaden ligger ved Folstad, sør-øst for Støren sentrum.
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Figur 1: Oversiktskart over Støren. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Gjeldende plankart:

Figur 2: utdrag fra Kommunedelplan Støren. Det omsøkte tiltaket er vist med rød pil
Dagens situasjon
Tiltakshaver søkte i 2013 om dispensasjon for det samme tiltaket og fikk dispensasjon fra kommunen, men for et
mindre areal (150m2) enn det som tiltakshaver opprinnelig søkte om. Tiltakshaver søker derfor på nytt om
dispensasjon for det opprinnelige arealet på 850m2.
Tiltakshaver skriver at: « Jeg, som eier av gbnr 5/1, søker med dette fradeling av jordeiendommen til eier av
boligeiendommen gbnr 5/17. Jordeiendommen det er snakk om er på 850m2. Arealet grenser til boligeiendommen
gbnr 5/17, og eiere av den Berit og Atle Grytdal, ønsker å kjøpe det for utvidelse av eksisterende eiendom som pr. i
dag er ca. 400m2. Grytdals eiendom var større enn tidligere, men ble betraktelig redusert ved salg av
naboeiendommen gbnr 5/14 i 2013. Det arealet det søkes fradeling om er tenkt brukt til bygging av garasje og hage
med beplanting.
Adkomst: Statens vegvesen har gitt tillatelse til endring av eksisterende driftsavkjørsel til boligavkjørsel».

Figur 3: Situasjonskart over ønsket tiltak (vist med grønn farge)

Figur 4: Situasjonskart over arealet som ble godkjent i 2013
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Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for Kommunedelplan Støren med følgende bestemmelse:

Søkers begrunnelse for tiltaket
Søker har oppgitt følgende begrunnelse:
«Dette er ei smal stripe som ligger langs fylkesveg 632. Det er ikke blitt benyttet i særlig grad til jordbruksformål de
siste 10 årene. På kommunens planer og kartverk har det heller ikke vært en del av mitt jordbruksareal, og har av
den grunn ikke vært med som et grunnlag for arealtilskudd. I tillegg er arealet så smalt at det vanskeliggjør effektiv
og rasjonell utnyttelse ved bruk av moderne landbruksmaskiner. Derfor ønsker jeg å selge hele området»
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til bestemmelsen det
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge
dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes
vilkår ved dispensasjonen.
Innkomne merknader
Lokal landbruksmyndighet i notat datert 19.01.2018
Det omsøkte arealet er klassifisert som fulldyrka jord, men arealet er smalt, langt og preget av vannproblemer fra
nærliggende bekk. Omsøkte areal har derfor ikke den største verdien som jordbruksareal. Det er ikke nødvendig med
adkomst over arealet til bakenforliggende arealer.
Lokal skogbruksmyndighet i notat datert 22.01.2018
Tiltaket har ingen negative konsekvenser for skogbruket
Det er ingen registreringer i kommunens viltkart eller i miljødirktoratets Naturbase som kommer i konflikt med
fradelingen.
Sametinget i brev datert 22.01.2018
Ingen merknader
Mattilsynet i brev datert 29.01.2018
Eventuelle private drikkevannskilder og evt. infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning i området må tas hensyn
til. Det må forebygges mot forurensende avrenning til eventuelle bekker i området.
NVE i brev datert 06.02.2018
Ingen merknader
Fylkesmannen i Trøndelag 08.02.2018
Ingen merknader
Statens Vegvesen 12.02.2018
Ingen merknader

Vurdering
Det søkes om dispensasjon fra Kommunedelplan Støren for fradeling av tilleggsareal til boligeiendom i et LNF –
formål, der det ikke er tillatt med fradeling, bruksendring, oppføring av bygninger mm..
Kommunedelplan Støren ble vedtatt i juni 2014 og legger premissene for langsiktig arealdisponering i Støren. Det er
ikke tilrettelagt for fremtidig boligutvikling i det omsøkte området. Rådmannen vurderer derfor at gjeldende
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kommunedelplan blir satt vesentlig side og vil kunne danne presedens for lignende saker senere dersom det omsøkte
tiltaket tillates i sin helhet. Dette vil kunne redusere troverdigheten til kommunens overordnete planlegging.
Kommunedelplan Støren er nå under revisjon og Rådmannen anbefaler derfor at slike innspill vurderes i
overordnete planprosesser.
Rådmannen kan imidlertid se at eiendommen 5/17 ble betydelig redusert ved tidligere salg av eiendommen 5/14, og
vurderer det som ikke urimelig at boligeiendommen 5/17 får tillatelse til å utvide noe av arealet til boligformål, slik
at det blir mulig å sette opp en garasje på egen tomt. Rådmannen mener likevel at en fradeling av 850 m² er i meste
laget i forhold til behovet for oppføring av garasje. Dersom arealet tillates fradelt som omsøkt, kan det ved senere
tidspunkt komme søknad om ny bolig på resterende areal, som ikke blir bebygd med garasje. Midtre Gauldal
kommune har da gitt dispensasjon fra LNF(R) – formålet og vil ikke ha hjemmel til å avslå søknaden.
Det har ikke kommet inn merknader i saken som viser at tiltaket er i strid med sektorinteresser. Rådmannen
anbefaler derfor at det kan gis dispensasjon fra Kommunedelplan Støren for å fradele 150 m² for oppføring av
garasje på egen tomt. Tillatelse fra Statens Vegvesen om endring av eksisterende driftsavkjørsel til bolig må
foreligge kommunen før evt. fradeling av bolig tillates.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for fradeling av 150 m² fra eiendommen
gbnr 5/1 som tilleggsareal til boligeiendommen gbnr 5/17.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke setter planen vesentlig til side, og at det ikke vil få vesentlige negative
konsekvenser for området.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19- 2.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2018/824-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
46/18
19.03.2018
Saksbehandler: Aril Røttum

Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter Solfrid Fagerbekk og Asbjørn Eriksen - gbnr 262/8

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter Solfrid Fagerbekk og Asbjørn Eriksen
2 S Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV
m/belter - Solfrid Fagerbekk og Asbjørn Eriksen - gbnr 262/8

