Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Midtre Gauldal rådhus
12.11.2018
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder.

Sign………………………….
Svein Fløttum

Økonomisjef vil orientere om økonomi og handlingsplan.

Støren, den 6.11.2018
Peter Robert Dew
Enhetsleder
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Fra: Gabriella Fure Briceno[Gabriella.Fure.Briceno@mattilsynet.no]
Sendt: 03.08.2018 08:33:58
Til: 'postmottak@hod.dep.no'; 'post@miljodir.no'; 'postmottak@kld.dep.no'; 'postmottak@jd.dep.no'; 'postmottak@nfd.dep.no'; 'arkiv.postmottak@fin.dep.no'; 'post@mfa.no'; 'samediggi@samediggi.no'; 'post@toll.no'; 'postmottak@landbruksdirektoratet.no'; 'post@afk.no'; 'postmottak@hedmark.org';
'postmottak@oppland.org'; 'postmottak@bfk.no'; 'firmapost@vfk.no'; post@t-fk.no postmottak@austagderfk.no postmottak@vaf.no firmapost@rogfk.no hfk@hfk.no post@sfj.no post@mrfylke.no postmottak@trondelagfylke.no post@nfk.no postmottak@tromsfylke.no postmottak@ffk.no; 'postmottak@fmos.no';
'postmottak@fmoa.no'; 'postmottak@fmhe.no'; 'postmottak@fmop.no'; 'postmottak@fmbu.no'; 'postmottak@fmve.no'; 'fmtepost@fylkesmannen.no'; 'fmavpost@fylkesmannen.no'; 'postmottak@fmro.no'; 'postmottak@fmho.no'; 'postmottak@fmmr.no'; 'fmsfpost@fylkesmannen.no'; 'fmnopost@fylkesmannen.no';
'fmfipostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmtrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmtlpost@fylkesmannen.no'; 'post@regelradet.no'; 'post@vetinst.no'; 'post@nmbu.no'; 'post@forbrukerradet.no'; 'firmapost@vegvesen.no'; 'postmottak@jernbaneverket.no'; 'ks@ks.no'; 'nrl@nrl-nbr.no'; 'nsr@nsr.no'; 'shl@reindeerrace.org';
'post@svl.no'; 'johnisak@isan.no'; 'post@nofima.no'; 'postmottak@nifes.no'; 'animalia@animalia.no'; Husdyrkontrollen TINE; 'ht.sau@animalia.no'; 'klf@kjottbransjen.no'; 'koorimp@animalia.no'; 'Mari.Vengnes@landbruksdirektoratet.no'; 'hjort@svanoy.com'; 'morten@siljanhjort.no'; 'bondelaget@bondelaget.no';
'post@smabrukarlaget.no'; 'post@skogeier.no'; 'post@statsskog.no'; 'post@framreinlag.no'; 'post@lom-tamreinlag.no'; 'asgrim@filefjell-reinlag.no'; 'palgrev@frisurf.no'; 'post@rendal-renselskap.no'; 'njff@njff.no'; 'post@landbruk.no'; 'nsg@nsg.no'; 'firmapost@nortura.no'; 'gudmund.tonnessen@los.no';
'tyr@tyr.no'; 'firmapost@norskprotein.no'; 'post@geno.no'; 'post@norgesfor.no'; 'firmapost@felleskjopet.no'; 'firmapost@fkra.no'; 'post@norpels.no'; 'firmapost@nina.no'; 'dnv@vetnett.no'; 'info@virke.no'; 'firmapost@nhomd.no'; 'post@n-lt.no'; 'naturvern@naturvernforbundet.no'; 'nmf@nmf.no'; 'post@wwf.no';
'post@dyrebeskyttelsen.no'; 'kontor@dyrevern.no'; 'siri@dyrsrettigheter.no'; 'post@akvariet.no'; 'post@dyreparken.no'; 'post@polarpark.no'; 'rugg@bjorneparken.no'; 'post@langedrag.no'; 'post@tangendyrepark.no'; 'post@brunst.no'; 'post@fangstmann.no'; 'post@vapenloftet.no'; 'post@jaktfall.no';
'langvind@online.no'; 'kundeservice@xxl.no'; 'kundeservice@gsport.no'; 'post@aurland.kommune.no'; 'post@laerdal.kommune.no'; 'postmottak@ulvik.kommune.no'; 'postmottak@hol.kommune.no'; 'postmottak@aal.kommune.no'; 'postmottak@hemsedal.kommune.no'; 'postmottak@ardal.kommune.no';
'postmottak@gol.kommune.no'; 'postmottak@selbu.kommune.no'; 'postmottak@meraker.kommune.no'; 'postmottak@tydal.kommune.no'; 'postmottak@roros.kommune.no'; 'epost@holtalen.kommune.no'; 'postmottak@mgk.no'; 'postmottak@melhus.kommune.no'; 'postmottak@klabu.kommune.no';
'tk.postmottak@trondheim.kommune.no'; 'postmottak@malvik.kommune.no'; 'larsnesse@sogn.no'; 'siri@sbnatur.no'; 'sigmund_tveitehagen@yahoo.no'; 'aurland@fjellstyrene.no'; 'fmhethj@fylkesmannen.no'; 'hallvard.urset@tolga.kommune.no'; 'post@hognareinen.no'; 'ole.bjarne.hovland@sogn.no';
'espen.farstad@njff.no'[postmottak@hod.dep.no; post@miljodir.no; postmottak@kld.dep.no; postmottak@jd.dep.no; postmottak@nfd.dep.no; arkiv.postmottak@fin.dep.no; post@mfa.no; samediggi@samediggi.no; post@toll.no; postmottak@landbruksdirektoratet.no; post@afk.no; postmottak@hedmark.org;
postmottak@oppland.org; postmottak@bfk.no; firmapost@vfk.no; IMCEAINVALID-post+40tfk+2Eno+20postmottak+40austagderfk+2Eno+20postmottak+40vaf+2Eno+20firmapost+40rogfk+2Eno+20hfk+40hfk+2Eno+20post+40sfj+2Eno+20post+40mrfylke+2Eno+20postmottak+40trondelagfylke+2Eno+20post+40nfk+2Eno+20postmottak+40tromsfylke+2Eno+20postmottak+40ffk+2Eno@mattilsynet.no;
postmottak@fmos.no; postmottak@fmoa.no; postmottak@fmhe.no; postmottak@fmop.no; postmottak@fmbu.no; 'postmottak@fmve.no'; 'fmtepost@fylkesmannen.no'; 'fmavpost@fylkesmannen.no'; postmottak@fmro.no; 'postmottak@fmho.no'; 'postmottak@fmmr.no'; fmsfpost@fylkesmannen.no;
fmnopost@fylkesmannen.no; fmfipostmottak@fylkesmannen.no; fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; post@regelradet.no; post@vetinst.no; post@nmbu.no; post@forbrukerradet.no; firmapost@vegvesen.no; postmottak@jernbaneverket.no; ks@ks.no; nrl@nrl-nbr.no; nsr@nsr.no;
shl@reindeerrace.org; post@svl.no; johnisak@isan.no; post@nofima.no; postmottak@nifes.no; animalia@animalia.no; orghk@tine.no; ht.sau@animalia.no; klf@kjottbransjen.no; koorimp@animalia.no; Mari.Vengnes@landbruksdirektoratet.no; hjort@svanoy.com; morten@siljanhjort.no;
bondelaget@bondelaget.no; post@smabrukarlaget.no; post@skogeier.no; post@statsskog.no; post@framreinlag.no; post@lom-tamreinlag.no; asgrim@filefjell-reinlag.no; palgrev@frisurf.no; post@rendal-renselskap.no; njff@njff.no; post@landbruk.no; nsg@nsg.no; firmapost@nortura.no;
gudmund.tonnessen@los.no; tyr@tyr.no; firmapost@norskprotein.no; post@geno.no; post@norgesfor.no; firmapost@felleskjopet.no; firmapost@fkra.no; post@norpels.no; firmapost@nina.no; dnv@vetnett.no; info@virke.no; firmapost@nhomd.no; post@n-lt.no; naturvern@naturvernforbundet.no; nmf@nmf.no;
post@wwf.no; post@dyrebeskyttelsen.no; kontor@dyrevern.no; siri@dyrsrettigheter.no; post@akvariet.no; post@dyreparken.no; post@polarpark.no; rugg@bjorneparken.no; post@langedrag.no; post@tangendyrepark.no; post@brunst.no; post@fangstmann.no; post@vapenloftet.no; post@jaktfall.no;
langvind@online.no; kundeservice@xxl.no; kundeservice@gsport.no; post@aurland.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no; postmottak@mgk.no; postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no;
tk.postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; larsnesse@sogn.no; siri@sbnatur.no; sigmund_tveitehagen@yahoo.no; aurland@fjellstyrene.no; fmhethj@fylkesmannen.no; hallvard.urset@tolga.kommune.no; post@hognareinen.no; ole.bjarne.hovland@sogn.no;
espen.farstad@njff.no]
Tittel: Høring - Forslag om endring i CWD-soneforskrift

Sakstittel: Høring – Forslag om endring av CWD‐soneforskrift
Saksnr: 2018/86643
Høring: Forslag om endring i CWD‐soneforskrift for å bekjempe skrantesjuke (CWD)
Mattilsynet sender forslag til endring av forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD‐sone)
Høringssvar, merket med saksnummer 2018/86643, kan sendes innen 13. september via lenke på Mattilsynets nettside:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/forslag_til_endring_i_forskrift_om_soner_ved_paavisning_av_chronic_wasting_disease.31863
Alle høringsinnspill vil offentliggjøres på denne nettsiden til Mattilsynet.
Med vennlig hilsen
Gabriella Fure Briceño
rådgiver/jurist
Mattilsynet, hovedkontoret, avdeling planter og dyr, seksjon dyrehelse
Telefon: 22 77 90 69
Besøksadresse: Ullevålsveien 76, Oslo
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no
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Saksframlegg

Arkivnr. L33

Saksnr. 2018/4008-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
69/18
12.11.2018
Saksbehandler: Geir Jøsendal

Orientering om klagesak - klage over vedtak om avvsining av krav om ny
oppmåling

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak om avvisning grensegang/grenseoppmåling Slette
hyttefelt - gbnr 49/38
2 S Orienteringssak - Klage på vedtak om
avvisning - grensegang/grenseoppmåling
Slette hyttefelt - gbnr 49/38
3 U Oversendelse til FM
4 U Oversendelse til Fylkesmannen - Klage på
vedtak om avvisning grensegang/grenseoppmåling Slette
hyttefelt - gbnr 49/38

Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo

Fylkesmannen i Trøndelag

Vedlegg
1 Klage på vedtak om avvisning - grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt - gbnr 49/38
2 Oversendelse til Fylkesmannen - Klage på vedtak om avvisning grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt - gbnr 49/38
3 Krav om ny oppmåling av eiendomsgrensene mellom gbnr 49/6 og gbnr 49/38 (Parsell av
gbnr 49/2)
4 Vedrørende grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt - gbnr 49/6 i Midtre Gauldal
kommune
Ingress
Da det her dreier seg om en klagesak over et lovbundet vedtak, fremlegges saken for utvalget
kun som orienteringssak. Klagen er av administrasjonen ferdig saksbehandlet iflg. fvl. § 33 og
ekspedert til fylkesmannen for avgjørelse.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken – faktiske opplysninger
Klager – Slette Hyttefelt AS v/Harald Larsen - eier gbnr 49/38. Dette er et regulert hyttefelt –
kalt Slette hyttefelt - som opprinnelig var del av gbnr 49/2. I forbindelse med at eierne av gbnr
49/2 hadde inngått avtale om å selge hyttefeltet, ble det 29.06.2016 rekvirert nødvendig
oppmåling med sikte på fradeling og overskjøting, jfr. matrikkellovens § 7. Rekvirent var eiere
og hjemmelshavere til gbnr 49/2, søstrene Marit og Maren Flatås v/advokat Anna Th Flatmo.
Oppmålingen fant sted over tre dager i november 2016. Foruten avtalte, nye grenser mellom
gbnr 49/2 og arealet som skulle skilles ut som gbnr 49/38, ble grensene mellom 49/2 (og dermed
senere 49/38) og de allerede etablerte hytteeiendommene som la innsluttet i de deler av 49/2 som
skulle bli til 49/38 oppmålt. Gbnr 49/6 tilhørende Ola Haukdal er en slik hytteeiendom.
Ved oppmåling av grensene mellom 49/2 (senere 49/38) og 49/6 08.11.2016 møtte Marit Flatås
med fullmakt fra medhjemmelshaver Maren Flatås og hjemmelshaver til 49/6, Ola Haukdal.
Eldre grensemerker etter datidens krav ble påvist av Flatås og Haukdal, som var enige om alle
disse. Punktene ble innmålt v.h.a. GPS og nye grensemerker etter dagens krav ble etablert.
Grensene mellom 49/2 (og dermed 49/38) og 49/6 var dermed oppmålt. Marit Flatås og Ola
Haukdal har også signert protokollen for oppmålingsforretningen. Det fremkom ingen uenighet,
og det ble ikke klaget over oppmålingen, hverken innenfor eller utenfor lovens klagefrist.
16.12.2016 ble nytt gbnr 49/38 tinglyst. 17.03.2017 ble hjemmelen til dette gbnr tinglyst overført
til klager, Slette Hyttefelt AS. 03.10.2018 rekvirerte Slette Hyttefelt AS v/adv. Anna Th Flatmo
ny opp-målingsforretning over grensene mellom 49/38 og 49/6. Det ble anført flere angivelige,
materielle grunner for at grensene av 08.11.2016 muligvis ikke ble riktig oppmålt 08.11.2016.
I brev av 22.10.2018 avviste Midtre Gauldal kommune i medhold av Matrikkellovens § 35, 2.
ledd kravet om ny oppmåling.
Det ble vist til at kommunen er kjent med at Ola Haukdal ikke er enig i at de grensene som ble
oppmålt 08.11.2016 er feil. Det foreligger dermed en grensetvist mellom Slette Hyttefelt AS og
Ola Haukdal som kommunen ikke har kompetanse til å avgjøre gjennom en
oppmålingsforretning etter reglene i Matrikkelloven. I avvisningsvedtakets premisser henvises
det til muligheten for så vel vanlig domstolsbehandling (fastsettelsesdom) som jordskiftesak
(hvor retten både kan avsi fastsettelsesdom og evt. endre grensene, forutsatt opprettholdelse av
verdibalansen mellom partene).
Slette Hyttefelt AS v/adv. Flatmo har 30.10.2018 klaget over avvisningsvedtaket. Da avvisning
iflg. Matrikkellovens § 35, 2. ledd er å anse som ren lovanvendelse, dvs. ikke gjenstand for
politisk, men kun rent faglig, rettslig skjønn, har administrasjonen fastholdt avvisningsvedtaket
og ekspedert saken til fylkesmannen.
Vurdering
Kommunen er iflg. Matrikkellovens § 5a, annet ledd lokal matrikkelmyndighet. Kommunen er
såle-des iflg. loven tillagt en rekke oppgaver, og kompetanse til å fatte enkelte typer vedtak,
f.eks. om sammenføyning til et gbnr av eiendommer som har samme eier og fremstår som en
bruksenhet.
Hva loven derimot like klart ikke hjemler, er rett og plikt (kompetanse) for kommunene som
lokal matrikkelmyndighet til å avgjøre privatrettslige tvister og uenighet om eiendomsgrenser,
hva enten disse grensene er oppmålte eller ikke oppmålt. Dette er en oppgave lovgiver bevisst
har overlatt til domstolene, både de alminnelige (forliksråd, tingrett osv) og de spesielle, dvs.
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jordskiftedomstolene, som da også – gjennom jordskifteloven – i tillegg er tillagt såkalt
rettsendrende kompetanse.
Rettstvister som avgjøres av domstolene er kostbare for partene. Hvor partene enten er enige
eller hvor det er en realistisk mulighet for at partene vil forsøke å bli enige i løpet av en
oppmålingsforret-ning, bør adgangen iflg. Matrikkellovens § 35a til å avvise krav om ny
oppmålingsforretning derfor brukes med en viss forsiktighet. Men lovgiver har – gjennom ikke å
inkludere meklings- (og slett ikke avgjørelses-)kompetanse for kommunene i Matrikkelloven –
som sitt klare utgangspunkt valgt å la kommunene ta seg av det store flertall av tilfeller hvor det
det hverken forekommer uenighet eller tvil, mens tvils- og tvistetilfellene som den store
hovedregel er overlatt til domstolene.
I den konkrete saken vedr. Slette hyttefelt og grensene mellom 49/38 og 49/6 har
administrasjonen derfor bevisst også unngått å gi uttrykk for egne synspunkt på selve realiteten.
Like lite som det etter loven tilligger kommunen å mekle eller fatte vedtak om realiteten når
partene ikke er enige, er det en kommunal oppgave å favorisere den ene part ved – eksplisitt eller
implisitt – å ta stilling til større el. mindre deler av partenes pretensjoner. Å ta til følge en
begjæring om ny oppmåling basert på en argumentasjon om angivelige materielle feil
(realitetsfeil) ved den allerede foreliggende, omforente oppmåling, som rekvirentens motpart på
sin side altså fastholder er materielt riktig, vil fremstå nett-opp som en slik stillingstagen i et
privatrettslig tvistespørsmål som det kommunen helst bør unngå.
Det vises for øvrig til de vedlagte saksdokumentene.

15

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
12.09.2018

Vår ref.:
2018/13531

Deres dato:
15.06.2018

Deres ref.:
2018/526-6

Klage - på vedtak NPM 622/16 - bytte av trase - ved Burusjøen - Midtre
Gauldal 217/11 – saken er avsluttet

Viser til oversendelsesskriv dat. 15.06.2018, vedlagt klage fra Sissel Digre over
kommunens avslag på søknad om endring av trase for kjøring med snøscooter fram
til eiendommen gnr. 217/11.
I telefonsamtale med kommunens saksbehandler 05.09.2018 ble opplyst at
eiendommen 217/11 var overdratt til ny eier. Kommunen hadde også fra ny eier
mottatt søknad om kjøring med snøscooter etter trase nr. 4.
Av grunnboken til Statens kartverk framgår også at eiendommen 217/11 har fått nye
eiere.
Fylkesmannen har på bakgrunn av sakens dokumenter og foreliggende opplysninger
fattet slikt
Vedtak:
Klage fra Sissel Digre over Midtre Gauldal kommune sitt vedtak NPM 622/11
avvises. Dette fordi det ikke lenger foreligger rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 34, 1.
ledd.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra en har mottatt melding om vedtaket, jf. fvl. §
28, 3. ledd bokst. a.
Sakens bakgrunn:
Ved søknad dat. 13.10.2016 søkte eier av fritidseiendommen gnr. 217/11 om
tillatelse til kjøring med snøscooter for 30 turer i perioden 01.10.2016 – 01.06. 2017.
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:
Alf Einar Fornes
Telefon:

Side 2 av 2

Søknaden ble innvilget ved kommunens administrative vedtak i skriv dat. 21.12.2016.
Antallet turer ble godkjent med inntil 10 turer hver sesong. Tillatelsen ble gitt fram til
31.12.2019.
Ved ny søknad dat. 10.12.2017 til kommunen søkte eieren om bruk av alternativ
trase (trase 6) fram til eiendommen 217/11. Søknaden er begrunnet med at det er
vanskelig med parkering og dårlig brøytet parkeringsplass i Rødsløkken. Likeså
anføres at det er 150 hytteeiere i veilaget til Burusjøen. I tillegg vil en kunne redusere
tilkjøringsavstanden fra ca. 15 km til 2 km.
Søknaden ble behandlet av kommunen 31.01.2018, men søknaden ble ikke
imøtekommet.
I e-post dat. 14.02.2018 påklaget eier av eiendommen 217/11 kommunens vedtak.
Klagen ble behandlet av Utvalg for næring, plan og miljø i møte 13.06.2018 under
sak 2018/526-3. Klagen ble ikke tatt til følge.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen har registrert at eiendommen 217/11 nå er overført til nye eiere, i
følge opplysninger fra Statens kartverk, tinglysingen. Ut fra sistnevnte forhold kan
ikke Fylkesmannen se at det lenger foreligger rettslig klageinteresse over
kommunens vedtak og avslag på søknad om bytte av trasevalg for kjøring med
snøscooter.
Oppsummering:
Da det ikke lenger foreligger rettslig klageinteresse over Midtre Gauldal kommune sitt
vedtak i foreliggende sak avvises klagen, jf. fvl. § 34, 1. ledd.
Med hilsen

Anne Sundet Tangen
(e.f.)