Asbjørn Eriksen

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr. 10 fra Wolden til egen
hytte i Fordalen.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad av 12.3.2018 fra Asbjørn Eriksen og Solfrid
Fagerbekk om tillatelse til kjøring med ATV med belter registrert som traktor etter trase nr. 10
fra Wolden i Fordalen til egen hytte gbnr 262/8. Behovet for kjøringen er frakt av bagasje, utstyr
og proviant samt ved. Det søkes om ca. 10 turer i året.
Siden søknaden gjelder kjøring med ATV med belter behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark §6, som unntakstilfelle og legges fram for politisk behandling da denne
§6, i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
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Vurderinger:
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens §5, som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen, i brev av 1. mars
2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens §5, men
skal behandles etter §6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet en snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som vil ha betydning for vedtaket.
Det søkes om kjøring av bagasje, ved og utstyr til hytte lengre enn 2,5 km fra brøytet veg. Midtre
Gauldal kommune har mulighet til å gi tillatelse til dette etter § 5 ved bruk av snøscooter, og
rådmannen mener derfor at samme tillatelse kan gis for ATV etter samme forskrift, §6.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket å ikke gi negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§8. Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§9. Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. §8.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 gir Midtre Gauldal kommune Asbjørn
Eriksen og Solfrid fagerbekk i samsvar med søknad, tillatelse til kjøring med ATV med belter på
snødekt mark etter trase nr. 10 fra Wolden til egen hytte gbnr 262/8 i Fordalen for transport av
ved, bagasje og utstyr. Tillatelsen gjelder for til sammen inntil 10 turer pr. år.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke kan
dekkes på annen måte, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og
ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
- Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 31.12.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
- privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
- Statens grunn (resten av M.G.) fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISES
PÅ FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.
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Saksframlegg

Arkivnr. K21

Saksnr. 2018/639-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
47/18
19.03.2018
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Tilskuddssatser 2018 - NMSK

Dokumenter i saken:
1 I Tildeling av skogbruksmidler i Trøndelag - 2018
Fylkesmannen i Trøndelag
2 I Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
3 S Tilskuddssatser 2018 - NMSK

Ingress
Midtre Gauldal kommune har fått tildelt 600.000,- kroner til skogkultur i 2018. Dette er 50.000,mer enn i 2017.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune gjorde, via kontaktutvalget for skogbruk, et innspill til Fylkesmannen i
Sør Trøndelag om behovet for midler til NMSK for 2018. Innspillet var basert på forventninger
til aktivitet i 2018, samt behovet en ser ut fra aktiviteten i 2016 og 2017. Tilskuddssatsene for
2017 ble lagt til grunn og behovet for Midtre Gauldal kommune ble summert til ca. 690.000,-.
I tildelingsbrevet fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag ble Midtre Gauldal tildelt 600.000,- kr. til
skogkultur i 2018. Dette er til sammenligning 50.000,- kr. mer enn i 2017.
Tilskuddssatsene og fokusområder innenfor skogkulturen ble diskutert i Kontaktutvalget for
skogbruk i Midtre Gauldal 5. mars 2018. Det var enighet i møtet om at det fortsatt skulle
fokuseres på foryngelse og stell av ungskogen.
For ordinær planting er det satt en anbefaling fra Fylkesmannen i Trøndelag at tilskudd til
planting i skogstrøk ikke skal være over 25 %. Dette fordi planting er en skogkulturaktivitet det
er enkelt å planlegge over skogfond i forbindelse med hogst. Med en økende aktivitet i
avvirkning og stadig lavere tilskuddspotter vil plantetilskuddet derfor kunne gå ut over tilskuddet
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til andre aktiviteter som f.eks. ungskogpleie. Det er heller ikke ønskelig at tilskuddet blir for lavt,
da dette er skogoppsynets eneste mulighet til å stille vilkår til kvalitet. Rådmannen har i samråd
med Kontaktutvalget for skogbruk derfor valgt å se bort fra denne anbefalingen og beholder
tilskuddet på 30%. Bakgrunnen for dette er at det er et stort etterslep i planting i Midtre Gauldal
kommune. Mye av denne plantingen skal skje med skogfondsbeholdning som ble avsatt for noen
år tilbake, og denne vil i mange tilfeller ikke være stor nok med bare 25 % tilskudd. I tillegg er
det ønskelig at tilskuddsnivået er forutsigbart over tid. Rådmannen mener også tilskuddet kan
være med å fjerne noe av etterslepet i foryngelsen.
Suppleringsplanting dekkes delvis over et sentralt tilskudd. Likevel vil det være behov for å
opprettholde et kommunalt tilskudd til suppleringsplanting som ikke dekkes opp av det sentrale
tilskuddet. Rådmannen velger derfor å sette et kommunalt tilskudd på 50 % til supplering.
Kontaktutvalget kom frem til følgende forslag for 2018.

Markberednin
g
Planting
Supplering
Ungskogpleie
Kunstig
kvisting

Areal/m3/a Kr pr
Kostnad
Tilskudd Sats i
ntall
daa/m3/antall
%
300
500
150.000
45.000
30
260.000
10.000
400

6,6
10
400

1.716.000
100.000
160.000

514.800
50.000
80.000

30
50
50
30

Dette er en overbudsjettering i forhold til tildelt tilskudd, noe som gjør at en må følge situasjonen
gjennom året. Dette fordrer at aktørene rapporterer jevnlig til kommunen hva aktiviteten er
gjennom sesongen.
Vurdering
I 2017 fikk kommunen tildelt 550.000,- kroner til skogkultur. Dagens ramme er derfor noe
høyere enn i fjor. Samtidig flyttes tilskuddet til suppleringsplanting over til en sentral pott, noe
som også vil føre til at det er mer midler til rådighet lokalt. Likevel ser ikke rådmannen noen
grunn til å øke satsene på skogkultur nevneverdig. Bakgrunnen for dette er det store etterslepet i
foryngelse som ble avdekket av foryngelsesprosjektet i 2016 og 2017. Dette gjør at det er et stort
behov for midler lokalt.
For nyplanting opprettholdes tilskuddssatsen på 30 %. Planting er den skogkulturaktiviteten som
er viktigst i forhold til å sikre ny skog med god kvalitet. Midtre Gauldal kommune fulgte
Fylkesmannens anbefaling og senket tilskuddet til anbefalt nivå på 20% i 2016. For 2017 valgte
rådmannen, i samråd med Kontaktutvalget for skogbruk, å heve satsen til 30 %. Dette ga da
samme tilskuddssats som i 2015 og årene før det. For å skape en forutsigbarhet i tilskuddsnivået
velger rådmannen å se bort fra Fylkesmannens tilrådning og opprettholder satsen på 30 %.
Bakgrunnen for dette er at rådmannen ønsker å fjerne etterslepet innen planting. Denne
plantingen skal nå gjennomføres med en skogfondsbeholdning som ble avsatt for noen år tilbake,
noe som gjør at beholdningen nødvendigvis ikke vil være stor nok til en lavere tilskuddssats.
For planting vil ”Standard utplantingstall for Trøndelag” bli lagt til grunn for godkjenning av
tilskudd. Det er her angitt plantetall pr daa på hver bonitet.

248

Felt som ikke har tilstrekkelig plantetall jfr. Standarden vil ikke få tilskudd til plantingen.
Markberedning er viktig i områder med lav bonitet for å sikre naturlig foryngelse. I tillegg er det
et godt tiltak kombinert med planting, på høye boniteter for å sikre at plantene får liten
konkurranse de første årene. Markberedning kombinert med planting gjør også at skader fra
gransnutebillen reduseres betraktelig. Markberedning kan også planlegges godt skogfondsmessig
da også dette utføres like etter hogst. Det foreslås her å opprettholde tilskuddet på 30 % som i
2017. Taket på 500 kr/daa opprettholdes.
Ungskogpleie. Satsene for ungskogpleie økes til 50 %. Ungskogpleie er viktig i forhold til å øke
kvaliteten på ungskogen, og gjennom dette også kvaliteten påsluttproduktet, samt å sikre optimal
tetthet i feltene. Erfaringsvis vil det ikke investeres mye i ungskogpleie hvis skogfondskontoen
er tom. Dette gjør at det her er nødvendig med en litt høyere tilskuddssats enn på planting og
markberedning. Rådmannen planlegger i samråd med Kontaktutvalget for skogbruk og
skogeierlaget i Midtre Gauldal et prosjekt som vil løfte ungskogpleieaktiviteten kommende
sesong. En økning i tilskuddet vil være med å motivere til økt aktivitet.
Det vil heller ikke i årets budsjett bli gitt tilskudd til tynning. Dette fordi rådmannen ser det som
viktigst å sikre fremtidig foryngelse etter hogst.
Tynning er et tiltak som i de senere år har vist seg utfordrende økonomisk og kvalitetsmessig for
skogeier. I tillegg har en mange eksempler de siste årene på kraftige vindfellinger i tynnede felt.
Kunstig kvisting er ikke en post med mye aktivitet gjennom året. Likevel er dette en aktivitet
som gir økt kvalitet på virket, og som kan ha god lønnsomhet. Rådmannen foreslår derfor å
opprettholde tidligere års tilskuddssats på 30%.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket fastsetter Midtre
Gauldal kommune tilskuddssatser for skogkultur etter følgende tabell:
Markberedning
Planting
Supplering
Ungskogpleie
Kunstig kvisting

Sats i %
30
30
50
50
30

For planting vil ”Standard utplantingstall for Trøndelag” bli lagt til grunn for godkjenning av
tilskudd.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2018/19-9

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
48/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren - tilbygg til næringsbygg - gbnr 45/246 og 45/256

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan
Støren - tilbygg - gbnr 45/246 og 45/256 - 7290
Støren - Norsk kylling AS
2 U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - tilbygg ved Norsk
kylling AS - gbnr 45/246 og 45/256
3 N Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - tilbygg ved Norsk
kylling AS - gbnr 45/246 og 45/256
4 I
Uttalelse til Høringsbrev - søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren tilbygg ved Norsk kylling AS - gbnr 45/246 og
45/256
5 I
Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan for tilbygg ved Norsk kylling
AS 45/246 og 45/256 Støren i Midtre Gauldal
kommune - Trøndelag fylkeskommune
6 I
Uttalelse til søknad om dispensasjon for
kommunedelplanens arealdel - Støren - tilbygg
ved Norsk kylling AS - Midtre Gauldal 45/246
og 45/256
7 I
Høringssvar - Tilbygg - Støren - Gbnr 45/246
og 45/256 - Midtre Gauldal kommune sendt fra
Statens vegvesen
8 I
Uttalelse fra NVE ved høring av
dispensasjonssøknad: Høring - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren Tilbygg ved Norsk kylling AS - GBnr 45/246
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Norconsult AS
BANE NOR SF m.fl.
Stein Roar Strand m.fl.
Mattilsynet

Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Trøndelag

Statens vegvesen - Region midt
Norges vassdrags- og energidirektorat

9

S

og 45/256 - Midtre Gauldal kommune
Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren tilbygg til næringsbygg - gbnr 45/246 og
45/256

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - tilbygg - gbnr 45/246 og 45/256 7290 Støren - Norsk kylling AS

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Norconsult AS har på vegne av Norsk kylling AS søkt om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren for å etablere tilbygg til Norsk kylling AS sitt næringsbygg i Engan, Støren. Tilbyggene
skal erstatte eksisterende midlertidige telt med samme funksjon. Tilbyggene søkes etablert på
eiendommene gbnr 45/246 og 45/256.
Beliggenhet
Eiendommene som omfattes av søknaden ligger i Engan i Støren sentrum.

Figur 1: Utdrag fra kommunedelplan Støren. Rød pil viser hvor de omsøkte tilbyggene søkes etablert.

Dagens situasjon
Eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 er i dag i all hovedsak bebygd med næringsbygg. Arealer
på eiendommene som ikke omfattes av bebyggelse er kjørearealer. Tilbyggene som søkes
etablert skal erstatte midlertidige telt som nyttes til av- og pålasting av kjøretøy, samt lagring av
transportmateriell.
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Figur 2: Kartutsnitt fra «se eiendom». Tilbyggene omsøkes i området anvist med rød sirkel.