Alf Einar Fornes

seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Kopi til:
Sissel Digre

Brutunet
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SINGSÅS

Bjørnar Heksem
Svarmoen
7298 Budalen

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 423/18
Deres ref:

Vår ref

Dato

2018/3402-2

26.10.2018

Avløpsplan for Enlihaugen hyttefelt - gbnr 193/6 - Bjørnar Heksem
Saksopplysninger:
Det vises til søknad, mottatt 07.09.2018, med revidert søknad mottatt 18.10.2018, om
godkjenning av avløpsplan for Enlihaugen hyttefelt.
Enlihaugen hyttefelt har i dag allerede 6 eksisterende hytter. Grunneieren ønsker å utvide
området med ytterligere 10 hyttetomter, slik at det blir totalt 16 hytter i hyttefeltet. Alle disse skal
koble seg til det nye renseanlegget.
Det søkes om etablering av et minirenseanlegg av typen August ATO100, dimensjonert for 75
pe. Anlegget har en kapasitet på 15 m3/dag og en beregnet slamproduksjon på 18,3 m3/år.
Anlegget er et kjemisk/biologisk renseanlegg. Aluminiumsulfat brukes for utfelling av fosfor og
det biologiske rensetrinnet fjerner organisk materiale. Anlegget skal være underlagt drifts- og
vedlikeholdsavtale med August Norge AS, med servicebesøk minimum 2 ganger årlig.
Anlegget skal slamtømmes og skal inngå i kommunens slamtømmeordning.
Ferdigbehandlet avløpsvann føres fra renseanlegget videre til bekk med helårs vannføring, denne
ligger vel 100 meter sør for anlegget. Bekken ender i elva Ena.
August ATO100 er godkjent etter NS-EN 12566-3:2005 + A1:2009 + NA:2009, og tilfredsstiller
rensekravene med 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5 (organisk stoff) for krav
til bruk i følsomt og normalt område med brukerinteresser i tilknytning til resipienten.
Det vises ellers til innsendte avløpsplan med vedlegg.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Vurderinger:
Omsøkte anlegg er dimensjonert for 75 PE. Det blir totalt 16 hytter innenfor hytteområdet som
skal kobles til anlegget, det vil si at hver fritidsbolig beregnes å ha et utslipp tilsvarende 4,687
PE.
Jfr. VA-miljøblad nr. 59 og 100, skal fritidsboliger dimensjoneres etter 200 ltr per brukerdøgn
(sengeplass), gjennomsnittlig blir dette ca 5 PE pr fritidsbolig. Omsøkte anlegg er dimensjonert
for ca 4,7 PE pr fritidsbolig. Da fritidsboliger har varierende antall sengeplasser og bruk gjennom
året, mener Rådmannen at omsøkte anlegg er tilfredsstillende dimensjonert. Det bemerkes likevel
at det ikke er mulig for flere enn 16 fritidsboliger/enheter å koble seg til anlegget.
Anlegget skal slamtømmes og anleggseier må forholde seg til kommunal forskrift i forhold til
blant annet slamtømmingsbehov og gebyr. Opplysninger om dette finnes her:
https://www.mgk.no/tjenester/bygge-og-bo/vann-og-avlop
Rådmannen mener at VA-planen er god nok og vil med grunnlag i gjeldende reguleringsplan tilrå
vedtak av planen. Rådmannen gjør oppmerksom på at anleggene skal prosjekteres og utføres i
henhold til VA-miljøblad og etter krav fra leverandør, slik at masser og avstand mellom
ledninger blir ivaretatt.
Rådmannen gjør videre oppmerksom på at tiltakene krever videre behandling etter plan- og
bygningslovens kapittel 20.
Det gjøres også oppmerksom på at det må foreligge underskrevet serviceavtale på anlegget før
det kan tas i bruk.
Vedtak:
Med hjemmel i reguleringsplan for Enlihaugen hytteområde, plan ID 16482014005, godkjent i
utvalgssak 73/15, av 09.11.2015, vedtar Midtre Gauldal kommune vann- og avløpsplan for
Enlihaugen hytteområde, slik den ble oversendt 07.09.2018 og 18.10.2018.

Klageadgang:
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet
forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.
“Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette vedtaket.

Med hilsen
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Peter Robert Dew
Enhetsleder

Lisbeth Joramo
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.

Vedlegg
1 Kartskisse teknisk plan
2 Drifts- og installasjonsservice
3 Beskrivelse av anlegg
4 Godkjenningsbevis
5 Avløpsplan for Enlihaugen hyttefelt - gbnr 193/6
Kopi til:
SOLEM VERKSTED
Helen Dragset

Solem

7295

ROGNES

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett:
(forvaltningsloven (fvl.) § 28)

Hvem kan det klages
til?
(fvl. § 28)

Klagefrist:

Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
klage over avgjørelsen/vedtaket.
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer
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(fvl. §§ 29, 30 og 31)

Rett til å kreve
begrunnelse:
(fvl. §§ 24 og 25)

Klagens innhold:

inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige
grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses
om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av
Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
I klagen må det presiseres
-

Hvilket vedtak parten klager over

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

(fvl. § 32)

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:

Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis
gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å
få utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta
stilling.

(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve
veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat
kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.

(fvl. § 36)
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Klage til
Sivilombudsmannen:

Hvis partene mener de har vært utsatt for urett fra den offentlige
forvaltnings side, kan partene klage til Stortingets ombudsmann
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan
den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom partene får
klagen avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan
partene ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Mer informasjon om klage til Sivilombudsmannen finnes på
www.sivilombudsmannen.no
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/1084-4

22. oktober 2018

Høring av endringer i forskriftene for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere
Landbruks- og matdepartementet (LMD) sender med dette på høring forslag til endringer i
forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (heretter kalt TPO-forskriften) og forskrift om tilskudd
til landbruksvikarvirksomhet. Bakgrunnen for å fremmes disse forslagene er innføring av et
nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem, Agros, som skal tas i bruk for flere av
tilskuddsordningene som administreres av Landbruksdirektoratet. Med bruk av Agros vil man
oppnå fordeler for både brukerne av ordningen og for forvaltningen.
I tillegg viser departementet til de endringer i TPO-forskriften, forskrift om tilskudd til
landbruksvikarvirksomhet og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. (heretter kalt
sykdomsavløsningsforskriften) som ble fastsatt av avtalepartene ved årets jordbruksoppgjør,
og hvor resultatet av jordbruksoppgjøret ble godkjent av Stortinget 14. juni d.å. Endringene
som ble vedtatt ved årets jordbruksoppgjør inkluderes i denne høringen for å vise helheten i
forskriftsendringene for de tre velferdsordningene.
Det tas sikte på at alle forskriftsendringene skal gjelde fra 1. januar 2019.
Frist for å sende inn høringsuttalelser er mandag 3. desember d.å.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk via følgende lenke:
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2613478

Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no

Kontoradresse
Teatergata 9
www.lmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 874
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Avdeling
Landbrukspolitisk
avdeling

Saksbehandler
Håkon Grotli
22 24 93 34

1. Innledning
En hovedbegrunnelse for forslagene til forskriftsendring som er på høring, er innføring av et
nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem, Agros, som skal tas i bruk for flere av
tilskuddsordningene som administreres av Landbruksdirektoratet. Departementet tar sikte på
at disse endringene skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2019, dvs. samtidig som Agros
forventes å bli tatt i bruk for tilskudd til landbruksvikar og tidligpensjon til jordbrukere.
Departementet vil vise til at høringen ikke representerer en full gjennomgang av tilskuddsordningene med tilhørende forskrifter. I tillegg til en tilpasning grunnet innføring av Agros,
foreslås det imidlertid også enkelte språklige/strukturelle endringer i forskriftene, som ikke er
ment å innebære en materiell endring av tilskuddsordningenes innhold, men som vil gjøre
forskriftene mer oversiktlige og dermed enklere å lese.
Nærmere om Agros
I tråd med påleggene om digitalisering av offentlig forvaltning er Landbruksdirektoratet i ferd
med å innføre Agros som et nytt elektronisk system for både søknads- og saksbehandling.
Det nye systemet vil gi forbedringer både for foretakene som søker om tilskudd og for landbruksmyndighetene. Foretak som sender inn søknader digitalt, vil få meldinger digitalt fra
landbruksforvaltningen via meldingsboks i Altinn. Dette gjelder informasjon om både
behandling av søknader og om utbetaling av tilskudd. Med bruk av Agros kan det legges inn
veiledning til søknadsskjemaet som støtte for søkerne av tilskuddene. Agros vil også gi
bedre saksbehandlingsstøtte for forvaltningen.
Den nye elektroniske løsningen medfører behov for noen endringer i regelverket, som
omtales nærmere nedenfor i kap. 2 og 3. Forslaget til endringer i regelverket framgår også
av de vedlagte forslagene til endringsforskrifter.

Endringer i regelverket for velferdsordningene som følge av jordbruksoppgjøret 2018
Endringene i regelverket som ble fastsatt ved årets jordbruksoppgjør tas med i dette brevet
for å vise helheten i forskriftsendringene for de tre velferdsordningene. I kap. 4 i dette brevet
omtales samlet forskriftsendringene som avtalepartene vedtok ved årets jordbruksforhandlinger. Det vises for øvrig til Prop. 94 S (2017-2018) "Endringer i statsbudsjettet 2018 under
Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)"1. I kap. 7.10 "Velferdsordninger" i proposisjonen framgår avtalepartenes vedtak om endringer i forskriftene for
tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv., tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og
tidligpensjon til jordbrukere. Forslagene i Prop. 94 S (2017-2018) ble behandlet og godkjent
ved Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret.
Vedlagt høringsbrevet følger forslag til endringsforskrifter for de tre velferdsordningene.

1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-94-s-20172018/id2602222/
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2. Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

a. Endring av søknadsfristen (§ 3)
Gjeldende rett
Avløserlag som ønsker å tilby landbruksvikarvirksomhet kan søke om tilskudd til et visst
antall landbruksvikarårsverk for det påfølgende kalenderåret. Fylkesmannen behandler
søknadene og fordeler tilskuddsmidlene som er tildelt fylket mellom de ulike avløserlagene. I
forskriftens § 3 andre ledd første punktum står det at søknadsfristen for tilskudd for det
kommende året er 1. oktober, men at Landbruksdirektoratet kan fastsette en annen
søknadsfrist. Dette har direktoratet gjort i flere år, og søknadsfristen har siden 2016 vært 31.
desember.
I rundskrivet for tilskuddsordningen står det at fylkesmannen må vente med å fatte vedtak til
embetet har mottatt brev med belastningsfullmakt for det året tilskuddet skal gis for. Dette
skjer vanligvis i løpet av januar måned. I tillegg anbefaler direktoratet fylkesmannen om å
vente med fordelingen av tilskudd til rapportering om landbruksvikarvirksomheten året før er
mottatt fra avløserlagene. Fristen for denne rapporteringen er 1. februar, jf. § 3 andre ledd
andre punktum. Den første halvparten av tilskuddet utbetales vanligvis relativt kort tid etter
dette tidspunktet.
Den andre delutbetalingen skjer etter 1. juni. Innen denne datoen skal avløserlagene ha
sendt inn en ny versjon av rapporteringsskjemaet om sin landbruksvikarvirksomhet
foregående år til fylkesmannen. Rapporteringen er hjemlet i forskriftens § 6 første ledd.
Fylkesmannen må gi et foreløpig svar til avløserlaget dersom søknaden om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet ikke kan bli behandlet innen én måned etter at den ble mottatt, jf.
forvaltningsloven § 11 a tredje ledd. Fordi lagenes rapporteringsfrist er 1. februar blir det
nesten alltid nødvendig å sende ut foreløpige svar for at fylkesmannen skal ha mulighet til å
bruke rapporteringen for fjoråret som grunnlag for behandling av søknadene for inneværende
år.
Departementets vurdering
Fordi overholdelse av søknadsfristen kan være avgjørende for avløserlagets rett til tilskudd,
finner departementet det naturlig at den framgår av selve forskriften og ikke bare fra
søknadsskjemaet og rundskrivet for tilskuddsordningen. Videre bør søknadsfristen være
tilpasset tidspunktene for når fylkesmannen mottar brev med belastningsfullmakt og
rapportering fra avløserlagene om sin landbruksvikarvirksomhet foregående år med grunnlag
i foreløpige regnskapstall.
I Landbruksdirektoratets utvikling av en ny elektronisk løsning for søknad om og tildeling av
tilskuddet (Agros), tas det sikte på å slå sammen søknaden om tilskudd for inneværende år
og rapporteringen om landbruksvikarvirksomheten i foregående år til ett skjema. Da trenger
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avløserlagene kun å forholde seg til én frist og ett skjema. Dette vil også lette fylkesmannens
arbeid fordi det vil redusere behovet for å sende ut foreløpige svar pga. at man ikke rekker å
behandle søknadene innen én måned. LMD foreslår på dette grunnlaget at søknadsfristen
settes til 1. februar det året tilskuddet tildeles for.
b. Forskriftsfeste plikt til å ettersende årsmøtegodkjent regnskap og årsrapport (§ 3)
Gjeldende rett
Avløserlagene skal innen 1. juni sende inn en rapport om sin landbruksvikarvirksomhet
foregående år til fylkesmannen, hvor rapporten er basert på regnskap godkjent av årsmøtet. I
tillegg plikter avløserlagene å legge fram årsmeldingen og det godkjente regnskapet til
fylkesmannen. Kravet til denne rapporteringen fra avløserlagene er ikke eksplisitt nedfelt i
forskriften, men er hjemlet i forskriftens § 6 første ledd, som sier at avløserlag som mottar
tilskuddet, plikter å gi alle nødvendige opplysninger som fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet krever.
Departementets vurdering
For å sikre at tilskuddet blir brukt i tråd med formålet, må avløserlagene med årsmøtegodkjent hhv. årsmelding og regnskap framlegge dokumentasjon om sin landbruksvikarvirksomhet ut over det avløserlaget oppgir i rapporteringsskjemaene. Tidsfrist for og kravet til
innsending av godkjent årsrapport og regnskap til fylkesmannen bør framgå av forskriften.
LMD foreslår derfor å legge til et nytt tredje punktum i § 3 andre ledd om at årsmøtegodkjent
årsrapport og regnskap for foregående år må sendes til fylkesmannen innen 1. juni. Det vil gi
saksbehandler hos fylkesmannen grunnlag for å vurdere om opplysningene i rapporteringsskjemaene er korrekte eller ikke.
c. Øvrige endringer (§ 2)
I § 2 "Bruk av landbruksvikar" er det i 1. ledd fastsatt at avløserlag ved sykdom og i krisesituasjoner skal yte hjelp til jordbruksforetak. Denne plikten gjelder imidlertid bare de avløserlag som mottar tilskudd til landbruksvikarvirksomhet, slik det framgår av 2. ledd i § 2. For å
oppnå en bedre helhetlig framstilling av forskriftens regulering av tilskuddsordningen, foreslår
LMD derfor å endre rekkefølgen på disse to leddene i § 2, slik at nåværende 2. ledd blir nytt
1. ledd, og tilsvarende at nåværende 1. ledd blir nytt 2. ledd, jf. vedlagte utkast til endringsforskrift for tilskuddsordningen.
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3. Tidligpensjon til jordbrukere (TPO)
a. Justering av ordlyden i bestemmelsene om overdragelse og uttreden av næringen (§ 4)
Gjeldende rett
Formålet med bestemmelsene i første og tredje ledd i § 4 er den samme, og det er i stor
grad også sammenfall mellom ordlyden i første og tredje ledd. Siste punktum i første ledd
regulerer foretak, mens siste punktum i tredje ledd regulerer selskaper, jf. nedenfor hvor de
gjeldende bestemmelsene er gjengitt:
"For å være berettiget tidligpensjon kan bruker og/eller dennes ektefelle/samboer ikke lenger
eie landbrukseiendom, drive eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk. Den
som mottar tidligpensjon kan heller ikke være innehaver av eller ha næringsinteresser i
foretak som driver slik virksomhet."
"Bruker og/eller ektefelle/samboer kan ikke lenger eie eller forpakte landbrukseiendom eller
drive jordbruk/gartneri eller skogbruk, eller ha næringsinntekt fra slik virksomhet. Den som
mottar tidligpensjon kan ikke være deltaker eller aksjonær i et selskap som driver
jordbruk/gartneri eller skogbruk."
Landbruksdirektoratet viser til at nåværende annet ledd 2 har blitt lagt til grunn for
forvaltningen av både det foregående første ledd, og det etterfølgende tredje ledd. Det
innebærer at man i forvaltningen av første og tredje ledd har fulgt de samme retningslinjer.
Departementets vurdering
Departementet finner at man med siste punktum i første ledd kan ha lagt til grunn regulering
av aktive produsenter som eier/forpakter jordbruksforetak, mens man med siste punktum i
tredje ledd derimot har ment å regulere de som kun har eierinteresser i foretak som driver
jordbruksproduksjon. I forvaltningen av ordningen har man imidlertid ikke lagt til grunn en slik
"inndeling" av de to bestemmelsene.
I første ledd siste punktum vises det til "foretak", mens det i tredje ledd siste punktum vises til
"selskap". LMD vil peke på at selskaper som driver økonomisk virksomhet er å definere som
foretak, og at den ulike bruken av begreper i de to bestemmelsene derfor ikke kan tilsi ulike
formål med reguleringen.
For å kodifisere gjeldende forvaltningspraksis og for å forbedre bestemmelsene foreslår LMD
å oppheve § 4 tredje ledd og omformulere § 4 første ledd slik at den også dekker det som
har vært regulert gjennom tredje ledd.
2

"Ved avhending må hjemmelen til eiendommen være tinglyst på ny eier. Dersom salget er konsesjonspliktig i

henhold til lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., og
kjøper etter kjøpekontrakt har tatt risiko for konsesjon, er det tilstrekkelig at kopi av tinglyst kjøpekontrakt
foreligger på søketidspunktet. Ved forpaktning skal forpaktningsavtalen være skriftlig oppsagt."
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b. Reguleringen av TPO for personer som mottar tilskuddet med grunnlag i unntaksbestemmelsen i § 7 andre ledd bokstav c (§ 7 og § 11)
Gjeldende rett
Etter § 7 andre ledd bokstav c) kan fylkesmannen etter en særskilt vurdering "innrømme
enbrukerpensjon som ikke er lavere enn 70.000 kroner eller tobrukerpensjon som ikke er
lavere enn 110.000 kroner til søkere som ikke oppfyller kravet i første ledd første punktum på
grunn av rehabilitering, attføring eller hel eller delvis uførhet.".
Bestemmelsen innebærer at fylkesmannen etter en særskilt vurdering kan innvilge
tidligpensjon selv om søker ikke oppfyller kravene til referanseinntekt i § 7 første ledd fordi
vedkommende pga. rehabilitering/attføring/uførhet har hatt for lav referanseinntekt. Etter § 11
andre ledd skal imidlertid utbetaling av TPO ikke overstige brukers og eventuelt
ektefelles/samboers samlede referanseinntekt. Samlet kan de to bestemmelsene innebære
at personer som får innvilget TPO med grunnlag i § 7 andre ledd bokstav c), mottar
tilskuddet med redusert sats siden de har hatt en lav referanseinntekt.
Landbruksdirektoratet oppgir at det i 2018 kun var to personer, et tobruker-par, som på dette
grunnlaget har fått utbetalt lavere årlig beløp enn den ordinære satsen for tobrukere.
Departementets vurdering
LMD vil vise til at bestemmelsene omfatter svært få tilfeller, og at en eventuell videreføring av
bestemmelsene vil kreve store kostnader til utvikling av TPO innenfor det nye Agrossystemet. LMD finner også at en oppheving av bestemmelsene vil forenkle tilskuddsordningen, slik at den blir lettere å forholde seg til både for de som søker om tilskuddet og for
forvaltningen av ordningen. Departementet vektlegger at man ved oppheving av § 11 andre
ledd, kan utbetale TPO med ordinære satser også i de tilfeller hvor unntaksbestemmelsene i
§ 7 andre ledd bokstav c) er grunnlaget for innvilgning av tilskuddet. LMD foreslår derfor å
oppheve § 11 andre ledd.
Vi vil i denne sammenheng vise til at unntaksbestemmelsen i § 7 andre ledd bokstav c) kun
benyttes i svært få tilfeller, og at forslaget om å fjerne § 11 andre ledd derfor i nær ubetydelig
grad vil innebære noen økning i de samlede utbetalingene over ordningen. LMD legger til
grunn at denne forskriftsendringen også gjøres gjeldende for de personer som allerede er
innvilget TPO, og mottar tilskuddet med redusert sats. Dette er nødvendig for å oppnå den
ønskede forenklingen i det nye elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet for
ordningen.
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c. Endringer i beskrivelsen av kommunens rolle i saksbehandlingen (§ 12 og § 13)
Gjeldende rett
I henhold til dagens forskrift for TPO § 12 har kommunen en saksforberedende rolle. Søknad
om tidligpensjon skal sendes til kommunen, som så ser gjennom at søknaden er godt nok
utfylt og at nødvendig dokumentasjon ligger ved, før de sender den videre til fylkesmannen.
Etter § 12 kan kommunen "om nødvendig" også avgi en uttalelse i saken. Det er først og
fremst i saker der det kan være aktuelt med dispensasjon fra noen av vilkårene i forskriften
at en slik uttalelse gis. Det er fylkesmannen som treffer førstegangsvedtak i sakene.
Landbruksdirektoratet har anslått at det har kommet inn noe færre enn 150 søknader i året
på landsbasis de siste årene. Det begrensede antallet saker og det faktum at kommunene
ikke fatter vedtak om tidligpensjon, medfører at kompetansen om regelverket for tidligpensjon er mangelfull i mange kommuner. Det har skjedd at kommuner har gitt søkere
ufullstendig og/eller ukorrekt informasjon og at dette har ledet til feilutbetalinger. Søknader
om tilskuddet har dessuten blitt liggende lenge hos kommunen før de videresendes til
fylkesmannen, noe som har gitt unødig lang saksbehandlingstid.
Departementets vurdering
LMD vil vise til at mange kommuner har liten kompetanse om tilskuddsordningen, og dermed
begrenset kapasitet til å gi veiledning til eventuelle søkere. Fylkesmannen er den instans
som treffer vedtak i sakene og har som følge av dette bedre kunnskap om ordningen. Dette
tilsier at veiledningsansvaret bør ligge hos fylkesmannen. På grunn av manglende erfaring
med slike saker, har kommunene i mange tilfeller heller ikke i dag hatt det reelle ansvaret for
veiledning mv. En endring av regelverket ved at ansvaret for veiledning og innhenting av
nødvendig informasjon legges til fylkesmannen, vil derfor i liten grad innebære noen faktisk
endring i forvaltningen av tidligpensjonsordningen.
LMD vil også påpeke at kommuner fortsatt kan gi veiledning dersom TPO-søkerne skulle ta
kontakt, men mener at hovedansvaret for veiledning bør være tillagt fylkesmannen. Veiledningen i det elektroniske skjemaet vil bidra til at søkerne utfyller søknaden korrekt og i økt
grad sender inn den påkrevde dokumentasjonen som skal følge søknadene. Innføringen av
det nye Agros-baserte systemet kan derfor bidra til kortere saksbehandlingstid for TPOsøknader. Endring av regelverket slik at søknadene sendes direkte til fylkesmannen vil også
bidra til dette.
Departementet vil også vise til at fjerning av regelfestingen av kommunens rolle når det
gjelder veiledning, vil gi en stor forenkling av det nye elektroniske Agros-systemet for
søknad- og forvaltning av TPO.
Ut fra dette foreslår LMD å oppheve regelfestingen av kommunens saksforberedende rolle i
§ 12 , samt å justere ordlyden som beskriver fylkesmannens oppgaver. Videre foreslår vi å
bytte ut ordet «kommunen» med «fylkesmannen» i § 13 første ledd.
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d. Månedlige i stedet for kvartalsvise utbetalinger (§ 13)
Gjeldende rett
I § 13 andre ledd er det fastsatt at tidligpensjon skal utbetales kvartalsvis, og Landbruksdirektoratet gjennomfører utbetalinger ca. 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.
Departementets vurdering
TPO utbetales til privatpersoner. Disse har krav på å få tilsendt en årsoppgave over utbetalingene av tilskuddet, tilsvarende bl.a. årsoppgaven til lønnsmottakere. For å kunne utarbeide
slike oppgaver, må Landbruksdirektoratet samordne saksbehandlingssystemet i Agros med
lønnssystemet som direktoratet benytter. Lønnssystemet er basert på månedlige utbetalinger, noe som innebærer at utbetalingene av TPO må legges om til månedlige i stedet for
kvartalsvise utbetalinger.
For økonomiske ytelser som bl.a. lønn og pensjoner er normalen at utbetalingen skjer
månedlig. Ved å gå over til månedlige utbetalinger for TPO blir det enklere for mottakeren å
ha oversikt over økonomien, og vil i mange tilfeller medføre at søkeren får sin første utbetaling av tidligpensjonen på et tidligere tidspunkt enn i dag.
For forvaltningen er transaksjonskostnadene knyttet til beregning og utbetaling av tilskuddet
svært lave, slik at hyppigere utbetalinger ikke vil gi økte utgifter av betydning. Derimot vil
samordning med direktoratets allerede etablerte lønnssystem kunne gi en innsparing
sammenlignet med utarbeiding av nye systemer for årsoppgaver mv. i Agros. Departementet
vil også peke på at forslaget vil kunne forenkle utviklingen av det elektroniske søknad- og
saksbehandlingssystemet i Agros.
LMD foreslår derfor å endre § 13 andre ledd til at det skal gjennomføres månedsvise
utbetalinger av TPO.

e. Lik utbetalingssats per måned for alle som mottar TPO som tobrukerpensjon (§ 13)
Gjeldende rett
Ved jordbruksoppgjørene fastsettes det hvor store beløp som per år skal utbetales i hhv.
enbruker- og tobrukerpensjon av TPO, satsene for 2019 er på respektive 100 000 og 160
000 kroner. For tobrukerpensjon blir det samlede årlige tilskuddsbeløpet fordelt likt med
80 000 kroner på bruker og ektefelle/samboer. 3
Etter § 6 "Aldersgrenser" andre ledd første punktum bortfaller retten til TPO for både bruker
og ektefelle/samboer ved utgangen av den måneden bruker fyller 67 år. I § 13 tredje ledd er
det gitt et unntak fra bestemmelsen i § 6:

3

Kun ektefeller/samboere kan innvilges tobrukerpensjon. Hvis begge fyller kravene til å defineres som bruker,
kan de selv velge hvem som skal stå som bruker og hvem som skal stå som ektefelle/samboer i søknad om
tidligpensjon.
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"Dersom ektefellen/samboeren i en tobrukerpensjon er yngre enn brukeren, kan
ektefellen/samboeren velge om totalsummen av tidligpensjon skal utbetales fram til brukeren
fyller 67 år, eller om den skal utbetales fram til ektefellen/samboeren fyller 67 år."
Samlet TPO-beløp for de årene ektefelle/samboer mottar tilskuddet skal bli det samme
uavhengig av hvilket alternativ som velges. Beløpet per utbetaling blir derfor redusert om
man velger alternativet om å motta tilskuddet fram til også ektefelle/samboer fyller 67 år.
I følge Landbruksdirektoratet var det i andre kvartal i år 25 ektefeller/samboere som mottok
TPO med redusert sats for tobrukere fordi de har valgt å forlenge utbetalingen av tidligpensjon fram til de selv fyller 67 år.
Departementets vurdering
Selv om en ektefelle/samboer velger å utvide antall år TPO-utbetalingen fordeles over, så
øker ikke samlet tilskuddsutbetaling. Samtidig vil en oppheving av unntaksbestemmelsen
forenkle TPO for både tilskuddssøkerne og forvaltningen. Formålet for tilskuddsordningen er
å bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket, og endringsforslaget vil ikke redusere
effekten av tilskuddet i denne sammenheng. Det må også vektlegges at det er meget få
personer som mottar TPO-tilskuddet etter unntaksbestemmelsen. LMD foreslår på dette
grunnlag at § 13 tredje ledd i TPO-forskriften oppheves.
For å kunne oppnå den ønskede forenklingen av Agros-systemet for TPO, må man ikke bare
oppheve adgangen for at flere ektefeller/samboere skal kunne komme inn på en slik ordning.
I tillegg må man også følge opp de personer som allerede er innvilget og mottar TPO med
lav sats. I de tilfeller bruker har fylt 67 år, må ektefeller/samboere motta en engangsutbetaling som tilsvarer gjenværende del av samlet TPO-tilskudd. For de tilfeller hvor bruker
ennå ikke har fylt 67 år, må satsen til ektefelle/samboer oppjusteres, slik at både bruker og
ektefelle/samboer går samtidig ut av tobruker-pensjon når bruker blir 67 år.

f.

Øvrige forslag (§ 3 og § 13)

I § 3 nr. 5 bokstav e) er det bl.a. vist til "uførepensjon". Etter folketrygdloven kap. 12 er
korrekt navn på ytelsen "uføretrygd", og forskriftens § 3 justeres i samsvar med dette.
Etter § 13 fjerde ledd første punktum kan det kreves gebyr når utbetalingen skjer ved bruk av
direkte utbetalingskort. LMD foreslår å oppheve denne bestemmelsen ettersom det ikke
lenger er mulig å motta tidligpensjon på direkte utbetalingskort.
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4. Endringer ved jordbruksoppgjøret 2018 av forskrifter for velferdsordningene over
jordbruksavtalen
Departementet viser til kap. 1 i høringsbrevet og omtalen av det ved årets jordbruksoppgjør
ble fastsatt flere endringer i forskriftene for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.,
tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere. Vi viser i denne sammenheng til kap. 7.10 "Velferdsordninger i Prop. 94 S (2017-2018) "Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)".
Som nevnt over tas disse endringene i regelverket med i dette brevet for å vise helheten i
forskriftsendringene for de tre velferdsordningene.
a. Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
Avtalepartene vektla at avløserlagene har behov for fleksibilitet for å ta høyde for at behovet
for landbruksvikarbistand til jordbruket kan variere mye fra år til år. For å øke avløserlagenes
mulighet til å tilpasse sin virksomhet best mulig, fastsatte partene følgende forskriftsendringer:
- Fjerning av kravet i § 2 tredje ledd om at den maksimale dagsatsen som foretak skal
betale ved bruk av landbruksvikar, ikke skal være større enn den maksimale
dagsatsen for refusjon ved avløsing ved sykdom.
- Eventuelle gjenværende tilskuddsmidler hos avløserlaget et år skal ikke lenger kreves
betalt tilbake eller motregnet i det påfølgende året. Bestemmelsen var hjemlet i § 4
sammenholdt med § 7 andre ledd.
- Fjerning av begrensningen i § 4 på hvor stor andel av tilskuddet som avløserlagene
kan bruke til opplæring, rekruttering og administrasjon.
b. Tidligpensjon til jordbrukere
Avtalepartene la til grunn at mottakere av TPO skal kunne motta ytelser fra NAV som
kommer til erstatning for lønnsutbetalinger. Ved jordbruksoppgjøret fastsatte partene
følgende forskriftsendring:
- Det kan ytes tidligpensjon til bruker og ektefelle/samboer i det samme tidsrom som
det ytes avtalefestet pensjon, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller etterlattepensjon.
- Vi viser til § 11 tredje ledd: "Bruker og ektefelle/samboer kan hver for seg ha inntekt
som nevnt i § 3 nr. 5 bokstav a-c i tillegg til tidligpensjonen." Bestemmelsen innebærer at bruker/ektefelle ikke kan ha inntekt etter § 3 nr. 5 bokstav d-e i tillegg til
tidligpensjon. Bokstav d) i denne bestemmelsen omfatter dagpenger, mens bokstav
e) omfatter uførepensjon og arbeidsavklaringspenger.
Når det gjelder uførepensjon og arbeidsavklaringspenger, innebærer vedtaket ved
jordbruksoppgjøret at bruker og ektefelle/samboer kan motta disse ytelsene samtidig med at
det utbetales TPO. Utbetaling av dagpenger var imidlertid ikke eksplisitt nevnt ved
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jordbruksoppgjøret, jf. Prop. 94 S (2017-2018). LMD viser til det overnevnte grunnlaget for
avtalepartenes vedtak om TPO, og at også dagpenger er en ytelse fra NAV som kommer til
erstatning for lønnsutbetalinger. Dette tilsier at dagpenger må kunne innfortolkes i
avtalepartenes vedtak, og at bruker og ektefelle/samboer derfor kan ha inntekt fra dagpenger
samtidig med at det ytes TPO.
- Med grunnlag i overnevnte er § 11 første og tredje ledd opphevet. (I kap. 3 over
foreslås det å oppheve § 11 andre ledd, slik at § 11 derfor fjernes fra forskriften.)
Avtalepartene vedtok også å fjerne alle minstebeløpsgrenser for utbetaling av tilskudd over
jordbruksavtalen4, med unntak for erstatningsordningene. Dette innebærer at nåværende
femte ledd i TPO-forskriften § 135 blir opphevet.

c. Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
Avtalepartene vektla at innehaver av et jordbruksforetak normalt vil ha nær tilknytning til
foretaket. Det vil derfor være i tråd med formålet å utbetale tilskudd til sykdomsavløsning mv.
til vedkommende så lenge han eller hun har hatt næringsinntekt fra foretaket - uansett om
den er positiv eller negativ. For å skape forutberegnelighet for søkerne og å komme bort fra
dagens utstrakte dispensasjonspraksis, fastsatte avtalepartene følgende forskriftsendring:
- Det stilles krav om næringsinntekt for innehavere av jordbruksforetak for de to siste
årene de hadde fått skatteoppgjør for per 1. januar i året avløsingen finner sted. For
innehaver stilles det imidlertid ikke lenger krav til et nivå på ½ G i næringsinntekt, kun
at innehaver har positiv eller negativ næringsinntekt.
- For innehavers ektefelle videreføres nåværende krav om næringsinntekt på minst ½
G som gjennomsnitt for de to siste inntektsåra.
- Med innehavere menes innehavere av enkeltpersonforetak (ENK). Kravet til
forutgående næringsinntekt for andre enn innehavere videreføres som i dag, dvs. at
for deltakere i DA eller ANS, samt for ektefeller til innehavere og deltakere, er det
nødvendig med dispensasjon for å kunne få tilskudd hvis disse ikke har hatt minst ½
G i næringsinntekt de to siste årene de har fått skatteoppgjør for per 1. januar det året
avløsningen finner sted.
- Partene vedtok at det skal fastsettes en unntaksbestemmelse fra vilkåret til næringsinntekt for nyetablerte foretak hvor innehaver ennå ikke har mottatt skatteoppgjør for
de to siste årene. Ettersom skatteoppgjøret for et inntektsår normalt er klart høsten i
påfølgende år, må unntaksregelen gjelde frem til og med det tredje årsskiftet (31.
desember) etter at jordbrukeren startet opp.
- Ved forvaltningens vurdering etter unntaksbestemmelsene skal det legges til grunn at
tilskuddet kun skal gis til jordbruksforetak, hvis virksomhet over tid er egnet til å gi
positiv næringsinntekt. Dette for å unngå at tilskuddet gis til mer "hobbypreget"
virksomhet og ikke reell jordbruksproduksjon, og også for å sikre en viss tilknytning til
jordbruk utover den formelle innehaverrollen.
4
5

Se kap. 7.11.5 i Prop. 94 S (2017-2018)
Nåværende femte ledd i § 13 lyder: "Beregnet beløp mindre enn 500 kroner pr. kvartal blir ikke utbetalt."
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5. Administrative og økonomiske konsekvenser
Forslagene i kap. 3 som sendes på høring innebærer ikke endringer av vesentlig materiell
betydning verken når det gjelder tilskudd til landbruksvikarvirksomhet eller tidligpensjonsordningen for jordbrukere. Endringene forventes imidlertid å lette innføringen og bruk av
søknads- og saksbehandlingssystemet Agros for både søkerne og tilskuddsmyndighet.

Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør
Håkon Grotli
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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HØRINGSINSTANSENE:
Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruksdirektoratet
Fylkesmennene
Kommunene
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Landbrukstenester

Side 13

35

UTKAST

Forslag til forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd
Fastsett av Landbruks- og matdepartementet XX.YY.2018 med heimel i lov 12. mai
1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
I forskrift 22. oktober 2007 nr. 1167 om tilskot til landbruksvikarverksemd skal desse
endringane gjerast:

§ 2 skal lyde:
§ 2. Bruk av landbruksvikar
Avløysarlag som mottek tilskot til landbruksvikarverksemd pliktar innanfor sitt
geografiske ansvarsområde, fastsett av fylkesmannen etter samråd med
avløysarlaga, å ha tilstrekkeleg landbruksvikarberedskap tilgjengeleg.
Avløysarlaga skal ved sjukdom og i krisesituasjonar yte hjelp til føretak med husdyrog planteproduksjon, som har rett på tilskot til avløysing ved sjukdom mv., jf. forskrift
19. desember 2014 nr. 1821 om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
Denne plikta er avgrensa til 14 dagar per tilfelle. Dersom landbruksvikaren ikkje
nyttast i slik samanheng, kan vikaren nyttast til annan avløysing.

§ 3 skal lyde:
§ 3.Søknad og rapportering
Søknadsskjema og rapporteringsskjema vert fastsett av Landbruksdirektoratet.
Søknad om tilskot til landbruksvikarverksemd for inneverande år og rapport om
landbruksvikarverksemda for føregåande år skal sendast fylkesmannen innan 1.
februar. Årsrapport og rekneskap for føregåande år, som er godkjende av årsmøtet,
skal sendast fylkesmannen innan 1. juni.
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§ 4.Tilskot
Tilskotet vert utrekna med grunnlag i føresegner fastsett i eller i medhald av
jordbruksoppgjeret.
II
Endringane trer i kraft frå 1. januar 2019.

Forslag til forskrift om endring i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet XX.YY.2018 med hjemmel i lov 12. mai
1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.
I
I forskrift 3. februar 1999 nr. 190 om tidligpensjon til jordbrukere skal disse
endringene gjøres:
§ 3 nr. 5 bokstav e) skal lyde:
e) utbetalt uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som ikke omfattes av § 7 andre
ledd bokstav c.

§ 4 første ledd skal lyde:
For å være berettiget tidligpensjon kan bruker og/eller dennes ektefelle/samboer ikke
lenger eie eller forpakte landbrukseiendom. De kan heller ikke drive eller ha
næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk. Den som mottar tidligpensjon kan
heller ikke være innehaver av, deltaker, aksjonær eller for øvrig ha næringsinteresser
i foretak som driver slik virksomhet.
Tredje ledd oppheves
Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd.
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§ 7 andre ledd bokstav c skal lyde:
c) innrømme tidligpensjon til søkere som ikke oppfyller kravet i første ledd første
punktum på grunn av rehabilitering, attføring eller hel eller delvis uførhet.
§ 11 oppheves
§ 12 skal lyde:
§ 12. Søknad og vedtak
Søknaden skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og
sendes til fylkesmannen.
Fylkesmannen fatter vedtak om tidligpensjon. Fylkesmannen kan innhente
nødvendige opplysninger fra kommunen i forbindelse med behandling av søknaden.
§ 13 skal lyde:
§ 13. Beregning og utbetaling av tidligpensjon
Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og
søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet fylkesmannen i hende.
Tidligpensjon utbetales per måned.
Det er ikke anledning til å overdra krav på tidligpensjon til eie eller pant.
Satser for enbruker- og tobrukerpensjon blir fastsatt i eller i medhold av
jordbruksoppgjøret.

II
Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.
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Forslag til forskrift om endring i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom
og fødsel mv.
Fastsett av Landbruks- og matdepartementet XX.YY.2018 med heimel i lov 12. mai
1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.
I
I forskrift 19.12.2014 nr 1821 om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. skal
disse endringene gjøres:
§ 3 andre ledd skal lyde
Den personen som det vert søkt tilskot for må ha hatt næringsinntekt frå jordbruk,
gartneri mv. frå føretaket i dei to siste inntektsåra som vedkomande har fått
skatteoppgjer for per 1. januar i det året avløysinga finn stad. Dersom personen ikkje
er innehavar må inntekta ha vore minimum ½ G i gjennomsnitt per år. For nye
innehavarar som per 1. januar enno ikkje har fått skatteoppgjer for dei to fyrste åra
etter oppstart krevst i staden at jordbruks- eller gartneridrifta i føretaket er egna til å
gje dei positiv næringsinntekt over tid.

II
Endringane trer i kraft frå 1. januar 2019.