Figur 3: Bilde fra google street view som viser teltene som skal erstattes med permanente bygninger.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – tiltaket berøres av flomsone for 200 års flom,
aktsomhetsområde for jord- og flomskred, aktsomhetsområde for snøskred
Planavklaring
Eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 omfattes av både kommunedelplan Støren (planID: 5027
2012009) og reguleringsplanen for Støren sentrum Nord (planID; 5027 2005007). I
kommunedelplanene omfattes eiendommene av formålet AN4. Videre henviser
kommunedelplanene til reguleringsplanen for Støren sentrum Nord og at denne fortsatt skal
gjelde. I kommunedelplanen er det nedfelt følgende bestemmelse:

Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. Der dette ikke kommer klart fram i gjeldende
reguleringsplan gjelder at:
Maks BRA=50 %
Gesimshøyden, som måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom vegg- og takflate,
skal ikke overstige 12 m og maks mønehøyde er 15 m.
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Eiendommene er i reguleringsplanen avsatt til industri med muligheter for å etablere forretninger
tilknyttet den enkelte bedrift. Ut over dette foreligger det ikke bestemmelser som regulerer
utnyttingsgrad og byggehøyde.
Det foreligger ikke motstrid mellom planene og bestemmelsene om maks 50 % BRA,
gesimshøyde inntil 12 m og mønehøyde inntil 15 m gjelder for området.
Det omsøkte tiltaket er i strid med bestemmelsen om maks BRA 50 %. Industriområdet består av
flere grunneiendommer. Uavhengig av om omsøkt bruksareal blir sett i sammenheng med den
samlede næringseiendommen eller grunneiendommene vær for seg overskrides grad av
utnytting.
Søker begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. I hovedsak begrunnes søknaden med følgende
punkter:
 Bebygd areal blir tilnærmet uendret som følge av tiltaket
 Bestemmelsen om maks 50 % BRA er motstridende med forutsetningen om en høy grad
av utnytting
 Nytt tiltak vil være energivennlig for samfunn og miljø, hindre/redusere luktforurensing
og heve de visuelle kvaliteter ved næringseiendommen.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Andre uttalelser forut for høringen
Arbeidstilsynet har i vedtak av 05.01.2018 gitt samtykke til byggeplanene.
Midtre Gauldal kommune ved enhet Eiendom og kommunalteknikk har som tilstøtende
grunneier, vegmyndighet og forvalter av kommunaltekniske anlegg i område akseptert
byggeplanene med vilkår.
Innkomne merknader
Mattilsynet i brev av 11.01.2018
Ingen merknader, men forutsetter at eventuell tilkobling til vannforsyning skjer iht kommunens
VA-norm.
Trøndelag fylkeskommune i epost av 18.01.2018
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev av 29.01.2018
Ingen merknader
Statens vegvesen i brev av 12.02.2018
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Ingen merknader.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev av 13.02.2018
NVE bemerker at tiltaket må imøtekomme kravene til sikker byggegrunn i plan- og
bygningslovens § 28-1. Det vises til at tiltakene skal plasseres i området som omfattes av
aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred. NVE vurderer at tiltakene er omsøkt med en
avstand på 200 meter fra utløpsområde for snøskred og at denne skredtypen ikke trenger utredes
nærmere. Videre vurderes det på samme måte for jord- og flomskred at området i særdeles liten
grad blir berørt av den registrerte skredfaren.
Det bemerkes videre at tiltakene omsøkes i faresone for 200-årsflom og at ny bebyggelse må
sikres for dette.
Vurdering
Det foreligger få merknader til søknaden. De innkomne merknadene gjelder teknisk infrastruktur
og at de omsøkte tiltakene må sikres mot flom. Rådmannen vurderer at forholdene vedrørende
tilknytning til kommunens vannforsyningsanlegg er ivaretatt i de vilkår som kommunal
vannmyndighet har satt. I og med at tiltakene skal etableres innenfor flomsone vurderer
Rådmannen at konstruksjonene må prosjekteres for å tåle denne 200 års flom. Dette for å ivareta
bestemmelsene om naturfare i plan- og bygningslovens § 28-1 og tilsvarende om sikkerhet mot
flom i teknisk forskrift.
Rådmannen vurderer at det er en svakhet ved søknaden at det ikke går frem hvilket areal de
omsøkte tilbyggene vil få. Situasjonskartet (datert 01.12.2017) som er vedlagt søknaden vurderes
allikevel å være tilstrekkelig for å fastslå omfanget av søknaden. Dette legges til grunn for
behandlingen.
Søker påpeker at kommunedelplan Støren legger til grunn en høy grad av utnytting i det aktuelle
området, men begrenser dette til 50 % BRA. Dette er i følge søker motstridende. Rådmannen er
langt på veg enig i søkers betraktninger rundt utnyttingsgrad. Dette da eksisterende bebyggelse
på området utgjør en langt større utnyttingsgrad i utgangspunktet. I tillegg medfører bruk av
BRA at etasjeareal blir med i beregningen. Dette fremstår som lite hensiktsmessig i det aktuelle
området og Rådmannen vurderer at planen ikke settes vesentlig til side. Dette selv om
utnyttingsgraden blir langt høyere enn det som fremgår av kommunedelplan Støren.
Norsk kylling AS har i lengre tid drevet på- og avlasting av slaktedyr i de teltene som nå søkes
erstattet med permanente konstruksjoner. Rådmannen vurderer at å erstatte telt, til denne bruken,
med permanente konstruksjoner vil bidra til å heve de visuelle kvalitetene til
næringsbebyggelsen i området. Videre vil sannsynligvis det omsøkte tiltaket bidra til å redusere
luktforurensningen lokalt i Engan. Ut over det faktum at tilbygget strider med planbestemmelsen
om utnyttingsgrad, for den aktuelle eiendommen, vurderer Rådmannen at det ikke foreligger
vesentlige ulemper ved tiltaket. På bakgrunn av dette vurderes fordelene ved etablering av de
omsøkte tilbyggene som større enn ulempene.
Av søknaden fremgår det at det omsøkte tiltaket skal oppføres på to eiendommer hhv gbnr
45/246 og 45/256. Rådmannen vurderer at eiendommene nyttes under ett og at disse skal
sammenføyes. Kravet om sammenføying hjemles i plan- og bygningslovens § 21-4, femte ledd,
bokstav b.
Konklusjon
Av vurderingen over fremgår det at tiltaket ikke setter gjeldende arealplan vesentlig til side.
Videre er det kommet frem til at fordelene, ved å tillate de omsøkte tilbyggene, er større enn de
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potensielle ulempene. Dette medfører at det foreligger grunnlag for å gi dispensasjon i dette
tilfelle.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger søknad om dispensasjon fra utnyttingsgraden i
kommunedelplan Støren på eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 som omsøkt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene med
tiltaket er større enn ulempene.
Det settes følgende vilkår:
 Tilbygget må prosjekteres for å tåle 200-års flom
 Eiendommene gbnr 45/246 og 45/256 må sammenføyes. Sammenføyingen skal være
gjennomført før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
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Norsk Kylling AS

Dispensasjonsøknad

Tilbygg Norsk Kylling med GID 45/246 og 45/256,
adresse Storengan
Midtre Gauldal kommune

Oppdragsnr.: 5177590
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Oppdragsnr. : 5177590
Dokumentnr.: 01
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Revisjon : 00

adresse Storengan

Innhold
1

Bestemmelse det søkes fra

4

2

Begrunnelse for at dispensasjon bør gis

6

2.1

- Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i formålsbestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.