Side 17
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Saksframlegg

Arkivnr. 145

Saksnr. 2018/3475-3

Utvalg
Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for helse og omsorg
Formannskapet
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for helse og omsorg
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Internasjonalt råd
Arbeidsmiljøutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
33/18
14/18
55/18
138/18
16/18

Møtedato
01.11.2018
01.11.2018
08.11.2018
12.11.2018
15.11.2018
13.11.2018
21.11.2018

29.11.2018
13.12.2018
Saksbehandler: Brit Dragåshaug

Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022

Dokumenter i saken:
1 I Forslag til økonomiplan 2019 - 2022 med Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
budsjett for 2019 for kontrollutvalget
2 I Melding om vedtak i budsjett og
Revisjon Midt-Norge SA
økonomiplan for 2019 - sak 16-2018
3 S Handlingsprogram med økonomiplan 2019
- 2022
4 I Oversendelse av vedtak om budsjett og
Envina IKS
renovasjonsgebyr 2019 - Envina IKS
Vedlegg
1 Den norske kirke - Driftsbudsjett 2019
2 Den norsk kirke - Tilleggsbevilgning 2019
3 Den norske kirke - Rapport fra Cowi vedr. Budal kirke
4 Den norske kirke - Investeringsbehov
5 Gauldal Brann og Redning IKS - budsjett
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ønskede investeringstiltak
Rådmannens forslag til investeringstiltak
Forslag til økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for
2019 for kontrollutvalget
Særutskrift sak 27-2018 Forslag til økonomiplan 2019
-2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
Hefte - Handlingsprogram med økonomiplan 2019 2022
Ønskede driftstiltak
Rådmannens forslag til driftstiltak
Gebyrregulativet 2019
Envina - Oversendelse av vedtak om budsjett og
renovasjonsgebyr 2019

Ingress
Denne saken skal avklare hvor mye penger kommunen skal bruke til drift/tjenestetilbud og
investeringer i perioden 2019 – 2022. Den skal også fastsette på hvilke områder gebyr skal
kreves og hvor store disse skal være.
Saksopplysninger
Det vises innledningsvis til vedlagte dokumenter. Herunder spesielt Handlingsprogram med
økonomiplan 2019 – 2022.
Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens § 14 en gang i året vedta en rullerende
økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og omfatte hele
kommunens virksomhet. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og
strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Utfordringsdokument samt avholdte
dialog og strategikonferanser er viktige elementer for utforming og innretning av handlingsprogrammet med økonomiplan.
«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de
målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise
utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre
vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas
opp i budsjettåret.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og
oversiktlige.
Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i
et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.
Kommunestyret vedtar selv planen og vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
formannskapet etter forutgående behandling i hovedutvalg, rådet for eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne, internasjonalt råd, arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget.
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den»
Økonomiplanens første år er årsbudsjett for 2019.
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Rådmannens vurderinger
Det vises innledningsvis til «Forord» i hefte handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022
og handlingsprogrammet.
Statsbudsjettet, kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2030, Handlingsprogram for 2018 – 2021,
avholdte strategikonferanser, KOSTRA rapporter og vedtak fattet i løpet av 2018 danner
grunnlaget for Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022 . Økonomiplanperioden går
over 4 år, men kommunen må hensynta og planlegge for et utviklingsbilde som tegner seg om
minst 10 – 15 år.
Kommunens økonomiske handlingsrom er meget begrenset og det er nødvendig både å
opprettholde/øke inntektsnivået samt redusere driftskostnader. Selv om det nå er bygget et beløp
på 25 millioner i disposisjonsfond, er det behov for tiltak da det er vedtatt utbygging av nytt
næringsområde. Statsbudsjettet gav oss en vekst i inntekter med 1,6 % i forhold til 2018. Dette
gir kommunen et reelt tap på 1,2 % , da deflatoren (lønns- og prisvekst) er på 2.8%. Denne
differansen må kommunen selv finne inndekning for. Rådmannen vurderer at det ikke kan
beregnes full kompensasjon for deflatoren, og kompenserer for 2,6 %. Skatteanslaget er veldig
forsiktig, og ut fra den økonomiske veksten i Norge så velger rådmannen å legge
skatteinntektene på samme nivå som 2018. Det vil si at skatteanslaget økes med 1,2 millioner
kroner.
I statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt at eiendomsskatt ikke kan legges på produksjonsutstyr/
-maskinskatt i 2019. Det forventes at inntektsbortfallet skal kompenseres fra staten. I forslag til
statsbudsjett for 2019 legges det opp til at eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer,
fritidseiendommer og ubebygd grunn skal reduseres med 30 % fra 2020.
Regjeringen har lovt kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og
installasjoner.. KS følger opp dette i dialogkonferanser med regjeringen og vi forventer at vi
også får kompensert for inntektsbortfall for bolig- og fritidseiendommer.
I gjeldende handlingsprogram er det lagt inn reduksjoner/innsparingskrav på enhetene som
videreføres.
Det er ikke foreslått avsetning til disposisjonsfond for 2019, med den begrunnelse at vi ligger
foran handlingsregelens målsetting om 4 % innen 2022.
For å klare å få et budsjett i balanse, samt følge opp handlingsplaner som er utformet for å skape
økonomisk sikkerhet og handlingsrom senere er følgende hovedgrep lagt i denne perioden:
 Fortsette en målrettet og systematisk prosess for effektivisering av driften i alle ledd.
Implisitt i en slik prosess er å se etter effektiviseringspotensialet som ligger i
digitalisering
 Økt forutsetning for høyere inntekter, bl.a. endringer i befolkningssammensetning
(høyere barnekull i grunnskole gir merinntekter)
 Fortsatt 4 promille eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer
 Redusere investeringsnivået
 Tilrettelegge for boligbygging ved bl.a. revidering av kommunedelplan Støren
 Vurdere standard og arealeffektiviteten i kommunale bygg
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Det vil være krevende å gjennomføre denne planen, men skal det skapes reserver i perioden må
dette til.
Avslutningsvis nevnes, som i forordet, at det er lett å ha fokus på nye ønskelige tiltak, men vi
skal ha i mente at kommunen yter gode tjenester på et bredt felt med dagens ressurser, samt at vi
jobber for å finne mer effektive/smartere måter å jobbe på.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022, herunder
gebyrregulativ, med følgende punkt :
1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr. 65 mill., jfr. K-sak 8/15.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for
eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille
for verker og bruk i 2019. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12.
Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt.
3. Kommunalt skattøre for 2019 fastsettes til 11.55%
4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg
der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette.
5. Driftsrammer vedtatt lik år 1 - 2019
6. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1- 2019
7. Kommunestyret vedtar budsjettet på rammenivå, jfr. Budsjettskjema 1B. Rammen for R- 2 og R-5
delegeres rådmannen myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht. vedtatte
fordelingsmodell. Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan, kapittel 9 og 12 for
underliggende dokumentasjon og fordeling.
8. Kommunestyret vedtar budsjettforslag fra Gauldal Brann og Redning IKS, Envina IKS og Konsek
IKS iht. vedlegg.
9. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd på 5 898 000 kr og et investeringstilskudd på 1 700 000

kr til Støren kirkelige fellesråd.
10. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B , samt rammetabeller for det enkelte rammeområde i hefte
Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022 vedtas.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 01.11.2018
Saken tatt til orientering.
Saken fortsetter i neste møte 15.11.18
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Vedtak
Saken tatt til orientering

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 01.11.2018
HO- utvalget tar rådmannens innstilling til orientering – enstemmig vedtatt
HO - utvalget har følgende kommentarer:
I pkt 4. rettes det opp i gebyrsatser for kantinepriser:
125 kr for spesialkost, 125 kr besøkende mandag – lørdag spesialkost og 135 kr besøkende
søndag og helligdager.
HO - utvalget støtter fremmet forslag fra rådmann om økning av gebyr på trygghetsalarm og
kaffe/lunsjpakker.
Ho-utvalget ber om:
1. At det blir sikret at det er midler til en god og forsvarlig eldreomsorg for våre innbyggere.
2. At Rådmannen ser på bo- og dagsentrene i hele kommunen som en ressurs, og
videreutvikler dem i tråd med St.meld. 15 «leve hele livet» med fokus på brukerne.
3. Må utnytte den bygningsmassen vi har i det videre arbeidet med eldreomsorg og
demensomsorg.
4. Ber rådmannen utrede soneinndeling for hjemmetjenesten og heldøgnsbemanning ved boog dagsentrene i lys av eldreomsorgsreformen og føringene som ligger der.
5. Aktivitørressursen må opprettholdes jfr, tidligere vedtak (16.01.17):
«aktivitørtilbud/lavterskeltilbud skal etableres i hele kommunen»
6. HO- utvalget mener det er viktig å bygge boliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
7. Utvalget ser behovet for kommunepsykolog og KAD-seng psykiatri/rus. Psykisk helse er
like viktig som fysisk helse! Vi vil samtidig berømme Mental helse i MG for deres
mangeårige innsats med ulike lavterskeltilbud for mange av våre innbyggere.
Votering:
1. Enstemmig vedtatt
2. Enstemmig vedtatt
3. Enstemmig vedtatt
4. 2 for og 2 mot
5. Enstemmig vedtatt
6. Enstemmig vedtatt
7. Enstemmig vedtatt
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Vedtak
HO- utvalget tar rådmannens innstilling til orientering.
HO - utvalget har følgende kommentarer:
I pkt 4. rettes det opp i gebyrsatser for kantinepriser:
125 kr for spesialkost, 125 kr besøkende mandag – lørdag spesialkost og 135 kr besøkende
søndag og helligdager.
HO - utvalget støtter fremmet forslag fra rådmann om økning av gebyr på trygghetsalarm og
kaffe/lunsjpakker.
Ho-utvalget ber om:
1. At det blir sikret at det er midler til en god og forsvarlig eldreomsorg for våre innbyggere.
2. At Rådmannen ser på bo- og dagsentrene i hele kommunen som en ressurs, og
videreutvikler dem i tråd med St.meld. 15 «leve hele livet» med fokus på brukerne.
3. Må utnytte den bygningsmassen vi har i det videre arbeidet med eldreomsorg og
demensomsorg.
4. Ber rådmannen utrede soneinndeling for hjemmetjenesten og heldøgnsbemanning ved boog dagsentrene i lys av eldreomsorgsreformen og føringene som ligger der.
5. Aktivitørressursen må opprettholdes jfr, tidligere vedtak (16.01.17):
«aktivitørtilbud/lavterskeltilbud skal etableres i hele kommunen»
6. HO- utvalget mener det er viktig å bygge boliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
7. Utvalget ser behovet for kommunepsykolog og KAD-seng psykiatri/rus. Psykisk helse er
like viktig som fysisk helse! Vi vil samtidig berømme Mental helse i MG for deres
mangeårige innsats med ulike lavterskeltilbud for mange av våre innbyggere.
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DEN NORSKE KIRKE
Støren kirkekontor
Rørosveien 11, 7290 Støren

Midtre Gauldal kommune

Vedlegg budsjettbehov 2019 drift – Støren kirkelige fellesråd

Støren kirkelige fellesråd ønsker å gi en forklaring og en oversikt på hva midlene vi får fra Midtre
Gauldal kommune går til, for det er et relativt stort beløp vi ber om samtidig som en ytterligere
innsparing er problematisk for oss.

En avklaring
Det er vesentlig å forstå vår organisering. Den norske kirke har to «stabslinjer». Prestene er ansatt
hos biskopen og lønnes av Den norske kirke (Dnk). Lønn til våre to prester går derfor ikke over
fellesrådets budsjett. Trosopplærer er ansatt i fellesrådet, men hennes lønn og hennes aktiviteter
finansieres av Den norske kirke i tillegg til litt offer. Alle andre på kirkekontoret er ansatt i
fellesrådet og lønnes derfra. Alle utgifter ut over midler fra Dnk og det som er redegjort for
nedenfor dekkes av kommunale midler. Kirkelovens § 15 stadfester kommunens ansvar, men
tallfester ikke dette. Fellesråd skal levere et budsjettbehov til kommunen som er grunnlaget for
videre behandling. Hva kommunen deretter bestemmer er opp til de folkevalgte. § 15 forteller også
om fellesrådets ansvar i forhold til hva midlene fra kommunen skal brukes til.
Budsjettforslaget fra oss er en innmelding om behov som kommunen skal vurdere. For å kunne
vurdere dette så bør man også ha kjennskap til vår drift. En redegjørelse og oversikt vil kunne gi
bedre forståelse for hvordan vi bruker midlene. Her er en redegjørelse for både inntektsmuligheter
og utgiftutfordringene.

Inntekter:
Fellesråd har få muligheter til andre inntekter enn kommunale midler. Hva vi kan ta betalt for av
varer og tjenester og hva vi kan tilby er sterkt regulert i Dnk’s virksomhetsreglement og den statlige
gravferdslovgivningen. Vi kan ikke for eksempel ikke ta betalt for gudstjenestelige handlinger.
Inntektene er også prisgitt andre variabler og dermed uforutsigbare. Støren kirkelige fellesråd, som
alle andre fellesråd, tar betalt for de varer og tjenester vi kan, men inntektene er marginale. Her er
en oversikt over hvilke inntektsmuligheter vi har ut over kommunale midler:
Gravferdslovens § 6.1.: «Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til
fri grav på gravplass her.» Det betyr at avdøde utenfor kommunen ikke har rett på fri grav, men
allikevel ønsker noen «å komme hjem» for å hvile ved siden av familie. Vi kan i disse tilfellene ta
oss betalt, også for leie av kirke eller bårerom til seremonier, hvilket vi gjør. Inntekt avgjør hvor
mange som ønsker det. Så langt i 2018 har vi ikke hatt noen slike gravferder.
Støren kirkelige fellesråd
Rørosveien 11
7290 Støren

Foretaksregisteret NO 976 998 863
Tlf . 72 40 31 50 faks 72 40 30 01
e-post: kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no
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DEN NORSKE KIRKE
Støren kirkekontor
Rørosveien 11, 7290 Støren

Navnet minnelund vil få en engangsavgift ved nedsetting av urne der. Denne skal gå til
forskjønnelse og vedlikehold for denne minnelunden. Vi har nettopp blitt sertifisert så hvor mange
som vil benytte seg av minnelunden er fortsatt ukjent.
Festeavgift er vanlig i all gravplassdrift både på kister, urner og minnelund. Der følger vi det
innarbeidede systemet. Prisene på feste ble vedtatt hevet av kommunestyret i 2012. Vi ligger
prismessig på samme nivå som sammenlignbare kommuner.
Vi kan ikke ta betalt for selve seremonien uansett bosted, men vi kan ta betalt for
meditasjonsmusikken i forkant for seremonien. I snitt er det i ca 2/3 av begravelsene hvor pårørende
bestiller dette.
Blomsterstell har tidligere vært utført av eksterne firma, men vi har nå tatt over dette arbeidet selv.
Inntektene av dette går til gravplassvedlikehold. Inntekten er variabel i forhold til hvor mange
festere som bestiller denne tjenesten.
Vi har også tilbud om oppretting av støtter og salg av selvvanningskasser hvilket tidligere har vært
en tjeneste som gravminneleverandører har tilbudt. Dette er en marginal inntekt.
Vi leier ut kirker og bårehus til andre tros- og livssynssamfunn og til kulturelle arrangement. Igjen
er vi avhengig av etterspørsel. I 2017 hadde vi en del konserter, men i 2018 kun seks til sammen for
alle kirkene. For 2019 har vi så langt mottatt kun en booking av konsert. Igjen er vi prisgitt
markedet. Og vi har forskjellig pris hvor vi differensierer mellom lokale artister og profesjonelle. Vi
ønsker å stimulere og hjelpe lokalt kulturliv på denne måte. Vi tar av lokale arrangører kr 1 500,- +
10 % av billettinntektene, og dette dekker på langt nær ikke alle utgifter vi har på et slikt
arrangement. For profesjonelle tar vi kr 7 500,- i engangsavgift + 10 % av billettinntekter. Her er vi
på grensen, og kanskje over, til å prise oss ut av markedet. Igjen er det marginale inntekter.
Turisme er pr i dag ikke vellykket. Vi bør ha kirkene bemannet i sommerhalvåret for å kunne holde
de åpne og å ta i mot turister. Fellesrådet har ingen mulighet til det pr i dag.
Offer går ned hos oss, og det ser vi også nasjonalt. Giveriveren er ikke like stor som tidligere. Vi
har allikevel budsjettert med kr 55 000,- for 2019. Offer er øremerket konfirmasjons-, dåps- og
trosopplæringsarbeid.
Vi tar i dag en deltakeravgift for konfirmanter. Den er i dag på kr 1 500,- og går til å dekke de fleste
kostnadene ved konfirmasjonsleir. Inntekt følger antall konfirmanter.

Vi har budsjettert med totalt inntekt på kr 543 800,- for 2019 ut over kommunale midler. Det
innbefatter et håp om økt antall konserter og at vi selv kanskje kan arrangere en eller flere konsert,
men med dette følger også en utgift så det blir en vurdering hva som er mulig. Inntektsmulighetene
ellers er svært variable og uforutsigbare.

Støren kirkelige fellesråd
Rørosveien 11
7290 Støren

Foretaksregisteret NO 976 998 863
Tlf . 72 40 31 50 faks 72 40 30 01
e-post: kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no
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DEN NORSKE KIRKE
Støren kirkekontor
Rørosveien 11, 7290 Støren

Utgifter
Her vil vi prøve å gi et blide over hvilke kostnader og utfordringer vi står overfor. Vi har en
omfattende bygningsmasse som består av fire kirker, fire bårehus, to garasjer og en kirkestall. I
tillegg har vi ca. 70 daa gravplass. Det påløper også kostnader ved alle aktiviteter og generell drift.

Lønnskostnadene
Antall ansatte i fellesrådet utgjør 6,4 årsverk og hvor arbeidsoppgavene fordeler seg slik:
3,6 årsverk er gravplassforvaltning og kulturminneforvaltning.
2,2 årsverk er trossamfunn.
0,6 årsverk er økonomi og administrasjon.
Totale lønnskostnader som går over fellesrådets budsjett er for 2019 på ca 4,6 millioner kroner.
Over halvparten av lønnsresursene går til gravplassforvaltningen og kirkevedlikeholdet hvorav
gravplassforvaltningen tar ca 75 %. Gravplassdrifta har vi problemer med å se at vi kan spare mer
på. Der har vi i løpet av de siste to årene allerede redusert med 0,7 årsverk. Vi kan ikke redusere
dette mer for da får vi ikke gjennomført begravelser. Det er vanskelig å redusere mer på de to andre
feltene også blant annet på grunn av virksomhetskrav fra Dnk og krav til offentlig forvaltning.

Folkevalgte
Folkevalgte i menighetsråd og fellesråd skal ha møtegodtgjørelse som andre offentlige organer. Hos
oss er satsen 150,- pr møte for rådsmedlemmer og 300,-pr møte for lederne. Det skal helst ligge på
samme nivå som kommunestyrerepresentanter men det er ikke vi i nærhetene av å klare. Så på
grunn av den økonomiske situasjonen har representantene gått med på å kun motta en symbolsk
sum. Total kostnad kr 70 420,- for totalt 38 folkevalgte representanter i 5 råd fordelt på 46 møter.

Aktivitets- og forbruksmateriell / faste kostnader / administrasjon
Vi har gjennomgått våre innkjøpsrutiner og reforhandlet og inngått innkjøpsavtaler der det har vært
mulig. Driften er lagt om fra og gjelde hver kirke til en felles drift og virksomhet, og vi har innført
fordelene med «stordrift» i innkjøpsordningene i den grad det er mulig. Vi har fått ned kostnadene
noe. Allikevel blir beløpet som vi har budsjettert med kr 393 606,-. Her for eksempel stearinlys,
rengjøringsmidler, toalettpapir, jord og frø til planering, salt til smelting av is, avfallssekker, utsyr
til konfirmanter, noter, kontormateriell, leasing av kopimaskin, reisegodtgjørelse og arbeidstøy for å
nevne noe.

Strøm:
Store trekkfulle bygg krever mye strøm. Til tross for at vi nå har gjennomført en rekke ENØK-tiltak
så gjør dårlig isolering og utette vindu sitt til at kostnadene fortsatt er høye. Men det største sluket
er allikevel jordtinerne som vi bruker på vinteren når vi skal grave graver, og her har vi ikke
mulighet til å spare i og med at bårer skal etter loven jordfestes innen ti virkedager. For 2019 har vi
budsjettert kr 265 000,- i strømutgifter.

Støren kirkelige fellesråd
Rørosveien 11
7290 Støren

Foretaksregisteret NO 976 998 863
Tlf . 72 40 31 50 faks 72 40 30 01
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Forsikring:
Vi er i gang med å reforhandle forsikringspriser, men det er trolig lite å hente på dette. Totalt
premie på bygg, inventar, maskiner og besøkende er i dag på kr 117 929,-. Når vi nå har oppdaget at
vi har en fantastisk kirkekunstsamling i Støren kirke er vi redd for at premien kan gå opp ganske
betraktelig.

Avgifter/lisenser/gebyrer/serviceavtaler/kontrolltjenester:
Vi har en mengde avgifter, lisenser, gebyrer, serviceavtaler og kontrolltjenester. Vi har hatt en
omfattende gjennomgang av disse og fjernet alt som er mulig samt forhandlet priser for å få ned
kostnadene. Allikevel blir den totale summen som er budsjettert på kr 469 150,-.

Konfirmanter
Konfirmantweekend påløper seg på ca kr 70 000,-. I tillegg kommer en rekke kostnader som her
ligger inn under forbruksmateriell. Deltakeravgiften rekker ikke til å dekke kostnadene men er til
god hjelp i det totale kostnadsbildet.

Annonser
Annonsekostnadene for 2019 er budsjettert for kr 60 000,-. Med innføring av GDPR har svært
mange av våre muligheter til å nå ut til våre medlemmer og andre interesserte blitt borte og
annonsering blir på flere hold den eneste kommunikasjonsmuligheten utad om våre tilbud.

Vedlikehold kirker og kirkegårder:
Av større vedlikeholdsoppgaver (som ikke hører inn under investering) har vi for 2019 satt følgende
på planen:

*=eget mannskap utfører jobben.

I tillegg kommer generelt vedlikehold av bygg, gravplasser og maskinpark på kr 229 500,-. Totalt er
det kr 517 000,- som går til vedlikehold, hvilket ikke er mye med tanke på bygningsmassen, de
krevende kirkebyggene med spesielle behov, samt de store arealene vi har ansvaret for.
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Krevende drift
Det krever sitt å imøtekomme behovene til over 20 000 besøkende i kirkene, alle som er på våre
kirkegårder, deltakere i alle våre aktiviteter, samt vedlikehold av bygningsmasse og areal. Vi håper
at oversikten ovenfor kan gi en formening hva de kommunale midlene går til og at det gir en større
forståelse for hvorfor Støren kirkelige fellesråd ber om så mye som kr 6 042 457,- i budsjettet for
2019. Vi håper at Midtre Gauldal kommune ser seg i stand til å bevilge dette.

Med vennlig hilsen
Støren kirkelige fellesråd
Eli Ødegård
Kirkeverge / daglig leder
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Støren, 5. oktober 2018

Midtre Gauldal kommune

Tilleggsbevilgninger 2019 drift
Vedrørende bevilgninger for 2018 ble det utydelig hvor mye Støren kirkelige fellesråd fikk bevilget,
og vi forventet etter vedtaket i kommunestyret å motta et høyere beløp en det vi faktisk mottok.
Differansen er på kr 144 000,-. Vi klarer oss igjennom 2018 med det vi har mottatt, men det har gått
på bekostning av to planlagte prosjekt: Takreparasjoner over sakristiet i Soknedal kirke hvor vi har
vannlekkasje på grunn av manglende og skadet takskifer, samt innkjøp av kjølefasiliteter for bårer.
Taklekasjen har vi hatt siden 2016, men spesielt det siste er det viktig at vi får på plass før vi får en
ny varm sommer.
Vi håper at det lar seg gjøre å tilleggsbevilge kr 144 000,- i 2019 så vi får gjennomført disse to
tiltakene så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Støren kirkelige fellesråd
Eli Ødegård
Kirkeverge / daglig leder
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Midtre Gauldal kommune

Støren 3. september 2018
Budsjettbehov innvestering 2019
Det ble bedt om kr 4 110 000,- i budsjettbehov for 2019 på investering for Støren kirkelige
fellesråd. Det var beregnet at dette beløpet skulle gå til følgende: Støren kirkegård – plentraktor kr
110 000,- og Singsås kirke – utvendig og innvendig rehabilitering, kr 4 000 000,-. Vi ser oss nødt til
å justere dette etter en ny vurdering av hva som er gjennomførbart samtidig som det i det siste har
spesifisert kommet nye behov. Vi ber nå om kr 2 804 000,-. Her følger en oversikt over prosjekt:
Behovet for ny plentraktor på Støren kirkegård er uforandret. Innkjøp av ny har blitt utsatt i flere år
på grunn av prioriteringer. Nå må det bare gjøres. Vi ber om kr 110 000,- til innkjøp av ny.
Prosjekteringen til innvendig rehabilitering av Singsås kirke samt innhentning av tillatelser har ikke
kommet langt nok til at vi kan gjennomføre dette i 2019. Det kan tilsynelatende være enkelt å
rehabilitere innvendig, men med himlingens malte himmel og diverse maletekninger i rommet ellers
kreves det ekstra forarbeid, fagkunnskap og prosjektering som vil ta tid. I tillegg er det på bordet en
mulighet til å restaurere kirken til gammel prakt, og her må menigheten involveres. Ved eventuelt
så store endringer må rehabiliteringen opp i menighetens årsmøte, - kanskje også flere ganger. Vi
mener at det blir store forskjeller i kostnadene på de to alternativene og at en arkitekt må inn i bilde
ved en rehabilitering til gammelt interiør. Dette vil ta tid så vi mener at det er mest fornuftig å
utsette innvendig oppussing til 2020 og dette gir oss tid til en god prosjektering og et gi oss et bedre
grunnlag til et godt budsjett.
Singsås kirke har fortsatt råteskader i tårnet og disse bør utbedres snarest. Kirken bør også males
utvendig snarest for å forhindre nye råteskader. Utvendig rehabilitering kan gjennomføres nå selv
om innvendig rehabilitering ikke gjennomføres før i 2020. Vi ber om kr 1 200 000,- til utvendig
arbeid.
Det vi kan gjøre i 2019 er å sette inn et nytt lydanlegg i Singsås kirke, og det medfører en kostnad
på kr 300 000,-. Et lydanlegg er en «løs installasjon» som kan flyttes over til en rehabilitert kirke.
Dagens anlegg er lite egnet til vår bruk samt konserter.
Det er utarbeidet en tilstandsanalyse for Budal kirke. Vi har vært så heldig at Budal kirke er trukket
ut som en av tolv spesielt verneverdige kirker her i landet som fikk være med på utprøving av nytt
analyseverktøy vedrørende kirkebygg. For å kvalitetssikre arbeidet ble det også gjennomført en
analyse på ordinært vis. Dette fikk vi gjort for kun kr 7 500,- hvilket er langt billigere enn normalt.
COWI gjennomførte tilsynet og den ligger i sin helhet vedlagt. Rehabilitering av Budal kirke
kommer etter deres anslag på kr 544 000,-. COWI anbefaler at dette arbeidet må gjøres så fort som
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mulig for å bevare bygget så Støren kirkelige ønsker å få utført dette arbeidet i 2019 og vi ber derfor
om kr 544 000,- til dette prosjektet.
Automatisk ringeanlegg i Budal kirke stod på investeringsplanen i 2018. Dessverre så måtte vi
utbedre det elektriske anlegget i Singsås kirke med en gang nå i år etter gjennomgang av El-tilsynet.
Det betyr at de midlene vi hadde til automatisk ringing måtte omprioriteres. I tillegg medfører
kirkas unike bygningsarkitektur spesielle utfordringer som gjør installasjon av automatisk
ringeanlegg utfordrende, mer tidkrevende og mer kostbart enn tidligere budsjettert. Som nevnt i
rapport fra COWI har de budsjettert med kr 350 000,- som er «normalpris» på et anlegg, men vi har
nå innhentet opplysninger om at dette vil bli ennå mer kostbart på grunn av teknisk løsning så vi har
budsjettert med kr 450 000,-.
Ribberørsovnene i Støren kirke lager mye støy når de slår seg av og dette må utbedres. Innkjøpte
ovner passer ikke med kirkens akustikk og vi må finne en bedre løsning. I og med at vi ikke vet
hvilken type ovner som er en bedre løsning har vi estimert en kostnad på kr 200 000,-.
Støren kirkelige fellesråds investeringsbehov for 2019 er som følger:

Støren kirkelige fellesråds 4-årsplan blir som følger:
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Støren kirkelige fellesråd håper at det lar seg gjøre å bevilge dette beløpet. Som oversikten viser vil
vi med dette beløpet få utrettet mye av det etterslepet vi har med kirkevedlikehold og samtidig få
oppdaterte anlegg og maskiner.

Med vennlig hilsen
Støren kirkelige fellesråd
Eli Ødegård
Kirkeverge / daglig leder
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Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.
1. Generelt:
På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2019 og økonomiplan for
perioden 2019 – 2022.
Budsjett og økonomiplan for feiervesen er i vedlegg 1.
Budsjett og økonomiplan for brann- og redningsvesen er i vedlegg 2.
Summene angis i hele tusen slik; 100’ = kroner 100.000,-.

2. De viktigste endringene:
2.1. Budsjettforslag feiervesen:
Budsjettforslaget er basert på vedtak i Midtre Gauldal kommunestyre 20. september 2018,
saksnr. 2018/29-4, hvor igangsetting av feiing og tilsyn for fritidsboliger ble vedtatt.
Det er forutsatt at fritidsboliger betaler gebyr med sats for besøk hvert 12 år i 2019 og at det
ansettes en feier slik at feiervesenet blir i stand til å håndtere fritidsboligene.
Budsjettet for feiervesenet har de to siste årene vært for lite til å dekke de faktiske
driftskostnadene. Dette skyldes at det har tatt tid å få vedtatt gebyrregulativ som også omfatter
fritidsboliger. Det var i gebyrregulativene for 2017 og 2018 forutsatt en synergieffekt ved
oppstart av feiing og tilsyn for fritidsboliger. Når dette ikke skjedde har inntektene blitt for
lave. Budsjettalternativene er tilpasset slik at feierfondet gjenoppbygges over 3 år, etter at det
kom i minus i 2017. Det negative fondet innebærer at feiervesenet delvis drives med lånte
midler, fra egenkapitalen, noe som ikke er lovlig. Feiervesenet skal drives til selvkost.
Budsjettforslaget forutsetter at lærling tas inn andre halvår 2019. Ved etablering av selskapet
var det forutsatt at det skal være en eller flere lærlinger til feierfaget og det er generelt stort
behov for å utdanne feiere.

2.2. Gebyrregulativ for feietjenesten:
Det er laget utkast til gebyrregulativ som forholder seg til budsjettforslaget, se nedenfor.
Satsene for servicetjenester er foreslått økt med 5 %, etter at de ikke har vært oppjustert de
siste årene. Satsen for informasjon til megler er økt noe mer, etter vedtak i representantskapet.
Gebyrsatsene for feiing og tilsyn må økes med 12 % i 2019, og deretter 5,5 % de to følgende
årene, for å bringe feierfondet i pluss.
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GEBYRREGULATIV 2019, FOR FEIING OG
TILSYN MED FYRINGSANLEGG:
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver, § 28, og Forskrift om brannforebygging §
17, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene
Melhus og Midtre Gauldal;
Gebyr per år, med mva

Feiing og tilsyn:

2019

Tilsyn

Hvor ofte:

"

Hvert 12 år

148,00

"
"
"
"
Feiing
"
"
"
"
"
"

Hvert 10 år

177,00

2018

Hvert 8 år

197,00

Hvert 6 år

263,00

Hvert 4 år

396,00

Hvert 12 år
Hvert 10 år
Hvert 8 år

77,00

Hvert 6 år

103,00

Hvert 4 år

155,00

Hvert 2 år

309,00

Hvert år

619,00

222,00
296,00
443,00
58,00
69,00
87,00
115,00
173,00
346,00
693,00

Gebyrsatsene gjelder per pipeløp, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipeløp som betjener
samme boenhet, hvor det betales kun ett gebyr for tilsyn.

Servicetjenester utført av feier:

Sats, med mva
2018

2019

Feiing i tillegg til vurdert behov

782,00

Feiing av ordinært ildsted

782,00

Feiing av fyrkjele/større ildsted/industrianlegg per time

782,00

Fresing av skorstein* per time

782,00

Røykprøve av skorstein per time

782,00

Kamerakontroll av skorstein per time

782,00

Tetthetsmåling av skorstein per time

782,00

Service oljekamin per time

782,00

Temperaturmåling/røykgassanalyse av skorstein per time

782,00

Informasjon til megler

307,00

821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
460,00

* Første gangs fresing faktureres ikke.

Kriterier for gebyrfritak:
Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til
oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at
fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget
likevel er i bruk).
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2.3. Budsjettforslag brann- og redningsvesen
Budsjettforslaget for brann- og redningsvesen er i tråd med økonomiplanen, med unntak av
kostnader til opplæring og husleie. Budsjettforslaget innebærer en økning på 7,5 %, og de
viktigste punktene for økning og endring gjennomgås her;
KOSTNADSØKNINGER:
Lønn til opplæring
Ordinær lønnsvekst
Sosiale utgifter
Husleie, energi og renhold
Avskrivninger
Kurskostnader
Øvrige kostnader
Sum

176
300
-42
125
284
449
195
1 687

Økning
1,9 %
2,9 %
-1,6 %
6,1 %
26,5 %
2,1 % (Av tot. budsj.)
4,7 %

2.3.1 Lønnsvekst
Lønnskostnadene øker med 476’. Ordinær lønnsøkning er 2,9 % og lønn til opplæring utgjør
1,9 % av økningen.
Økningen i opplæringskostnader er nødvendig for å få gjennomført lovpålagte
brannskolekurs, kurs i utrykningskjøring og sjåføropplæring.
Budsjettet for 2018 måtte revideres i januar 2018 etter at statstilskuddet til brannskolekurs falt
bort. Derfor medfører det nå en utgiftsøkning å få på plass opplæringstiltakene igjen.
Det er budsjettert med 2 deltakere på befalskurs, kurs i utrykningskjøring og stipender til
klasse C-kurs i 2019. Grunnkurs for brannkonstabler utsettes enda et år, til 2020, for å oppnå
en jevnere budsjettering.

2.3.2 Sosiale utgifter
Sosiale utgifter går ned med 1,6 %. Det var i 2018 budsjettert med etterslep på
pensjonskostnader, etter oppretting av feil i innrapporteringen av deltidsansatte i 2017.

2.3.3 Husleieøkning
Kostnad til husleie, energi og rengjøring øker fordi det bygges garderober og sosiale rom ved
Singsås og Gåsbakken brannstasjon, etter at Arbeidstilsynet ga pålegg om det.

2.3.4 Økte avskrivninger
Avskrivningene øker knyttet til økte investeringer i henhold til investeringsplan.

2.3.5 Kurskostnader
For å kunne gjennomføre kurs må det på plass midler til praktisk gjennomføring og kjøp av
kursplasser.

2.3.6 Øvrige driftsutgifter
Endringen i øvrige driftsutgifter skyldes i hovedsak justering for prisvekst og økte
rentekostnader på grunn av investeringer.

2.4 Investeringer
Styret vedtok i Ssak 14/16, 22. september 2016, ny investeringsplan for perioden 2017 –
2020, som fulgte opp plan for perioden 2013 – 2016. Investeringsplanen ble revidert høsten
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2017 for å få på plass terrengkjøretøy til feiervesenet. (Gjennomføres når feiing og tilsyn for
fritidsboliger starter).
Investeringsplanen forutsatte anskaffelse av brannbil til Melhus brannstasjon i 2017 og
branntankbil til Lundamo i 2018. Begge disse prosjektene er forsinket og gjennomføres i
slutten av 2018 og i løpet av 2019. Øvrige prosjekter er gjennomført i henhold til plan.
Framover forutsetter planen anskaffelse av branntankbil og skogbrannenhet til Budal,
mannskapsbil til Støren, befalsbil, en feierbil, termokamera og kamerautstyr i 2019.
Avskrivningene i budsjettforslaget tar hensyn til investeringene.
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Vedlegg 1 Budsjett feiervesen
Gauldal Brann og Redning IKS
Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
Feiervesen
Totalsum kolonne

Art Tekst
5000 Lønn i hele stillinger
Variasjon lønn lærling (varierer per år)
5020 Overtid
5030 Forventet lønnsøkning
5090 Periodiseringskonto ferielønn
5254 Yrkesskadeforsikring, sk.pl. del
5330 Styrehonorar
5400 Arbeidsgiveravgift
5420 Premie KLP
5700 Tilskudd lærlinger
5910 Matvarer
5990 Velferdstiltak ansatte
5991 Bedriftshelsetjeneste
SUM lønn feiing

VEDLEGG 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Budsjett
2018
2207,8
0,0
10,0
0,0
264,9
40,0
73,0
393,0
314,4
0,0
6,0
3,0
10,0
3322,1

Budsjett
2019
2223,1
48,3
10,0
31,9
290,6
50,0
73,0
431,6
349,0
-38,3
6,0
3,0
10,0
3488,2

Budsjett
2020
2250,6
154,5
10,0
68,5
290,6
50,0
73,0
431,6
349,0
-76,5
6,2
3,1
10,3
3620,6

Budsjett
2021
2251,5
222,0
10,0
61,5
290,6
50,0
73,0
431,6
349,0
-76,5
6,3
3,2
10,5
3682,7

Budsjett
2022
2380,6
154,5
10,0
62,8
290,6
50,0
73,0
431,6
349,0
-76,5
6,5
3,2
10,8
3746,0

6011
6300
6340
6360
6430
6440
6510
6540
6559
6570
6800
6810
6812
6820
6840
6860
6903
6940
7001
7021
7040
7100
7310
7500
7770

Avskriving 10 år
Husleie
Energi
Rengjøringstjenester
Leie/leasing av kontormaskiner
Leie/leasing av transportmidler
Apparater, verktøy og instrumenter
Inventar og utstyr
Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Arbeidstøy og verneutstyr
Kontorutgifter
IKT - drift/server
Materialer til vedlikehold
Trykking
Faglitt., abonnement, tidskrifter
Opplæring/kurs
Mobiltelefon
Porto
Drivstoff
Vedlikehold/service transportmidler
Årsavgifter og forsikring transportmidler
Skyss og kostgodtgjørelse
Annonsering
Forsikring av maskiner og utstyr
Banktjenester
SUM driftsutgifter

229,6
158,8
13,6
39,2
7,4
0,0
12,2
8,5
24,4
48,8
8,5
87,6
12,2
26,8
4,8
73,1
29,3
40,0
48,8
24,4
30,4
12,2
18,2
11,1
4,8
974,7

210,0
230,6
29,7
59,5
7,6
0,0
12,5
8,7
45,0
65,0
8,7
127,6
12,5
15,4
4,9
74,9
30,0
40,0
41,0
25,0
31,2
12,5
18,7
12,3
4,9
1128,3

210
236,4
30,5
60,9
7,8
0,0
12,8
8,9
46,1
66,6
8,9
130,8
12,8
15,8
5,1
76,8
30,8
41,0
42,0
25,6
32,0
12,8
19,2
12,6
5,1
1151,3

210,0
242,3
31,2
62,5
7,9
0,0
13,1
9,2
47,3
68,3
9,2
134,1
13,1
16,2
5,2
78,7
31,6
42,0
43,1
26,3
32,8
13,1
19,6
12,9
5,2
1174,8

210,0
248,4
32,0
64,0
8,1
0,0
13,5
9,4
48,5
70,0
9,4
137,4
13,5
16,6
5,3
80,7
32,4
43,1
44,2
26,9
33,6
13,5
20,1
13,2
5,3
1198,9

6701
6705
6725
8150

Kjøp av revisortjeneste
Kjøp av regnskaps-, lønns- og faktureringstjenester
Kjøp av tjeneste "personalkontor"
Renter løpende lån
SUM kjøpte tjenester

17,0
231,5
0,5
10,0
259,1

17,4
237,3
0,5
17,0
272,3

17,9
243,3
0,5
24,0
285,7

18,3
249,4
0,6
22,0
290,2

18,8
255,6
0,6
20,0
294,9

-100,0
-4809,0
-4909,0

-100,0
-4849,0
-4949,0

-100,0
-5115,7
-5215,7

-120,0
-5397,1
-5517,1

-20,0
-5532,0
-5552,0

-496,9

60,2

158,1

369,4

312,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018
-276,7
-496,9
-773,6

2019
-773,6
60,2
-713,4

2020
-713,4
158,1
-555,2

2021
-555,2
369,4
-185,8

2022
-185,8
312,2
126,4

3020 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v.
3000 Faktureres kommuner
SUM salgsinntekter
8905 Bruk av fond(-)/Avsetning til fond(+)
Sum kolonne

Saldo feiefond 01.01
Avsetning(+)/bruk(-) av feiefond i året
Saldo feiefond 31.12.
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Vedtatt representantskap

Vedlegg 2 Budsjett brann- og redningsvesen
Gauldal Brann og Redning IKS
Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
Brann og redningsvesen
3440 Totalbudsjett

Konto
5000
5002
5010
5011
5012
5020
5021
5022
5030
5090
5091
5092
5252
5254
5330
5400
5401
5420
5720
5910
5980
5990

VEDLEGG 2

20 277,6

21 788,7

22 112,5

22 324,8

23 109,5

Overføring fra Melhus kommune (70,0%)
14 194,3
Overføring fra Midtre-Gauldal kommune (30,0%)
6 083,3

15 252,1
6 536,6

15 478,7
6 633,7

15 627,3
6 697,4

16 176,6
6 932,8

Budsjett
Budsjett
2018
2019
1 918,9
1 982,9
2 902,7
2 940,8
770,0
770,0
807,0
985,9
1 548,0
1 573,8
500,0
500,0
112,0
90,0
8,0
8,0
814,7
988,3
808,8
850,8
0,0
0,0
97,0
97,0
5,0
5,0
113,0
113,0
73,0
73,0
1 416,9
1 414,7
121,1
127,0
861,5
815,4
0,0
0,0
25,0
25,0
140,0
150,0
5,0
5,0

Øk.plan
2020
1 982,9
2 940,8
770,0
1 368,0
1 573,8
500,0
90,0
8,0
1 233,6
850,8
0,0
97,0
5,0
113,0
73,0
1 449,3
127,0
835,8
0,0
25,0
153,0
5,0

Øk.plan
2021
1 982,9
2 940,8
770,0
953,0
1 573,8
500,0
90,0
8,0
1 474,9
850,8
0,0
97,0
5,0
113,0
73,0
1 483,3
127,0
856,7
0,0
25,0
156,1
5,0

Øk.plan
2022
1 982,9
2 940,8
770,0
1 322,0
1 573,8
500,0
90,0
8,0
1 730,8
850,8
0,0
97,0
5,0
113,0
73,0
1 519,4
127,0
878,1
0,0
25,0
159,2
5,0

Kontonavn
Fast lønn heltid
Vaktordninger
Timelønn utrykning
Timelønn øvelser
Godtgjøring personsøker
Overtid utrykninger
Overtid øvelser
Overtid heltidsansatte
Forventet lønnsøkning
Periodiseringskonto ferielønn
Ferielønn o/60 år
Feriepenger avtalefestet
Gruppeliv/ulykkesforsikring
Yrkesskadeforsikring, sk.pl. del
Godtgj. til styre- og repskap.
Arbeidsgiveravgift
Arb.giv.agv.av avs.feriepenger
Premie KLP
Statstilskudd til opplæring grunnkurs
Matvarer
Bedriftshelsetjeneste
Velferdstiltak ansatte
SUM lønn brann

13 047,5

13 515,6

14 201,0

14 085,3

14 770,8

Avskriving
Husleie
Energi
Rengjøring/drift
Leie/leasing av kontormaskiner
Apparater, verktøy og instrumenter
Redningsutstyr brann
Inventar og utstyr
Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Arbeidstøy og verneutstyr
Vedlikehold og byggtjenester
Kjøp av revisortjeneste
Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester
Kjøp av tjeneste "personalkontor"
Kontorutgifter
IT - drift/server
Andre drifts-/serviceavtaler
Faglitt., abonnement, tidskrifter
Opplæring/kurs
Brannskole og utrykningskurs
Arkivtjenester
Mobiltelefon
Drift av varslingsanlegg
Porto
Drivstoff
Vedlikehold/service transportmidler
Årsavgifter og forsikring transportmidler
Skyss og kostgodtgjørelse
Annonsering
Profilering
Forsikring av maskiner og utstyr
Banktjenester
Egne investeringer fra salg av biler
SUM driftsutgifter

1 071,7
1 385,0
270,9
379,2
0,0
5,0
124,8
10,0
37,4
187,2
50,0
17,4
137,4
12,5
20,0
159,4
89,9
25,0
65,0
0,0
12,5
25,0
1 100,0
12,5
143,6
200,0
187,2
124,8
12,5
12,5
27,4
4,0

1 355,3
1 510,0
300,0
350,0
0,0
5,0
115,0
10,0
50,0
180,0
35,9
18,0
160,0
12,8
15,0
200,0
92,2
25,6
65,0
449,0
5,0
25,6
1 100,0
12,8
123,0
220,0
191,9
127,9
12,8
5,1
23,6
4,0

1 263,0
1 552,3
308,4
359,8
0,0
5,0
118,2
10,0
51,3
184,5
36,8
18,5
164,0
13,1
15,4
205,0
94,5
26,3
66,6
262,0
5,1
26,3
1 100,0
13,1
126,1
225,5
196,7
131,1
13,1
5,3
24,2
4,0

1 252,0
1 845,0
340,0
400,0
0,0
5,0
121,5
10,0
52,5
189,1
37,7
18,9
168,1
13,5
15,8
210,1
96,8
26,9
68,3
349,0
5,3
26,9
1 100,0
13,5
129,2
231,1
201,6
134,4
13,5
5,4
24,8
4,0

1 206,0
1 896,7
349,5
411,2
0,0
5,0
124,9
10,0
53,8
193,8
38,6
19,4
172,3
13,8
16,2
215,4
99,3
27,6
70,0
243,0
5,4
27,6
1 100,0
13,8
132,5
236,9
206,7
137,8
13,8
5,5
25,4
4,0

5 910,0

6 800,6

6 625,1

7 109,9

7 075,8

4500
4504
4507
4507
8150

Kjøp av tjenester fra kommuner
Tilskudd til interkommunalt samarbeid forurensing
Brannvarsling 110
Brannvarsling 110 -besparelse ved sammenslåing
Renter løpende lån
SUM kjøpte tjenester

110,0
145,0
1 366,0

110,0
155,0
1 388,4

156,0
1 777,0

276,0
1 929,4

110,0
155,0
1 402,3
-183,9
310,0
1 793,4

110,0
155,0
1 416,3
-185,7
291,0
1 786,6

110,0
155,0
1 430,5
-187,6
272,0
1 779,9

3220
3290
3805
8961

Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v.
Gebyr unødig utrykning
Ekstraordinære salgsinntekter (salg av biler)
Avsatte fondsmidler til opplæring
SUM salgsinntekter

-40,0
-200,0
0,0
-217,0
-457,0

-40,0
-200,0
0,0
-217,0
-457,0

-90,0
-200,0
0,0
-217,0
-507,0

-240,0
-200,0
0,0
-217,0
-657,0

-100,0
-200,0
0,0
-217,0
-517,0

20 277,6

21 788,7

22 112,5

22 324,8

23 109,5

6010
6300
6340
6360
6430
6510
6530
6540
6559
6570
6600
6701
6705
6725
6800
6810
6812
6840
6860
6862
6895
6903
6909
6940
7000
7020
7040
7100
7310
7320
7500
7770

Sum kolonne

7

71

72

73

74

Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
13.09.2018

Saksnr

Eva J. Bekkavik
FE - 033
15/133-20

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 med en ramme
på kr 1 093 120,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 med en ramme
på kr 1 093 120,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.