6

2.2

- Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering:

6

2.3

Konklusjon:

7
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Dokumentnr. : 01
Dispensasjonsøknad | Tilbygg Norsk Kylling med GID 45/246 og 45/256,
Revisjon: 00

adresse Storengan

1

Bestemmelse det søkes fra
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 søkes det om dispensasjon fra pkt. 1.2.1 i
kommunedelplan Støren.

Kommunedelplan Støren pkt 1.2.1, side 9, klipt ut:
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Oppdragsnr. :
Dokumentnr. : 01
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Revisjon: 00

adresse Storengan

Formålet med bestemmelsen er, referert fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementets
veiledning Grad av utnytting (H-2300), § 5-5:
«Prosent bruksareal fastsetter forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomta. Prosent
bruksareal angir en øvre grense for summen av det bruksareal som kan oppføres på tomta i
forhold til tomtearealet.
Prosent bruksareal regulerer forholdet mellom bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) og
tomtearealet og innebærer at det bruksarealet som kan oppføres på tomta vil variere proporsjonalt
med tomtearealet.»
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Revisjon: 00

adresse Storengan

2

Begrunnelse for at dispensasjon bør gis
Ved vurdering av om dispensasjon bør gis av myndigheten skal punktene under omtales og legges
vekt på:

2.1

- OM HENSYNENE BAK BESTEMMELSEN DET DISPENSERES FRA, ELLER
HENSYNENE I FORMÅLSBESTEMMELSENE BLIR VESENTLIG
TILSIDESATT.
Norsk Kylling består i dag av en eksisterende bygningsmasse fordelt på flere eiendommer. Aktuelt
tiltak det her søkes om vil komme på to eiendommer med GID 45/246 og 45/256. Begge disse
eiendommene er bebygd fra før. Det skal som nevnt i søknad om tillatelse rives to telt som står på
den aktuelle plasseringen til nytt tiltak. Arealet vil ikke øke vesentlig etter at nytt tiltak er bygd.
Etter en grov beregning er prosent BRA for tomten på langt over 50%.
Men som det står i utklippet fra bestemmelsen over: «Det skal legges til grunn høy grad av
utnytting», at en da setter maks 50% BRA som begrensning er etter vår mening litt motstridende.
Det nye tiltaket vil bli ca 80 m2 BRA større enn eksisterende bygningsmasse, dvs ca 1% økning.
Vi mener derfor at formålsbestemmelsen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt med det nye tiltaket.

2.2

- OM FORDELENE VED Å GI DISPENSASJON VIL VÆRE KLART STØRRE
ENN ULEMPENE ETTER EN SAMLET VURDERING:
Det nye tiltaket er tenkt å erstatte de to eksisterende teltene, og skal ha samme
bruksområde/formål. Dagens to telt krever store kostnader for og holde en tilfredsstillende
temperatur både sommer og vinter, og er derfor lite energivennlig for samfunn og miljø. En ny
bygning vil være vesentlig enklere å ventilere, avkastet vil bli knyttet til kullfilter for å hindre
luktforurensning. Et nytt bygg vil også visuelt være mye finere enn dagens to telt. Infrastruktur med
adkomst og trafikk vil ikke endres ift dagens bruk, heller ingen økning i antall ansatte pga av
byggingen.
Et nytt bygg vil være til det beste både for de ansatte, naboer og forbipasserende.
Planene er også forelagt Arbeidstilsynet.
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Oppdragsnr. :
Dokumentnr. : 01
Dispensasjonsøknad | Tilbygg Norsk Kylling med GID 45/246 og 45/256,
Revisjon: 00

adresse Storengan

2.3

KONKLUSJON:
Vi som ansvarlig SØK/PRO konkluderer med at det alt i alt foreligger tilstrekkelig begrunnelse iht.
plan- og bygningslovens § 19-2 til at det bør kunne gis dispensasjon fra kommunedelplan Støren
pkt 1.2.1 og vi anbefaler Midtre Gauldal kommune om å gi dispensasjon.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/3841-11

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
49/18
19.03.2018
Saksbehandler: Ola Hage

Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan for Skjærlivollen
hytteområde - vei til hytte på gbnr 52/11 - gbnr 52/1

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for
Skjærlivollen hytteområde - vei til hytte på gbnr
52/11 - gbnr 52/1 - Knut Ivar Skjærli
2
U Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Skjærlivollen hytteområde - vei
til hytte på gbnr 52/11 - gbnr 52/1
3
U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde for
bygging av veg
4
N Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde for
bygging av veg
5
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra Reguleringsplan for Skjærlivollen
hytteområde - vei til hytte på gbnr 52/11 - gbnr 52/1
- Knut Ivar Skjærli
6
I
Uttalelse til Høringsbrev - søknad om dispensasjon
fra reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde for
bygging av veg
7
I
Midtre Gauldal kommune - Høringsbrev - søknad
om dispensasjon fra reguleringsplanen
Skjærlivollen hytteområde for bygging av veg på
gbnr 52/1
8
N Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
dispensasjon fra reguleringsplanen Skjærlivollen
hytteområde for bygging av veg
9
I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan - Skjærlivollen hytteområde for
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Knut Ivar Skjærli
Knut Ivar Skjærli m.fl.
Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
Aril Røttum m.fl.
Ola Hage

Mattilsynet
Trøndelag fylkeskommune

Ola Hage
Fylkesmannen i Trøndelag

10

I

11

S

bygging av veg - Midtre Gauldal 52/1 og 52/11
Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med Morten Stene Jensen
dispensasjon fra reguleringsplan - vei til hytte Knut Ivar Skjærli
Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra
reguleringsplan for Skjærlivollen hytteområde - vei
til hytte på gbnr 52/11 - gbnr 52/1

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Skjærlivollen hytteområde - vei til hytte på
gbnr 52/11 - gbnr 52/1 - Knut Ivar Skjærli
2 Landbruksfaglig uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Skjærlivollen
hytteområde for bygging av veg
3 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Skjærlivollen hytteområde for
bygging av veg - Midtre Gauldal 52/1 og 52/11

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Knut Ivar Skjærli (grunneier gbnr 52/1) og Morten Stene Jensen (eier av fritidseiendommen gbnr
52/11) har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde for bygging av
veg. Søknaden fremmes etter at vegen er bygd, og etter at Midtre Gauldal kommune har sendt
forhåndsvarsel om pålegg om retting på bakgrunn av at vegen er opparbeidet uten tillatelse.
Vegen er i sin helhet opparbeidet på eiendommen gbnr 52/1.
Beliggenhet
Den omsøkte vegen er etablert ved Skjærlivollen vest av Støren.

Figur 1: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen det søkes dispensasjon fra er i kommuneplanens
arealdel anvist med oransje farge og er anvist med rød pil i figuren.
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Dagens situasjon
Vegen som omsøkes er etablert på jorddekt fastmark og arealer med uproduktiv skog iht AR5.
Vegen er i strid med reguleringsplanen da vegen er etablert innenfor arealer avsatt til
landbruksområder. Plasseringen fremgår av figur 2. Vegen er i følge søker opparbeidet med
stedegne masser, med en bredde på 2 meter og en lengde på 250 m.

Figur 2: Utdrag fra reguleringsplankartet til reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde. Vegen som omsøkes er
anvist med rød linje for start og slutt.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – vegen berøres delvis av aktsomhetsområde for jord og
flomskred
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - ingen registreringer som berører
tiltaket
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket direkte, men vegen
etableres mellom registrert orrfuglleik og storfuglleik
Planavklaring
Iht reguleringsplankartet for Skjærlivollen hytteområde etableres hele vegen innenfor formålet
landbruksområde. Vegen skal betjene fritidseiendommen gbnr 52/11 og er dermed i strid med
formålet.

Søkers begrunnelse for tiltaket
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Viser til fullstendig søknad fra søker som er vedlagt. Oppsummert begrunnes
dispensasjonssøknaden med at tiltaket er midlertidig og at den opparbeidede vegen skal
tilbakeføres når den regulerte vegen opparbeides. Videre begrunnes søknaden med at vegen er
opparbeidet uten store inngrep og at vegen er opparbeidet for å fremme sikkerhet/beredskap for
eiere og brukere av fritidseiendommen gbnr 52/11.
Etter at saken ble sendt på høring har søker endret sin søknad til å omfatte en permanent veg i
samme trasè.
Søknaden er nabovarslet til tre naboer uten at det er kommet merknader.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Innkomne merknader
Mattilsynet i brev datert 05.01.2018
Ingen merknader, men påpeker at det må tas hensyn til private drikkevannskilder.
Lokal skogbruksmyndighet i notat datert 05.01.2018
Tiltaket har ikke negativ betydning for skogbruket på eiendommen. Om vegen skal tilbakeføres
frarådes det at vegarealet tilsås. Vegen bør i så fall revegetere seg selv.
Det er ingen registreringer i kommunens viltkart eller Miljødirektoratets naturbase som kommer
i direkte konflikt med tiltaket.
Trøndelag fylkeskommune i brev datert 16.01.2018
Har ingen merknader til en midlertidig dispensasjon, men forutsetter at vegen tilbakeføres til
naturlig terreng. Videre viser fylkeskommunen til aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Lokal landbruksmyndighet i notat datert 29.01.2018
Viser til at vegen er etablert over setervoll med kulturhistorisk interesse.
«…Landbruket mener det er uheldig at disse gamle kulturmarkene blir tatt i bruk til vegformål
for fritidsbebyggelse. Det er ønskelig at arealet tilbakeføres/resettes til jorddekt fastmark, som
kan nyttes til jordbruksformål. Landbruk er derfor i mot tiltaket. Det er bedre at vegen som ligger
i reguleringsplanen omsøkes og bygges som adkomst til hyttene, slik at grunneieren får frigjort
den gamle setervollen til jordbruksformål…»
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 29.01.2018
Miljøvernavdelingen har følgende merknad:
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Bemerker at begrunnelsen i søknaden er svært sparsomme og allmenngyldige. Videre vises det
til at begrunnelsen kan nyttes av alle andre som ikke har kjøreveg fram til fritidsbolig.
Begrunnelsen kan dermed ikke ilegges vekt i denne saken.
Viser til at tiltaket ligger mellom spillplass for orrfugl og storfugl.
Fylkesmannen mener søknaden er mangelfullt begrunnet, at søknaden skal avslås og at vegen
skal tilbakeføres til naturtilstand.
Vurdering
Skjærlivollen hytteområde er en reguleringsplan som legger til rette for etablering av 11
fritidstomter. I skrivende stund er tre av disse tomtene fradelt og bebygd. Planen utgjør dermed 8
urealisert tomter. I reguleringsplanen er atkomsten tenkt etablert med kjøreveg frem til alle
tomter. Regulert veg er planlagt slik at samme veg kan nyttes av alle, både realiserte og
urealiserte, fritidstomter i planområdet. Rådmannen vurderer at den omsøkte vegen setter planen
til side ved at denne kun kan nyttes av én av de realiserte fritidstomtene. Om den regulerte vegen
skal flyttes eller adkomsten skal løses på en annen måte må dette avklares ved en endring av
reguleringsplanen.
I merknadene er det i hovedsak lokal landbruksmyndighet og Fylkesmannens miljøvernavdeling
som er negative til tiltaket. Dette med bakgrunn i at tiltaket legges over en gammel beitemark, at
søknaden er begrunnet med allmenngyldige argumenter og at arealer som er avsatt til landbruk i
planen skal forbeholdes landbruksdrift. Fylkesmannen begrunner også sin merknad med at
tiltaket vil påvirke registrering av skogsfuglleiker i området negativt. Rådmannen vurderer at
denne merknaden ikke kan ilegges vekt ved at det uansett kan etableres veg i området i tråd med
reguleringsplan for Skjærlivollen.
Rådmannen vurderer videre at reguleringsplaner letter blir satt til side enn større overordnede
planer. Dette ved at detaljeringsgraden er større og at en eventuell dispensasjon vil undergrave de
forhold som er avklart i planprosessen. Rådmannens har dermed som grunnprinsipp at tiltak som
avviker fra reguleringsplaner, og som vil påvirke flere, skal avklares ved reguleringsendring.
Konklusjon
Rådmannen vurderer at den omsøkte vegen setter reguleringsplanen for Skjærlivollen vesentlig
til side. Dette ved at vegen ikke kan nyttes som adkomst til resten av det planlagte hytteområde.
For at en dispensasjon etter pbl kap 19 skal kunne gis kan ikke planen settes vesentlig til side og
fordelene ved tiltaket skal være større enn ulempene. Rådmannen har vurdert at den omsøkte
vegen setter planen vesentlig til side. Det er dermed unødvendig å vurdere om fordelen, ved
tiltaket, er større enn ulempene.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om etablering av veg over eiendommen gbnr 52/1 som
omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at planen
settes vesentlig til side.
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Notat
Til:

Ola Hage

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2017/3841-8

29.01.2018

Landbruksfaglig uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen
Skjærlivollen hytteområde for bygging av veg
Det søkes om dispensasjon i forbindelse med bygging av hytteveg fram til fritidseiendom gbnr
52/11 i reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde. Vegen er allerede bygd, og ligger på
eiendommen gbnr 52/1, og går fra seterbua til grunneieren og over areal som tidligere var
setervoll, og gjennom noe skog fram til hytta. Kart med flyfoto fra området viser at det kan se ut
som om vegen var bygd før fotografering i 2014. Gammelt flyfoto fra omkring 1955 viser at ca.
60 % av vegen er lagt på det gamle setervollarealet som i dag er registrert som jorddekt fastmark,
og som er avsatt til landbruk i planen. Vegen er opprettet uten tillatelse.
Vegen er anlagt for å kunne transportere fram tømmer til hyttebyggingen, som en midlertidig
løsning fram til opprinnelig veg i hht reguleringsplanen blir bygd.
Det er grunneier som må søke om tillatelse til bygging av vegen som er planlagt i
reguleringsplanen. Landbruk oppfatter det ikke slik at den vegen som er bygd skal erstatte vegen
som er planlagt i reguleringsplanen. De ønsker å beholde den midlertidige vegen inntil ny veg
blir etablert.
Det oppgis i søknaden at de ønsker å så til hjulsporene, og ta bort vegen og resette terrenget når
ny veg er etablert i samsvar med planen.
Grunneier har tidligere signalisert overfor landbruk at det er ønskelig med enkle tiltak i området
med tanke på å kunne bruke området i jordbruksmessig sammenheng, for eksempel til beite for
sau. Den gamle setervollen er at kulturminne fra tida det var melkeproduksjon og seterdrift på
eiendommen. Seterbua er registrert som sefrakbygg fra ca. 1875. Det har vært planer om befaring
i området for å avklare slike ting. Det har ikke vært tid til dette enda.
Landbruket mener det er uheldig at disse gamle kulturmarkene blir tatt i bruk til vegformål for
fritidsbebyggelse. Det er ønskelig at arealet tilbakeføres/resettes til jorddekt fastmark, som kan
nyttes til jordbruksformål. Landbruk er derfor i mot tiltaket. Det er bedre at vegen som ligger i
reguleringsplanen omsøkes og bygges som adkomst til hyttene, slik at grunneieren får frigjort
den gamle setervollen til jordbruksformål.
Med hilsen
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Midtre Gauldal

Vår dato:
29.01.2018

Vår ref.:
2018/3423

Rørosveien 11
7290 STØREN

Deres dato:
02.01.2018

Deres ref.:
2017/3841-3

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Skjærlivollen
hytteområde for bygging av veg - Midtre Gauldal 52/1 og 52/11
Vi viser til oversendelse av 02.01.2018 med søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen
Skjærlivollen hytteområde for bygging av veg.
Det opplyses fra kommunen at søknad om veg er fremmet etter at vegen er bygd, og etter at
Midtre Gauldal kommune har sendt forhåndsvarsel om pålegg om retting på bakgrunn av at
vegen er opparbeidet uten tillatelse.
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger der miljøvernavdelingen har følgende
merknader:

Miljøvernavdelingen:
Fylkesmannens miljøvernavdeling konstaterer at framlagte begrunnelser i søknaden er svært
sparsomme og allmenngyldige, herunder ønske om å kunne kjøre frem til hytta pga. små
barn i familien og behov for «rask forflytting» «om det skulle skje noe».
Begrunnelsene i saken må anses som trivielle og som de fleste hytteeiere/barnefamilier vil
kunne påberope seg. Begrunnelsene kan således vanskelig tillegges vesentlig vekt i saken.
Som opplyst fra kommunen går omsøkte veg også mellom to spillplasser for hhv. storfugl og
orrfugl. En vei og ferdsel her kan medføre negative konsekvenser for spillplassene.
Fylkesmannens miljøvernavdeling mener at framlagte dispensasjonssøknad for veg ikke er
vesentlig begrunnet. Vi mener at søknaden bør avslås og at ulovlig bygd vegstrekning kreves
rettet og tilbakeført til naturtilstand.
Fylkesmannen ønsker å bli orientert om utfallet i saken.

Med hilsen
Bjørnar Wiseth (e.f.)