Saksutredning
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene.

I henhold til forskrift om kontrollutvalg (§ 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling
til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets
virksomhet og kjøp av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Midtre Gauldal
kommune.
Budsjettet for 2019 – med økonomiplan 2019 – 2022
Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalget
Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet så er budsjettet satt opp med utgangspunkt
i tidligere års budsjetter for kontrollutvalget, samt Midtre Gauldal kommunes sitt reglement for
godtgjørelse til folkevalgte (gjeldene fra 14.06.2018). Vi har i beregningene tatt utgangspunkt
i at kontrollutvalget avvikler inntil 5 møter i året. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har
sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement. Det er ikke tatt
hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i kommunen.
I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og
samlinger sammen med andre kontrollutvalg.
Etter kommunestyrets ønske så er budsjettallene for 2019 videreført i planperioden i
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økonomiplanen.
Kontrollutvalgets sekretariat
Kommunestyret i Midtre Gauldal kommune vedtok i sak 20/17 å gå inn som eier i det nye
sekretariatsselskapet Konsek Trøndelag IKS, samt å kjøpe sekretariatstjenester for
kontrollutvalget hos selskapet.
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2019 på møte den
16.04.2018. Budsjettet er basert på tidligere honorarer, justert for en gradvis tilpasning til
forventet nivå på framtidige honorarer, slik de var lagt fram i utredningsdokumentet.
Det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til økonomiplanperioden 2020-2022; framtidig
tjenesteleveranse, konsekvensene av kommunereformen og mulige endringer i
sekretariatenes oppgaveportefølje i ny kommunelov. På bakgrunn av dette så er honoraret
for sekretariatstjenester for 2019 videreført i planperioden.
Budsjettet for 2020 vil bli behandlet av representantskapet i april 2019.
Kjøp av revisjonstjenester
Kommunestyret i Midtre Gauldal kommune vedtok i sak 24/17 å gå inn som eier i det nye
revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA, samt å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet.
Revisjon Midt-Norge SA har berammet sitt årsmøte til 01.10.2018 og vedtar da budsjett for
2019 med økonomiplan.
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er derfor basert på representantskapets
budsjettvedtak 26.09.2016 (sak 8/16), budsjettall for 2018 er videreført i planperioden.
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester,
blir etter dette kr kr 1 093 120,- som er en reduksjon på kr 10 880,- fra 2018.
Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Kto
Tekst

Budsjett
2019

Budsjett
2018
108020 Folkevalgte, fast godtgjørelse
0
58 900
108030 Folkevalgte, møtegodtgjørelse
49 000
1 200
108040 Folkevalgte, tapt arb.fortjen.
10 000
10 000
109900 Arbeidsgiveravgift
8 300
9 900
110000 Kontormateriell
1 000
1 000
111520 Bevertning
3 500
3 000
116000 Utg. reiser, diett, bil
4 000
4 000
115000 Opplæring, kurs, ikke oppg.pl.
15 000
15 000
119500 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.
6 000
6 000
80102
Kontrollutvalg
96 800
109 000
137500 Sekretariat
216 320
215 000
137500 Revisjon*
780 000
780 000
Sum kontroll og tilsyn
1 093 120
1 104 000
*) Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt-Norge SA sitt
årsmøte 01.10.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1 093 120,- for kontrollutvalget
for 2019, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.

Økonomiplanen for perioden 2019 – 2022:
Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden
2019 –2022 legges frem:
Vedtatt

Budsjett
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Anslag for

Anslag for

Anslag for

Kontrollutvalget*
Sekretariat*
Revisjon **
Driftsutgifter

budsjett for
2018
109 000
215 000
780 000
1 104 000

forslag 2019
96 800
216 320
780 000
1 093 120

2020

2021

2022

96 800
216 320
780 000
1 093 120

96 800
216 320
780 000
1 093 120

96 800
216 320
780 000
1 093 120

*) I økonomiplanen er budsjettallene for 2019 videreført i planperioden.
**) I økonomiplanen er budsjettallene for 2018 videreført i planperioden.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger
og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til
økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på
kr 1 093 120,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
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1 Forord
Jeg opplever at prosessen med å utarbeide Handlingsprogram med økonomiplan bedres for hvert år.
Utviklingsnettverket reiser konstruktive innspill og spørsmål, dialogen i strategikonferansene er nyttig,
innbyggerdialogen forbedres, og det avsettes godt med tid til behandling av HP med økonomiplan i
utvalgene. At folkevalgte kan bruke programmet «Framsikt» i arbeidet med HP med økonomiplaner er og
en stor forbedring.
I forordet angis noen få sentrale punkter i Handlingsprogram med økonomiplan. Utfyllende informasjon
ligger i utfordringsdokument 2019 – 2022 og i etterfølgende kapitler.
Kommunestyret vedtok i vår en stor satsing på næringsutvikling i kommunen ved å gi en garanti på inntil
200 mill. kr. for utvikling av Næringsområde Støren Sør. Dette vil skape nye arbeidsplasser, gir
boligbygging og vekst i hele kommunen og verner landbruksjord. I forhold til økonomi må kommunen
bygge opp fondsreserver for i en periode å kunne tilføre kapital til prosjektet.
Iverksatt arbeid med revidering av kommunedelplan Støren er og et meget viktig tiltak for å kunne
planlegge utviklingen på Støren/kommunen i et langsiktig perspektiv. Herunder hensynta drivere som ny
E6, bedret kollektivtilbud og etablering av næringsvirksomhet i kommunen.
Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende. Selv om fjoråret endte opp med et overskudd på 15,5
mill. kr. og at vi i 2018 ser ut til å få et overskudd på ca. 5 mill. kr. så dekker ikke rammetilskuddet fra
staten ønskede nye oppgaver eller heving av kvaliteten i tjenestetilbudet. Videre må kommunen følge opp
utviklingen i befolkningstallet. Kommunen må ta nye grep i tillegg til Støren Sør for å få vekst.
Renteutviklingen må og følges nøye i perioden selv om vi har bundet rentene på en del av våre lån.
For å følge opp handlingsplaner som er utformet for å skape økonomisk sikkerhet og handlingsrom senere
tas følgende hovedgrep i denne perioden:
- Opprettholde eiendomsskatt på nivå som i 2018
- Redusere driftsrammer med 5,6 mill. kr. i 2019 og totalt 12,4 mill. kr. i perioden
- Fortsette å selge kommunal eiendom
- Utsette/kutte investeringer
Kommunestyret angav på strategikonferansen at eiendomsskatten må ligge på dagens nivå noe lenger,
men på sikt er målsettingen å ta ned satsen både på bolig og næring. Kommunestyret ønsker videre at
kommunens gebyrer og avgifter skal være lave, og vi tilstreber å ikke få større økninger.
Rådmannens forslag til driftsbudsjett er på totalt kr 357 mill. kr. og en samlet investeringsplan på 203
mill. kr. i perioden 2019-2022. Det foreslås salg av kommunale eiendommer som er beregnet til å beløpe
seg til 19,6 mill. kroner
Enhetene er ikke fullt ut kompensert for lønns- og prisstigning iht prognoser i statsbudsjettet, vi legger til
grunn en deflator på 2,6 %.
Stipulert lønn og prisstigning, forslag til nye nødvendige investeringer og driftstiltak medførte at vi hadde
en manko på ca. 4,4 mill. kr. Pr. juni for å komme i balanse i 2019.
Det legges nå frem en økonomiplan i balanse som oppfyller 2 av 3 vedtatte handlingsregler. Vi avsetter
ytterligere 13,8 mill. kr. til ubundne avsetninger i perioden.
Avslutningsvis nevnes at det er lett å ha fokus på nye ønskelige tiltak, men det er også viktig å ha i mente
det brede og på mange områder gode tilbudet kommunen gir med tilgjengelige ressurser.
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2 Innledning
2.1 Om kommunens plan- og styringssystem
Kommunens plan- og styringssystem bygger på prinsippene for helhetlig styring der tre grunnleggende
forhold er sentrale:
1. Resultatledelse:
Helhetlig oversikt og felles visjon og mål for organisasjonen som grunnlag for fokus på
kjerneoppgaver og styring på flere dimensjoner enn økonomi.
2. Dialog:
Styringsdialog mellom politisk ledelse og administrasjon, mellom ledelse og medarbeidere, og
mellom innbyggere og kommunen.
3. Kvalitetsforbedring:
Økt læringsfokus ved systematisk refleksjon over egen praksis.
Gjennom plan- og styringssystemet skal kommuneplanens samfunnsdel realiseres. Med utgangspunkt i
vedtatt visjon, mål og strategier utarbeides et fireårig handlingsprogram med konkrete tiltak/handlinger. I
Midtre Gauldal rettes oppmerksomheten mot de fire områdene samfunn, brukere (tjenestekvaliteten),
medarbeidere (organisasjonen) og økonomi.
Handlingsprogrammet inneholder også en fireårig økonomiplan som gjenspeiler de økonomiske
prioriteringene. Kommuneplanens handlingsdel skal i følge plan- og bygningsloven gi «grunnlaget for
kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltak
innenfor kommunens økonomiske rammer».
For å sikre systematisk oppfølging av handlingsprogrammet forpliktes enhetene på oppfølging innen sine
ansvarsområder gjennom lederavtaler rådmannen inngår med enhetslederne. For å synliggjøre
oppfølgingen rapporteres det på status for gjennomføring i halvårsrapport og årsrapport.
Innen enhetene er det opp til enhetsleder å forplikte sine ansatte på å bidra til gjennomføring av politisk
vedtatte mål, bl.a. gjennom medarbeidersamtaler.
Intensjonen med styringssystemet er å legge til rette for en systematisk gjennomføring av politiske
vedtak. Handlingsprogrammet er derfor et dokument som har stor betydning for utviklingen i kommunen.
Det legges vekt på å utvikle et helhetlig styrings- og rapporteringssystem som i størst mulig grad
inneholder det planverk og den rapporteringen lovverket krever og som gir et godt grunnlag for politisk
styring.
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2.2 Årshjulet
Årshjulet i Midtre Gauldal viser hvordan det helhetlige styringssystemet er organisert i kommunen:

2.3 Prosessen
Helhetlig styring som arbeidsform baserer seg på en kontinuerlig styringsdialog mellom ulike aktører og
organisatoriske nivå om hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse skal nås, hva som har skjedd og
hvordan organisasjonen skal utvikles videre.
Et viktig grunnlag for hele prosessen med å utarbeide Handlingsprogram med økonomiplan er
«Utfordringsdokument 2019-2022». Her presenteres relevant styrings-/bakgrunnsinformasjon for den
enkelte enhet/tjenesteområde. Dette dokumentet er å betrakte som en formell del av styrings- og
rapporteringssystemet i Midtre Gauldal og ligger som et grunnlag for handlingsprogram med
økonomiplan.
For å ivareta styringsdialogen er det gjennomført strategikonferanse med kommunestyret den 14.06.18. I
tillegg ble det gitt en orientering om status og utfordringer framover når det gjelder kommunens økonomi.
Hovedtema som ble diskutert på strategisamlingen var:
 Hvilke områder mener kommunestyret kan nedjusteres om eiendomsskatt skal settes ned eller
utgå?
 Skal prosessen med behandling av HP med økonomiplan utføres som i fjor høst?
 Andre innspill til rådmannen – nye inntektsmuligheter?
Gjennom arbeidet på strategikonferansen ga Kommunestyret rådmannen styringssignaler for
temaene/områdene eiendomsskatt, budsjettprosessen og inntektsmuligheter (oppsummert):
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Eiendomsskatten
 Må beholdes på dagens nivå
 Må bestå og reguleres ned hvis mulig
 Skal på sikt fases ut
Budsjettprosessen
 Fjorårets budsjettprosess var bra og ønsker samme opplegg i år
 Gebyrregulativ og investeringsbudsjett i forkant
 Partiene bør få forslaget tidligere enn i 2017
 Utvalgene bør være mer aktive/flinkere i behandlingene
Inntekter
 Redusere kostnadene ved utskrivningsklare pasienter
 Byggeklare tomter
 Redusere sykefraværet
 Se på økt selvkostgrad
 Selge flere kommunale eiendommer
 Satse på Støren sør; tilrettelegge for økt boligbygging og næringsetablering
 Effektivisere administrasjonen
20.09.18 ble kommunens innbyggere invitert til innbyggerdialog i kultursalen. De ble «lyttet ut» i
forhold til følgende spørsmål:
 Hvordan kan vi sørge for at de som bor i Midtre Gauldal framsnakker kommunen til andre?
 Hvilken sak er den viktigste for deg at kommunen satser mer på?
 Hvordan kan vi gjøre Midtre Gauldal kommune mer attraktiv å jobbe i?
 Hvordan kan vi gjøre kommunen mer attraktiv å bo i?
 Hva gjør Midtre Gauldal kommune til en bedre kommune å bo i for meg?
 Hvordan kan vi gjøre Midtre Gauldal kommune mer attraktiv å etablere næringsliv i?
Resultatet av innbyggernes innspill er oppsummert og presentert for politikerne på strategisamling 2 og
skal utgjøre en del av grunnlaget for Kommunestyrets behandling av Handlingsprogram med
økonomiplan.
Den 11.10.18 ble strategikonferanse 2 avholdt med et utvidet formannskap. Her orienterte rådmannen om
status i arbeidet med Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022 og sentrale utfordringer for
økonomiplanperioden ble drøftet.
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Figuren viser sammenhengen i kommunens ulike styringsdokumenter.

3 Status og rammebetingelser
3.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnete styringsverktøyet i kommunen som gir klare mål og
veivalg for utviklingen av lokalsamfunnet. For alle våre samarbeidspartnere; næringslivet, frivillige
organisasjoner og lag og ikke minst hver enkelt som bor i Midtre Gauldal kommune, ønsker vi at
samfunnsplanen skal inspirere til kreativitet, samarbeid og utvikling.
Midtre Gauldal kommunes visjon er:
«Midtre Gauldal – kreativ og raus».
Visjonen handler om å legge til rette for og stimulere til nytenking /innovasjon i Midtre
Gauldalsamfunnet. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Det skal
være rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet.
Samfunnsplanen har fire fokusområder som skal bidra til å realisere visjonen, og som skal gis særlig
oppmerksomhet og ressurser i planperioden. De fire fokusområdene er samfunn, brukerne, medarbeiderne
og økonomi.
I plan- og bygningsloven beskrives det fireårige handlingsprogrammet med økonomiplan som
kommuneplanens kortsiktige del. Dette dokumentet skal angi realistiske ambisjoner og konkrete mål for
fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme. Det er avgjørende at kommunen har en
utviklingsstrategi som er forankret i overordna visjoner og mål og at denne følges opp gjennom konkrete
tiltak og prioriteringer.

Fokusområde: Samfunn
Mål: Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Midtre Gauldal
Vi skal:
 Stimulere til at det etableres forpliktende
samhandling mellom kompetansemiljø og
næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at
det skal gagne både lokalsamfunnet og
regionen
 Jobbe for at all næringsutvikling skjer på en
fremtidsrettet måte når det gjelder bruk av
natur- og energiressurser
 Bidra til at nye regionale næringsområder
skjer i samarbeid med kommunene i
Trondheimsregionen
 Sørge for at barn og unge har kunnskap om
næringslivet i regionen
 Legge til rette for at kunnskapsbedrifter
etableres i tilknytning til kommunesenteret
Støren

Handling/hvordan:
 Etablere næringsområdet Støren sør
 Midtre Gauldal Næringsselskap KF skal ha en
vesentlig rolle i utviklingen av næringsområder og
på sikt utvikling av boligområder
 Operasjonalisere strategisk næringsplan for
Trondheimsregionen
 Videreutvikle samarbeidet med næringsforeningen
 Arbeide for å få redusert arbeidsgiveravgiften
 Aktivt jobbe for å få eksterne omstillingsmidler
 Videreutvikle entreprenørskap i skolene og delta
aktivt i Ungdomsmessen
 I samarbeid med næringsforeningen legge til rette
for at ungdom får lærlingeplass og sommerjobb i
Midtre Gauldal
 Samarbeid med Gaulasenteret og Visit Trondheim
for landbruksbasert næringsutvikling
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 Motivere og legge til rette for
landbruksbasert næringsutvikling

Mål: Folk i Midtre Gauldal opplever en trygg hverdag full av muligheter
Vi skal:

Handling/hvordan:

 Ivareta trygghet og sikkerhet gjennom
arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap
 Forvalte naturressurser til beste for dagens og
framtidens generasjoner
 Sette folkehelse i sentrum i utviklingen av
eksisterende og nye boligområder
 Hensynta klima og miljø i all kommunal
planlegging og aktivitet










Oppdatere den helhetlige ROS-analysen
Revidere krise -og beredskapsplanene
Gjennomføre møte i beredskapsrådet
Gjennomføre dialogmøter med NVE om flomverk
Revidere hovedplan avløp
Gjennomføre minst en kriseøvelse pr. år
Revidere Klima -og energiplanen
Ivareta folkehelseperspektivet i all kommunal
planlegging

Mål: Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive
Vi skal:

Handling/hvordan:

 Tilrettelegge nye boområder for et
 Videreutvikling av lokaldemokratiet gjennom
mangfoldig bomiljø som bidrar til å utjevne
innbyggerdialogen
sosiale forskjeller
 Følge opp planstrategi vedtatt mai 2016:
 Velge klima- og energivennlige løsninger ved
o Områderegulering Prestteigen – Korsen
nybygging og rehabilitering
o Kommuneplanens arealdel
o Forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant
 Legge til rette for ulike fritidsaktiviteter,
barn, unge og barnefamilier i et
positive helsevalg og en sunn livsstil
folkehelseperspektiv
 Bidra til å utvikle et godt kollektivtilbud i
o Kulturplan for Midtre Gauldal
hele kommunen
o Pleie- og omsorgsplan
 Jobbe for at Støren blir et attraktivt sentrum
o Strategiplan for boligpolitikken i Midtre Gauldal
og at kulturarven brukes som ressurs i all
kommune
stedsutvikling
o
Strategi for fritidsbolig (samordnes med
 Sørge for at frivillige lag og organisasjoner
Kommuneplanens arealdel eller strategiplan for
kan bidra til et aktivt og variert kulturliv
boligpolitikken)
o Kommunedelplan Støren
o Kommunedelplan Soknedal
o Klima- og energiplan

Fokusområde: Brukere
Mål: Alle barn i Midtre Gauldal får utfordringer som de mestrer i et trygt oppvekstmiljø
Vi skal:

Handling/hvordan:
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 Sørge for at barn har innflytelse på
barnehagens/skolens praksis og at den
enkelte blir sett og tatt på alvor
 Sørge for at barn og unge med vanskelige
hjemmeforhold får god oppfølging i
barndommen og i overgangen til ungdomsog voksenliv
 Inspirere og motivere barn og unge til aktivt å
medvirke i demokrati og samfunnsdebatt
 Integrere miljøarbeid i aktivitetene i
barnehager og skoler
 Samarbeide med foreldre/foresatte og
lokalsamfunnet om barnas utvikling
 Legge til rette for fysisk aktivitet og
gjennomføre helsefremmende tiltak

 Gjennomføre og følge opp elevundersøkelsen,
elevsamtaler og elevråd
 Arbeidet med barns medvirkning nedfelles i
barnehagenes årsplaner
 Systematisk og kontinuerlig arbeid for et trygt og
godt barnehage- og skolemiljø uten krenkelser.
 Ungdomstrinnet: «Eleven først», styrket
elevmedvirkning
 Skolebasert utviklingsarbeid på skolene:
Kvalitetsheving i begynneropplæringen. Bedre
opplæring i de grunnleggende ferdighetene.
Fagteam og kollegalæring.
 Mer bruk av lærings- og undervisningsmetoder som
krever fysisk aktivitet.
 Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv.
 Barnehagene skal arbeide systematisk med
progresjon og pedagogisk utvikling for barn i
barnehagen.
 Holdninger og verdier knyttet til mangfold skal
gjennomsyre miljøet i barnehagene og skolene
 Grunnleggende ferdigheter vektlegges i hele
skoleløpet
 Tidlig iverksetting av tiltak for barn med spesielle
behov, både i skole og barnehage
 Drive barnehagebasert kompetanseutvikling med
fokus på språk og lek i samarbeid med Dronning
Mauds minne høgskole
 Opprettholde et godt tverrfaglig og tverretatlig
samarbeid
 Ny rammeplan for bhg. implementeres
 Oppstart implementering av revidert læreplan og
tilhørende lovverk i skolen.