Øystein Lorentsen

Direktør
Klima og miljøvernavdelingen

Seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2018/872-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
50/18
19.03.2018
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - etter § 6
for Soknedal Røde kors hjelpekorps og Budal Røde kors hjelpekorps

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag Budal Røde kors hjelpekorps
- etter § 6 for lokale Røde kors hjelpekorps - Soknedal
Røde kors hjelpekorps og Budal Røde kors hjelpekorps
2 S Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte
vassdrag - etter § 6 for Soknedal Røde kors hjelpekorps
og Budal Røde kors hjelpekorps

Ingress
Røde Kors Hjelpekorps i Soknedal og Budal søker om tillatelse til kjøring med snøscooter i
forbindelse med ulike aktiviteter vinteren 2018.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad fra Røde Kors Hjelpekorps i Budal og Soknedal,
heretter kalt RKH, om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med aktiviteter i Midtre
Gauldal vinteren 2018. Aktivitetene er satt opp i 6 punkter i søknaden og omhandler punkter som
både gjelder begge lagene og punkter som omhandler enkeltlag:
1: Patruljekjøring langs de fleste kommunale anlagte trasser i forbindelse med påsken 2018 fra
28.03.2017 – 02.04.2017. Kjøring med 2 ekvipasjer ifølge langs trassene i Midtre Gauldal for
patruljekjøring samt med avstikkere for å dele ut nød plakater til hytteeiere og nå publikum.
Denne søknad gjelder begge RKH
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2: Sanitetsstøtte ved Soknahytta og løypenett til og rundt Soknahytta i helgene i uke 11, 12, 13,
14 og 15 med inntil 2 ekvipasjer ifølge. Denne søknad gjelder både Soknedal og Budal RKH.
3: Kjøring i forbindelse med sanitetsstøtte til Sandfjellrennet onsdag 28.03 langs løypetrassen.
Denne søknad gjelder Soknedal og Budal RKH.
4: ‘Dagens løype’ 18.03 til Jøshaugen og 08.04 Beggåsbua. Denne søknad gjelder Budal RKH
5: Sanitetsstøtte ved Tågåfjellrennet 25.03 lang løypetrassen. Denne søknad en gjelder Budal
RKH
6: Sanitetsstøtte lang Budal Il sitt løypenett helgene i uke 12, 13, 14 og 15, ref. her til
skisporet.no. Denne søknad gjelder Budal RKH
Det opplyses at alle som deltar på disse aktivitetene skal bære Røde Kors uniform eller Røde
Kors vest.
Kjørebok for vinteren 2017 er innlevert.
Alle disse aktivitetene er kjøring som ikke er direkte hjemlet i Motorferdsellovens § 4, og
kommunen må derfor behandle dem etter § 6 i Forskrift om motorferdsel i utmark.
Vurdering
Øvelser fastsatt i godkjent øvingsplan, og uttrykninger er for RHK hjemlet direkte i lov gjennom
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4. Søknaden fra RHK om kjøring i forbindelse med
ulike aktiviteter våren 2018 er ikke hjemlet direkte i denne loven, og må derfor behandles etter
Forskrift om motorferdsel i utmark §6.
RHK gjør en veldig viktig jobb for publikums sikkerhet i gjennom hele året. Denne søknaden
omhandler patruljering i fastsatte traseer i påska, samt sanitetsstøtte i forbindelse med skirenn og
andre lignende aktiviteter. Dette er tilstedeværelse som skaper en stor trygghetsfølelse blant
publikum. I tillegg gir dette en meget god øvingseffekt for RHK som kommer godt med i
situasjoner der det er uttrykning ved skade eller ulykker.
Patruljering av fastsatte traseer i påskeuka 2018 er kjøring som gir en trygghetsfølelse hos
hyttefolk og skiturister. Denne kjøringen skal foregå med to snøscootere etter de fastsatte
snøscootertraseene i Midtre Gauldal. Det er ikke angitt hvor mange turer det skal kjøres, men
tidligere praksis her har vært at det kjøres en tur på kvelden for å kontrollere løypa, og i enkelte
tilfeller en tur på morgenen. Det søkes om avstikkere til hytter for utdeling av nødplakater.
Nødplakater er kartutsnitt over den hytta plakaten gjelder med koordinater og en oppsatt mal
over hva du skal si når du ringer nødnummeret. Dette er en god plakat å ha på hytta hvis uhellet
er ute. Det kan da være vanskelig å holde hodet kaldt, og det å ha en ferdig tekst som inneholder
koordinatene til hytta kan gjøre en slik samtale enklere. Rådmannen vurderer dette som et godt
tiltak, men mener dette bør forbeholdes hytter nær de fastsatte traseene. Rådmannen mener også
at dette er noe som ikke skal foregå hver dag i påskeuka.
Sanitetsstøtte ved Soknahytta og langs Budal Il sitt løypenett i ukene 11-15 er tiltak som gir
trygghetsfølelse for publikum, samtidig som det er god øving for mannskapene. Rådmannen
mener dette er gode tiltak.
Patruljering og sanitetsstøtte for Sandfjellrennet, Dagens løype Jøsåsen og Beggåsbua,
Tågåfjellrennet mener rådmannen er gode tiltak som RHK bør delta på.
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Kommunen vil etter endt sesong evaluere kjøringen med bakgrunn i kjørebøker, og omfang.
Søknader etter § 6 skal behandles politisk i kommunen. Dette betyr at søknadene må komme
kommunen i hende i god tid før vinterens aktiviteter skal gjennomføres. Dette kan ikke sies å
være tilfellet i denne saken. Rådmannen velger likevel å behandle saken, da Røde Kors
Hjelpekorps gjør en god jobb, og at deres tilstedeværelse i påskefjellet samt ved ulike
idretts\arrangement skaper en trygghetsfølelse blant deltakere og publikum.
Rådmannen anbefaler at RKH gjennomgår sine aktiviteter og lager en øvingsplan og en
aktivitetsplan for en lengre tidsperiode slik at dette kan behandles som en flerårig søknad.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir Midtre
Gauldal kommune tillatelse til bruk av snøscooter sik det er omsøkt av Budal Røde Kors
Hjelpekorps og Soknedal Røde Kors Hjelpekorps
Patruljering i påska skal foregå etter kommunens fastlagte traseer, og ikke mer enn to ganger
daglig. Den ene av turene skal foregå på ettermiddag/kveld.
Utdeling av nødplakater skal i hovedsak foregå til hytter nær løypenettet, og i begrenset omfang.
Det skal settes opp plan over denne kjøringen før påska.
Det settes opp vaktliste før hvert oppdrag utføres. Denne leveres kommunen etter perioden er
ferdig sammen med kjørebok over utførte oppdrag med dato, trasenummer og navn på deltakere.
Alle som utfører oppdrag skal bruke Røde kors uniform eller vest.
Rådmannen minner om at grunneiers tillatelse må innhentes i forkant av kjøring.
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