Mål: Folk i Midtre Gauldal får gode helse og omsorgstjenester
Vi skal:
 Gi riktige tjenester på riktig omsorgsnivå, og
til riktig tid
 Utnytte muligheter og ressurser som finnes i
tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk
gjennom næromsorg
 Gi barn og unge en rolle i arbeidet med
livskvalitet for eldre
 Benytte tilgjengelig teknologi for å gi best
mulig helse- og omsorgstjenester
 Definere rekreasjonsområder og øke
tilgjengeligheten til friluftsområder og
naturressurser

Handling/hvordan:
 Implementere og iverksette tildeling av helse -og
omsorgstjenester i tråd med nye tildelingskriterier
 Prosjekt hverdagsrehabilitering i samarbeid med
Melhus og Skaun iverksettes og implementeres
 Videreutvikle system for samarbeid med frivillige
og pårørende
 Videreutvikling av Livsglede for eldre
 Resertifisering av sykehjemmet som
Livsgledesykehjem
 Videreføre eksisterende prosjekt og arbeid innenfor
velferdsteknologi
 Systematisk arbeid for å fremme en heltidskultur
 Rekruttering til pleie og omsorgstjenesten gjennom
egne studentstillinger
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 Gjennomføre tiltak for å utvikle, rekruttere
og beholde kompetanse innen helse- og
omsorgsarbeidet i kommunen

 Rekruttering gjennom tett samarbeid med Gauldal
videregående skole
 Følge opp ressursstillinger/-funksjoner på ulike
fagområder
 Ivareta og videreutvikle system for
internundervisning for ansatte

Mål: Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og framtidsrettet infrastruktur
Vi skal:

Handling/hvordan:

 Sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og
sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og
avløpsanlegg, bredbånd og veinett
 Stimulere til kretsløpsbasert forbruk og bidra
til kostnadseffektiv avfallshåndtering
 Drive holdningsskapende arbeid, veiledning
og tilrettelegging om sammenhengen mellom
klima, miljø og forbruk

 Følge opp vanndirektivet
 Samarbeide med Gauldal e-verk om sikring av
strømforsyningen
 Samarbeide med TFK om ressurser til nødvendige
utbedringer av vegene
 Sikre at avløpssystemet er dimensjonert for ekstrem
nedbør (Hovedplan avløp)
 Videreutvikle samarbeidet med Midt IT og andre
aktører for å øke kapasitet og dekning på bredbånd
 Søke om statlige midler for utbedring av bredbånd
og mobildekning der det ikke er kommersielt
interessant for utbygging fra markedets aktører

Fokusområde: Medarbeidere
Mål: Kommunens medarbeidere er dyktige og nytenkende
Vi skal:

Handling/hvordan:

 Fastsette klare mål og retninger for arbeidet
 Videreutvikle en lederkultur som inspirerer
og sikrer medarbeiderne faglig og personlig
utvikling
 Videreutvikle oss slik at vi blir i stand til å
tilpasse oss rammebetingelsene og endringer
i innbyggernes behov
 Videreutvikle en robust og fleksibel
organisasjon som bruker og utvikler
medarbeidernes kompetanse og
omstillingsevne
 Aktivt ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi

 Videreutvikling og systematisk bruk av Helhetlig
styring
 Gjennomføre lederutviklingsprogram for
enhetsledere og avd.ledere
 Revitalisere nettverkene innenfor hvert av
tjenesteområdene
 Videreutvikle enhetsledermøtet som en arena for
læring
 Innføre Lean eller annet system som redskap for
kvalitetsutvikling
 Kontinuerlig vurdering om kommunens
organisering er hensiktsmessig
 Utvikling av servicepolicy/strategi for
brukerorientering
 Utvikling av digitaliseringsstrategi

Mål: Kommunens medarbeidere trives på jobb
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Vi skal:

Handling/hvordan:

 Videreutvikle et godt arbeidsmiljø der ansatte  Gjennomføre og følge opp 10-faktor undersøkelsen
gleder seg til å gå på jobb
 Følge opp vedtatt arbeidsgiverstrategi
 Utvikle en organisasjonskultur som motiverer  Revidere kommunens handlingsplan for IA-arbeidet
og engasjerer medarbeiderne
og HMS-systemet
 Revidere og implementere plan for oppfølging av
nytilsatte
 Ledere og medarbeidere skal sammen gjennomføre
trivselsfremmende tiltak
 Jobbe aktivt for å fremme en heltidskultur

Mål: Midtre Gauldal har en vi–kultur
Vi skal:
 Dele kunnskap, erfaringer og suksesser for å
skape ny kunnskap og praksis
 Være lojale overfor de rammene som er satt
for arbeidet
 Arbeide effektivt for å skape best mulig
resultat ut fra de ressursene vi har
 Skape godt samarbeid internt og med
eksterne samarbeidspartnere
 Respektere våre medmenneskers individuelle
behov og mestringsevne

Handling/hvordan:
 Leder – og medarbeiderutvikling på tvers av
enheter
 Videreutvikle enhetsledermøtet som en arena for
læring
 Gjennomføre velferdstiltak
 Ny intranettløsning gir bedre muligheter for deling
av informasjon og kompetanse mellom
medarbeidere - delingskultur
 Opplæring i forhold til strategisk kompetanseplan
 Alle enhetene skal jobbe aktivt med
omdømmebygging
 Utvikle en overordnet mediestrategi

Fokusområde: Økonomi
Mål: Kommunens økonomi er robust og forvaltes på en god måte
Vi skal:
 Forvalte ressursene på en effektiv og
kunnskapsbasert måte gjennom helhetlig
styring
 Tilpasse utgiftene til inntektene slik at den
økonomiske handlefriheten styrkes
 Gjennomføre kostnadseffektiviserende tiltak
 Utføre avgiftsbelagte tjenester slik at de er
effektive, selvfinansierende og framtidsrettet

Handling/hvordan:
 Følge opp vedtatte handlingsregler
 Kontinuerlig arbeid med å sikre at folkevalgte har et
godt grunnlag for å fatte vedtak
 Bedre økonomistyring gjennom bruk av Framsikt
 Kvalitetssikre økonomirapportering/prognoser
 Kritisk vurdering av alle nyinvesteringer
 Streng budsjettdisiplin i hele organisasjonen
 Kvalitetssikre Kostra-føringen og bruke
styringsdata systematisk
 Systematisk arbeid for å redusere sykefraværet
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3.2 Utfordringer og strategi for kommunen
Verdiskapning og trygg økonomisk styring
Kommunen må ha en ansvarlig økonomistyring, noe som vil si å ha god kontroll på egen økonomi,
samtidig som man står godt rustet til å takle endrede rammebetingelser og uforutsette hendelser, uten at
det er nødvendig med kortsiktige og ikke planlagte tiltak innenfor tjenesteområdene for å dekke opp for
svikt i økonomien.
Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til
kommunens innbyggere. Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir god kvalitet i
tjenestene, fornøyde brukere, innbyggere og ansatte.
Gjeldsgraden gir både uttrykk for i hvor stor grad driftsinntektene er bundet opp av rente- og
avdragsforpliktelser, og økonomisk risiko knyttet til renteendringer. Viktige spørsmål i
økonomiplansammenheng er avveiingen mellom drift og investeringer, og eventuelt grad av
egenfinansiering.
For å styrke kommunens økonomiske situasjon ble det i økonomiplanen for årene 2017-2020, senere
korrigert i 2018-2021, vedtatt økonomiske handlingsregler som skal bidra til en positiv utvikling i
kommunens økonomi:




Midtre Gauldal kommune skal hvert år budsjettere med et positivt netto driftsresultat, og dette
skal fra 2022 utgjøre 1,4 % av brutto driftsinntekter.
Disposisjonsfond skal fra 2022 utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter.
Netto finans og avdrag (dvs. netto finansutgifter) skal ikke utgjøre mer enn 4 % av brutto
driftsinntekter fra 2022.

Ved utgangen av 2016 ble det gjennomført en omfattende Kostra-analyse av kommunens
tjenesteproduksjon. Både denne analysen og senere analyser viser at kommunen på flere områder har et
omfang og en kvalitet på tjenestene som ligger høyere enn gjennomsnittet for landet. Kommunestyret
vedtok i sak 2016/3535 at det skal arbeides med en tilpasning av driften til landsgjennomsnittet. Dette
arbeidet er igangsatt.
Føringer og pålegg fra staten
Regjeringen legger opp til i statsbudsjettet at kommunene skal få tilført en vekst i frie inntekter på omlag
2,6 milliarder kroner i 2019, for Midtre Gauldal betyr dette en vekst på 1,6 %. Dette betyr helt klare
føringer om effektiviseringer i kommunal sektor. Det bemerkes også at skjønnsmidler som Midtre
Gauldal kommune har mottatt i forbindelse med differensiert arbeidsgiveravgift avtar gradvis og utgår i
2020. I statsbudsjettet legges det vekt på:





Flere og bedre tjenester
Vekst i samlede inntekter på 1,9 milliarder kroner
Vekst i frie inntekter er om lag 2,6 milliarder kroner
Flere særskilte satsinger

Veksten i de frie inntektene i 2019 skal gi rom for flere satsningsområder:







Psykologer
Fastleger
Kunnskapsløftet
Dagaktivitetstilbud for demente
Investeringstilskudd til heldøgns omsorg
Utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse
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Opptrappingsplanen for rusfeltet
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer
Øke tilgangen på barnehagelærere
Flere lærerspesialister i grunnskolen
Tidlig innsats i skolen
Innovasjon
Digitalisering

Det er lagt inn i statsbudsjettet en forventet effektivisering på 0,5 % for at kommunene skal oppnå
handlingsrom. For å nå dette stilles det krav om:


Effektiviseringstiltak - bedre ressursbruk
o Fornye, forenkle og forbedre
 Digitalisering – DigiFin – samarbeid med KS
 Helseplattformen
 Velferdsprogram
 Klarere språk
o Flere og bedre tjenester
o Fortsatt behov for å endre kommunestrukturen

Generelt går norsk økonomi godt og vi har nytt godt av gode inntekter over flere år. Vi kan imidlertid
ikke forvente at denne veksten blir vedvarende. Dette har også sammenheng med at det forventes en
avtagende vekst i avkastningen på oljefondet. Antallet eldre vil øke samtidig som stadig flere forventer
mer av velferdstjenester. Det er ikke bevilget øremerkede midler til satsningsområdene, disse inngår i
rammetilskuddet. For Midtre Gauldal er det av vesentlig betydning at vi får en vekst i befolkningen.
I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått at toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester øker
innslagspunktet med ytterligere kr. 50 000. For Midtre Gauldal kommune vil det utgjøre kr. 650 000 i
ekstra utgifter i forhold til tidligere.
Tilgjengelige midler utenom statsbudsjettet er skjønnsmidler.

3.3 Det økonomiske handlingsrommet
Vurdering av risikofaktorer:
Skatteinngang
Skatteinngangen de siste årene har vært god, og dette skyldes endrede skatteregler for private aksjonærer.
Det er usikkert om denne veksten vil fortsette i samme grad. Ny E6 bør resultere i økt aktivitet i
næringslivet, det samme med tilrettelegging for boligbygging. Vi har lagt inn en større vekst i
skatteanslaget enn hva som ble fremlagt i statsbudsjettet. Vi forventer en tilsvarende skatteandel som i
2018.
Befolkningsutvikling
Befolkningen i kommunen har det siste året gått ned. Selv om befolkningstallene er redusert, ser vi med
optimisme på den utviklingen som skjer, med utbygging av leiligheter, etterspørsel etter boligtomter osv.
slik at vi mener det er realistisk å forvente en vekst fremover. Befolkningsframskrivningen gir signaler
om betydelig vekst, selv om den er noe redusert i forhold til tidligere prognoser. Vi har innarbeidet
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befolknings-endringer i forhold til befolkningsprognosene fra SSB. Kommunens næringspolitikk og
boligpolitikk vil være svært viktig i de kommende år for å opprettholde aktivitetsnivået og dermed de
«frie» inntektene, skatteinntekter og rammetilskudd.
Eiendomsskatt
Regjeringen foreslår endringer i eiendomsskatten med virkning fra skatteåret 2020. Regjeringen foreslår
at maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer reduseres fra 7 til 5 promille. Det forslås
å innføre et tak på skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer ved at det innføres en regel med
obligatorisk bunnfradrag i markedsverdien. Reduksjonsfaktoren er foreslått til 30 %. Det foreslås at
Skatteetatens formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer.
For å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for eiendomsskatt på boligeiendommer foreslås det en
overgangsregel for skatteårene 2020 til 2023. Overgangsregelen gjelder for kommuner som Midtre
Gauldal som har gjennomført alminnelig taksering i 2013 eller senere.
Regjeringen har lovt kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner.
KS følger opp dette i dialogkonferanser med regjeringen og vi forventer at vi også får kompensert for
inntektsbortfall for bolig- og fritidseiendommer.
Pris- og lønnsvekst
Et uttrykk for forventet pris- og lønnsvekst er den såkalte «deflatoren» som er anslått til 2,8 for 2019. Vi
har ikke funnet rom for å legge inn mer enn 2,6 %.
Renterisiko
Norges Bank signaliserer en høyere rente over tid. Rentebanen til Norges Bank viser en stigning på inntil
200 punkter i løpet av en 5 års periode. Vi har innarbeidet en renteøkning i forhold til prognose fra
Kommunalbanken. Det er også inngått nye renteswap-avtaler som gir oss betydelig bedre rentebetingelser
gjeldende fra 2019, fra 3,69 til 2,44. Dette sikrer oss i forhold til renteøkning.
Husbankens støtteordninger til omsorgsboliger og skolebygg er rentesensitiv, og vil følgelig gi mer i
støtte ved en renteøkning.
Ressurskrevende tjenester
Kommunens egenandel til ressurskrevende brukere fastsettes gjennom statsbudsjettet, og det refunderes
80 % av kostnadene utover innslagspunktet på 1.320.000 kroner. Antall brukere av ressurskrevende
tjenester har vært økende i de siste år. Innslagspunktet har økt med kr 50 000 de tre siste årene og gjør at
kommunens utgifter øker.
Pensjon
Pensjonskostnadene er betydelige, utgjør 36 millioner kroner i 2019 og endringer har ført til at disse har
økt; amortiseringsregler for pensjonspremieavviket, levealdersjusteringene samt pensjonsordning til alle
deltidsansatte. Det har de siste årene kommet kommunen til gode at avkastningen av fondsmidler i KLP
har vært god, og at disse er tilført kommunen i form av lavere innbetalinger til KLP. Hva som skjer med
avkastningen i fremtiden kan vi ikke med sikkerhet si, men det vi vet er at antall eldre øker. Vi har et
økende antall av ansatte som går av med alderspensjon.
Utbytte og konsesjonskraft
Vi har mottatt positive signaler om at utbytte fra Trønderenergi også for 2018 vil bli veldig bra. Det er
også veldig gode utsikter for gode resultater framover i perioden. Vi legger derfor til forutsetning at vi vil
motta ca. halvparten av utbytte for 2017 som var et veldig godt år for selskapet.
Konsesjonskraften henger veldig sammen med energiprisene og vi forventer også her en økning i forhold
til tidligere år.
Økonomisk grunnlag og forutsetninger
Kommunereformen har ført til innføring av nytt inntektssystem og det er budsjettert med inntekter i
henhold til dette. Regjeringen viser til fortsatt behov for effektivisering og det er mange måter å løse dette
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på. Interkommunalt samarbeid er en måte for å øke effektivitet og bedre tjenester på. En annen er
digitalisering. I og med at kommunen ikke får kompensert for pris- og lønnsvekst fullt ut, må kommunen
bære dette inntektsgapet selv. Dette gapet blir større for hvert år som går dersom kommunen ikke klarer å
effektivisere seg i henhold til statlige føringer.
På strategikonferanse 1, den 14.juni 2018 presenterte rådmannen et foreløpig budsjett i balanse for 2019.
Etter denne dato ble det kjent at kommunen har hatt en befolkningsnedgang, noe som også statsbudsjettet
viser og dette gir mindre i rammetilskudd (frie inntekter).
Økonomisk utfordringsbilde 2019, etter strategikonferanse 2:
Kommunens inntekter(til fordeling drift)
Konsekvensjustert budsjett
Manko

Kr. 356 176 mill.
Kr. 360 515 mill.
Kr. 4 339 mill.

Det fremlegges nå et budsjett med økonomiplan i
balanse.
Når det gjelder eiendomsskatt foreslår rådmannen å opprettholde samme nivå som i 2018, 4 promille på
boliger og fritidseiendommer og 7 promille på verker og bruk. Stortingets vedtak om endringer fra 2019
medfører at eiendomsskatten ikke kan økes med mer enn en promille hvert år, og dersom det nye
forslaget blir vedtatt er taket på 5 promille på boliger og fritidseiendom. Vi har ikke innarbeidet
konsekvenser av endringene da vi forutsetter at staten vil kompensere for inntektsbortfallet.
Kommunene står overfor føringer i statsbudsjettet om styrking av helse- og omsorgstjenestene, skole og
barnehage, økt satsning på eldre, barnevern og psykologer.
Endringene i befolkningen, med forventinger om en større andel eldre, vil også stille kommunen overfor
betydelige utfordringer, både med hensyn til økonomi, kompetanse og organisering.
Budsjettet for 2019 bygger på budsjettet fra 2018, økt med lønns og prisvekst på 2,6%. Dette er 0,2%
lavere enn kommunal deflator på 2,8%. Dette sett i lys av forventning i statsbudsjettet om en
effektivisering på 0,5 %, samt en lavere vekst i kommunens frie inntekter grunnet befolkningsreduksjon.
Videre utover i økonomiplanperioden fremskrives forutgående års budsjett, justert i forhold til
befolkningsframskriving fra SSB. I tillegg er budsjettet konsekvensjustert, det vil si at økonomiske
endringer som følge av allerede fattede politiske vedtak og økonomiske endringer som følge av endringer
som kommunen ikke kan påvirke er tatt inn.
Den økonomiske situasjonen i planperioden er svært utfordrende, og effektivisering og endringer i
tjenesteproduksjonen både når det gjelder omfang og kvalitet vurderes som helt nødvendig for å få
budsjettet i balanse. Det er innarbeidet allerede vedtatte rammereduksjoner, fordelt slik:

Totale innsparing

2018
5 066 000

2019
5 582 000

2020
4 171 000

2021
2 656 000

Totalt
17 475 000

Det er ikke lagt inn innsparingstiltak i 2022, men total innsparing i Handlingsplanperioden 2019 – 2022
blir da 12,4 mill kroner.
Handlingsregler
Netto driftsresultat
Handlingsregelen sier at vi hvert år skal budsjettere med et positivt netto driftsresultat, og fra 2022 skal
dette utgjøre minimum 1,4 % av brutto driftsinntekter. Med gjeldende plan ligger vi an til å greie dette,
selv om vi i 2020 styrer mot et nullresultat.
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Regnskap
2017
Handlingsrege
l
Midtre
Gauldal

2,6 %

Budsjett
2018

4,7 %

Økonomiplan
2019

4,7
%

2020

4,7
%

2021

2022

5,5
%

5,0
%
7,0
%

Disposisjonsfond
Skal utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter fra 2022. Her ligger vi foran i måloppnåelsen.
Regnskap
2017
Handlingsrege
l
Midtre
Gauldal

Budsjett
2018

2,6 %

Økonomiplan
2019

4,7
%

4,7 %

2020

4,7
%

2021

2022

5,5
%

5,0
%
7,0
%

Netto finans og avdrag
Skal ikke utgjøre mer enn 4 % av brutto driftsinntekter fra 2022. Med gjeldende plan kommer vi til å
bryte denne handlingsregelen kraftig utover i perioden dersom vi ikke klarer å redusere investeringene
eller å nedbetale lån. For at vi skal klare å nedbetale på lån er vi avhengig av å ha til gode likvide midler
Regnskap
2017
Handlingsrege
l
Midtre
Gauldal

Budsjett
2018

3,4 %

Økonomiplan
2019

4,8 %

4,9
%

2020

5,7
%

2021

2022

6,1
%

4,0
%
6,0
%

Oppsummert er hovedutfordringene:
1.
2.
3.
4.

Å sikre en solid og god økonomistyring
Sikre et godt og forutsigbart tjenestetilbud over tid
Sørge for at befolkningsutviklingen går i positiv retning
Gi kommunestyret gode forutsetninger for å styre samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon og
etablere et politisk handlingsrom

3.4 Hovedgrep 2019
På bakgrunn av de utfordringer som er beskrevet tidligere er rådmannens hovedgrep i arbeidet:





Fortsette en målrettet og systematisk prosess for effektivisering av driften i alle ledd. Implisitt i
en slik prosess er å se etter effektiviseringspotensialet som ligger i digitalisering
Økt forutsetning for høyere inntekter, bl.a. endringer i befolkningssammensetning (høyere
barnekull i grunnskole gir merinntekter)
Fortsatt 4 promille eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer
Redusere investeringsnivået
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Tilrettelegge for boligbygging ved bl.a. revidering av kommunedelplan Støren
Vurdere standard og arealeffektiviteten i kommunale bygg

4 Befolkningsutvikling

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)
Total

2018
84
375
670
328
3 677
754
276
61
6 225

2019
66
380
676
311
3 713
769
277
65
6 257

2020
66
373
702
288
3 730
777
279
72
6 287

2021
68
375
725
262
3 761
787
283
73
6 334

2022
68
373
731
253
3 785
804
281
76
6 371

Prognosen over er basert på SSBs middels nasjonal vekst, den prognosen som vanligvis brukes av
kommunene i sin planlegging. SSB kom med nye oppdaterte prognoser etter at
Utfordringsdokument 2019-2022 ble skrevet. De nye prognosene fra SSB viser en langt lavere økning i
folketallet enn tidligere års prognoser. Siste prognoser viser en økning i folketallet med ca. 300
innbyggere fram til år 2028. Ser man helt fram mot 2040 viser prognosene fra SSB en økning på ca. 600
innbyggere.
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I tillegg til prognosene fra SSB mottar kommunen befolkningsprognoser utarbeidet av
Trondheimsregionen. Disse tallene har tidligere vist en langt lavere befolkningsvekst enn prognosene fra
SSB, men etter siste nedjustering fra SSB er det nå mer samsvar mellom prognosene.

I forhold til de nye prognosene ligger nå Trondheimsregionens anslag høyere enn SSB når det gjelder
barn 0-5 år. Trondheimsregionens prognoser viser en fortsatt økning i barnehagebarn, mens
SSBs prognosene viser en utflating. Når ny barnehage står klar på Støren vil man med dagens prognoser
dekke behovet for barnehageplasser de nærmeste årene.
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Både prognosen til SSB og Trondheimsregionen viser en fortsatt vekst i antall elever i grunnskolen.
Veksten anslås å være på rundt 100 elever. Det vil være behov for utvidelser både ved Støren barneskole
og Soknedal skole. Når det gjelder ungdomstrinnet vil skolen ha tilstrekkelig kapasitet ut fra dagens
prognoser

Det er i stor grad samsvar mellom prognosene fra Trondheimsregionen og SSB når det gjelder
befolkningen over 80 år. Dette er naturlig da det er relativt lite flytting inn/ut av kommunen i denne
aldersgruppen. Prognosene viser en økning på ca. 100-120 personer i aldersgruppen 80+ fram mot 2028.
Det vil være behov for utbygging av omsorgsboliger med heldøgnsbemanning fram mot 2025.
For mer detaljerte prognoser og konsekvenser for alle aldersgrupper vises til Utfordringsdokumentet for
2019-2022 som ble utarbeidet i forkant av strategikonferansen i juni.
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5 Budsjettvedtak
Rådmannens innstilling:
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022, herunder
gebyrregulativ, med følgende punkt:
1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr. 65 mill., jfr. K-sak 8/15.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr. 29 at skattøret for
eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille
for verker og bruk i 2019. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12.
Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt.
3. Kommunalt skattøre for 2019 fastsettes til 11,55 %
4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg
der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette.
5. Driftsrammer vedtatt lik år 1 - 2019
6. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1- 2019
7. Kommunestyret vedtar budsjettet på rammenivå, jfr. Budsjettskjema 1B. Rammen for R- 2 og R-5
delegeres rådmannen myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht. vedtatte
fordelingsmodell. Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan, kapittel 9 og 12 for
underliggende dokumentasjon og fordeling.
8. Kommunestyret vedtar budsjettforslag fra Gauldal Brann og Redning IKS, Envina IKS og Konsek
IKS iht. vedlegg.
9. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd på 5 898 000 kr.

til Støren kirkelige fellesråd.

10. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B, samt rammetabeller for det enkelte rammeområde i hefte
handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022 vedtas.
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5.1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Regnskap Oppr. bud.
2017
2018
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Netto avsetninger
Fordeling
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

-136 088
-220 407
-18 425
-1 421
-376 340

-141 264
-218 640
-18 421
-1 570
-379 895

-141 159
-223 798
-18 624
-1 428
-385 009

-140 889
-224 129
-18 624
-1 398
-385 040

-141 002
-229 274
-18 624
-1 368
-390 268

-140 881
-231 883
-18 624
-1 337
-392 725

-9 649
-2 474
13 286
95
17 865
19 124

-5 401
-1 610
15 684
0
18 416
27 089

-6 800
-1 743
16 862
0
19 382
27 701

-6 500
-1 816
18 490
0
22 137
32 311

-6 500
-1 893
19 956
0
23 262
34 825

-6 500
-1 972
18 454
0
24 493
34 475

5 975
94
6 069

1 473
0
1 473

296
0
296

0
0
0

4 733
0
4 733

8 855
0
8 855

23
-351 125
335 563
-15 562

0
-351 333
351 333
0

0
-357 012
357 012
0

0
-352 729
352 729
0

0
-350 710
350 710
0

0
-349 395
349 395
0

2019
34 438
120 076
12 491
116 441
44 290
9 192
33 858
8 166
-21 939

Økonomiplan
2020
2021
33 836
34 131
119 442
119 156
12 430
12 353
115 091
114 399
44 221
43 961
8 971
8 913
33 462
33 257
8 196
8 196
-22 919
-23 655

2022
33 831
119 756
12 353
114 399
43 961
8 913
33 257
8 196
-25 270

357 012

352 729

349 395

5.2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og stab
Oppvekst
Kultur, fritid og voksenopplæring
Pleie og omsorg
NAV, Helse og familie
Næring, plan og forvaltning
Eiendom og kommunalteknikk
Spesielle tiltak og tjenester
Finansielle transaksjoner
Til fordeling drift (fra budsjettskjema
1A)

Regnskap Oppr. bud.
2017
2018
30 554
31 024
112 603
118 519
11 923
12 334
109 294
113 757
40 279
42 005
8 257
8 917
34 665
34 100
-4 398
8 970
-7 613
-18 293
335 563

351 333

350 710
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5.3 Budsjettskjema 2A – Investering
Beløp i 1000

Regnskap Oppr. bud.
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

2019 -2022

60 040
0
1 700
0
0
2 500
64 240

22 270
0
1 700
0
0
2 500
26 470

203 654
0
6 800
0
0
19 600
230 054

-47 321
-2 500
-7 875
-13 549
0
0
-71 245

-48 232
-2 500
0
-11 808
0
0
-62 540

-18 016
-2 500
0
-4 254
0
0
-24 770

-157 118
-19 600
-7 875
-38 661
0
0
-223 254

0
0
-1 700
-1 700

0
0
-1 700
-1 700

0
0
-1 700
-1 700

0
0
-1 700
-1 700

0
0
-6 800
-6 800

0

0

0

0

0

Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

74 479
3 540
1 484
2 621
18 128
18
100 270

61 671
0
1 600
0
0
22 180
85 451

52 599
0
1 700
0
0
12 100
66 399

68 745
0
1 700
0
0
2 500
72 945

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

-64 204
-951
-811
-11 068
-3 812
0
-80 847

-14 417
-44 800
-12 900
-11 734
0
0
-83 851

-43 549
-12 100
0
-9 050
0
0
-64 699

-23
0
0
-23

0
0
-1 600
-1 600

19 400

0

Intern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum intern finansiering
Udekket/udisponert
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5.4 Budsjettskjema 2B – Investering
Økonomiplan
2020
2021

Beløp i 1000

2019
Ikke selvfinansierende investeringer
IKT- Felles
Ny barnehage Støren
Rassikringstiltak Spjelddalen
Kommunale veier og sikkerhet
Lysgården - Nybygg
Støren barneskole - Utvidelse
Støren kirkelige fellesr. tilskudd
Kunstnerisk utsmykking K-sak 26/18
Arkivdepot
Kontor kulturenhet/frivilligsentral
Fortau Frøset
Elveforebygging - Flomsikring
Forprosjekt FV30
Henvisningsskilt
Dørlåser sykehjemmet "touch and go"
Geovekst
Etablering brakker Soknedal barnehage
Utv. Soknedal oppvekstområde/gravplasser
Skilt - Adresseringsprosjektet
Ny prosjektor Kultursalen
Nytt sykesignalanlegg sykehjemmet
Bygging av verksted / undervisningslokale
Blackbox
Nedrigging av brakker - Støren barnehage
Fornyelse vedlikeholdsmaskiner
Budal oppvekst - isolering av personalrom
Ventilasjon 4. etg. rådhuset
Støren næringsområde
Utbedring kommunale bygg
Kjøretøyer
Helsesenter - Ombygging underetasje
Riving og opparbeidelse av parkeringsplass
Erverv boliger ifbm reguleringsplaner
Parkmaskiner
Sum
Selvfinansierende investeringer
Tilbygg Moøya. Renseanlegg
Boliger funksjonshemmede
Budal bo- og dagsenter 2 utleieboliger
Nytt gangfelt med vann og avløp til
Hanshus
Elektronisk byggesøknad og digitalisert
byggesaksbehandling
Omsorgsboliger for demens
Soknedal bo- og dagsenter leil. 2. etg.
Hovedb.
Sum
Sum investeringer
Ekstraordinære poster
Kjøp av aksjer og andeler
Avsetninger
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Bruk av avsetninger
Sum investeringer

Sum
2019 - 2022

2022

2 500
15 369
200
2 000
0
0
1 700
0
150
200
760
200
250
0
120
0
400
3 000
400
0
1 000
1 000
250
500
250
350
1 500
2 000
1 500
1 400
1 500
1 000
5 650
250
45 399

2 500
0
0
2 000
22 215
1 950
1 000
1 000
150
0
0
200
0
400
240
250
0
17 000
230
360
0
3 000
0
0
0
0
0
0
1 500
700
1 500
0
0
250
56 445

2 500
0
0
1 500
0
2 500
1 000
0
150
0
0
200
0
0
240
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
700
1 500
0
0
0
12 040

2 500
0
0
1 500
0
0
1 000
0
100
0
0
200
0
0
120
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
700
0
0
0
0
7 870

10 000
15 369
200
7 000
22 215
4 450
4 700
1 000
550
200
760
800
250
400
720
750
400
20 000
630
360
1 000
4 000
250
500
250
350
1 500
2 000
6 000
3 500
4 500
1 000
5 650
500
121 754

900
2 000
0

0
0
1 500

0
0
0

0
0
0

900
2 000
1 500

0

7 400

0

14 400

21 800

800

400

0

0

1 200

0

2 000

48 000

0

50 000

3 500

1 000

0

0

4 500

7 200
52 599

12 300
68 745

48 000
60 040

14 400
22 270

81 900
203 654

1 700
12 100
-12 100
-1 700
0

1 700
2 500
-2 500
-1 700
0

1 700
2 500
-2 500
-1 700
0

1 700
2 500
-2 500
-1 700
0

6 800
19 600
-19 600
-6 800
0
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6 Hovedtallene i budsjettforslaget
6.1 Sentrale inntekter
Budsjett
2018
-141 264
-218 640
-18 421
-1 130
-1 570
-379 895

Beløp i 1000
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum sentrale inntekter

2019
-141 159
-223 798
-18 624
-1 130
-1 428
-386 139

Økonomiplan
2020
2021
-140 889
-141 002
-224 129
-229 274
-18 624
-18 624
-1 130
-1 130
-1 398
-1 368
-386 170
-391 398

2022
-140 881
-231 883
-18 624
-1 130
-1 337
-393 855

Skatt på inntekt og formue
Skatteanslaget forutsetter en inntekt på ca. 138 mill. kr. i 2018 og en vekst på 2,3 % i 2019. Det er ikke
lagt inn forventninger om videre vekst senere i perioden, og de små endringene fra år til år skyldes
befolkningsframskrivingen.
Ordinært rammetilskudd
Beregning av rammetilskudd er gjort ved hjelp av KS’ prognosemodell. I tillegg er befolkningsprognosen
til SSB innarbeidet. Folketallet i Midtre Gauldal var 1. juli 2018 6 231 og det forventes en økning til
6 334 1. juli 2021.
Skatt på eiendom
Eiendomsskatt er satt til 4 promille for boliger, fritidseiendommer og våningshus mm., og 7 promille for
verker og bruk for hele perioden 2019-2022.
Andre direkte eller indirekte skatter
Dette er konsesjonsavgift. Inntekten settes av på bundet fond.
Andre generelle statstilskudd
Denne posten består hovedsakelig av rentekompensasjon fra Husbanken.

6.2 Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter

Budsjett
2018
-5 401
-1 610
15 684
18 416
27 089

2019
-6 800
-1 743
16 862
19 382
27 701

Økonomiplan
2020
2021
-6 500
-6 500
-1 816
-1 893
18 490
19 956
22 137
23 262
32 311
34 825

2022
-6 500
-1 972
18 454
24 493
34 475

Renteinntekter og utbytte
Kommunen mottar utbytte fra Gauldal Energi AS, Trønderenergi AS og Midtre Gauldal KF. På grunn av
utviklingen av Støren næringsområde er det ikke lagt inn forventning om utbytte fra KF’et etter 2019.
Forventet utbytte:
Trønderenergi
Gauldal energi
MGN KF

2019
2 700
1 000
300

2020
2 700
1 000
0

2021
2 700
1 000
0

2022
2 700
1 000
0
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Gevinst finansielle instrumenter
Kommunens finansportefølje forvaltes i henhold til finansreglementet. Fondet er plassert med 25 % i
aksjer og 75 % i rentepapirer (obligasjoner og pengemarked). Det er lagt inn en forventning om 4,2 %
avkastning i hele perioden.
Renteutgifter
Det forventes en stigende rente i Norge. Gjeldsporteføljen forvaltes for å oppnå stabilitet og
forutsigbarhet og har en fordeling mellom fast og flytende rente i forhold til bestemmelser i
finansreglementet. Rentekostnaden er beregnet med utgangspunkt i den flytende budsjettrenten til
kommunalbanken og swaprente (fast) på gjeldende avtaler. Kalkulert snittrente i perioden er 3,2 %. Det
forventes en reduksjon av renteutgiftene fra 2021 til 2022. Årsaken til dette er til dels budsjettrenten, men
hovedsakelig nye fastrenteavtaler.
Avdrag på lån
Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens likviditet gir rom for det. Det lånes ikke før et
prosjekt er påbegynt. Budsjetterte avdragsutgifter er innenfor kommunelovens krav om minimumsavdrag.

6.3 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Netto avsetninger
Netto avsetninger i tjenesteområdene
Totale avsetninger

Budsjett
2018
1 473
1 130
2 603
-4 345
-1 742

2019
296
1 130
1 426
-1 130
296

Økonomiplan
2020
2021
0
4 733
1 130
1 130
1 130
5 863
-1 130
-1 130
0
4 733

2022
8 855
1 130
9 985
-1 130
8 855

Ubundne avsetninger
Dette er avsetning til disposisjonsfond.
Bundne avsetninger
Avsetning av konsesjonsavgift til fond.
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6.4 Disponering av driftsrammen
Driftsbudsjettet - Endring i disponible midler og anvendelse
Beløp i 1000

Denne oversikten viser endring i disponible midler og anvendelse for 2019 fra forrige økonomiplan til
dette forslaget.
Av endring i anvendelse er det tekniske justeringer som utgjør den store posten. Dette er hovedsakelig
lønns- og prisstigning. Enhetene er kompensert for 2,6 % forventet lønns- og prisstigning, 0,2 % under
kommunal deflator i 2019 som er på 2,8 %. Til tross for dette effektiviseringskravet ser vi imidlertid at
det fortsatt er et forholdsvis stort gap til økningen i skatt og rammetilskudd.
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Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i
årsbudsjettet
Beløp i 1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tjenesteområde
Folkevalgte og stab
Oppvekst
Kultur, fritid og
voksenopplæring
Pleie og omsorg
NAV, Helse og familie
Næring, plan og forvaltning
Eiendom og kommunalteknikk
Spesielle tiltak og tjenester
Finansielle transaksjoner
Sum netto driftsutgifter

Vedtatt Prisjustering
Nye tiltak og
budsjett
og diverse Effektiviserin realendringe
2018
endringer
g
r budsjett
31 024
2 088
-94
1 420
118 519
1 707
-1 100
950

Årsbudsjett Realendring i
2019
%
34 438
4,6 %
120 076
0,8 %

12 334

157

0

0

12 491

0,0 %

113 757
42 005
8 917
34 100
8 970
-18 293
351 333

1 014
565
235
-417
-888
-3 646
814

0
0
0
0
0
0
-1 194

1 670
1 720
40
175
84
0
6 059

116 441
44 290
9 192
33 858
8 166
-21 939
357 012

1,5 %
4,1 %
0,4 %
0,5 %
0,9 %
0,0 %
1,7 %

Denne tabellen viser endringene på rammenivå fra 2018 til 2019. Prisjustering og diverse endringer
inkluderer vedtak fra i fjor og budsjettreguleringer gjort i 2018. Effektivisering er nye innsparingstiltak.
Kolonnen «realendring i %» viser nye tiltak i % av budsjett 2018.

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i
økonomiplanperioden
Beløp i 1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tjenesteområde
Folkevalgte og stab
Oppvekst
Kultur, fritid og
voksenopplæring
Pleie og omsorg
NAV, Helse og familie
Næring, plan og forvaltning
Eiendom og kommunalteknikk
Spesielle tiltak og tjenester
Finansielle transaksjoner
Sum netto driftsutgifter

Vedtatt Prisjustering
Nye tiltak og
budsjett
og diverse Effektiviserin realendringe
2018
endringer
g
r budsjett
31 024
1 487
0
1 320
118 519
1 837
-1 100
500

Budsjett Realendring i
2022
%
33 831
4,3 %
119 756
0,4 %

12 334

19

0

0

12 353

0,0 %

113 757
42 005
8 917
34 100
8 970
-18 293
351 333

-1 028
-64
-44
-1 018
-888
-6 977
-6 677

0
0
0
0
0
0
-1 100

1 670
2 020
40
175
114
0
5 839

114 399
43 961
8 913
33 257
8 196
-25 270
349 395

1,5 %
4,8 %
0,4 %
0,5 %
1,3 %
0,0 %
1,7 %

Denne tabellen er tilnærmet lik den over, men viser endringen fra dagens nivå til siste år i
økonomiplanperioden.
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7 Økonomisk utvikling i planperioden
7.1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
-1,0 %

2017

2018

2019

2020

Midtre Gauldal
Regnskap
2017
Handlingsrege
l
Midtre
Gauldal

Budsjett
2018

0,0 %

0,0 %

5,3 %

-0,3 %

2021

2022

Handlingsregel

Økonomiplan
2019

2020

2021

2022

0,0
%
0,1
%

0,0
%
0,0
%

0,0
%
0,8
%

1,4
%
1,5
%

Grafen og tabellen over viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Her er det tatt utgangspunkt
i at eneste bruk av/avsetning til bundne driftsfond er konsesjonsavgiften. Eventuell bruk av bundne
driftsfond vil virke negativt inn på netto driftsresultat.
Handlingsregelen sier at vi hvert år skal budsjettere med et positivt netto driftsresultat, og fra 2022 skal
dette utgjøre minimum 1,4 % av brutto driftsinntekter. Med gjeldende plan ligger vi an til å greie dette,
selv om vi i 2020 styrer mot et nullresultat.
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7.2 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2017

2018

2019

2020

Midtre Gauldal

Regnskap
2017
Handlingsrege
l
Midtre
Gauldal

2,6 %

Budsjett
2018

4,7 %

2021

2022

Handlingsregel

Økonomiplan
2019

4,7
%

2020

4,7
%

2021

2022

5,5
%

5,0
%
7,0
%

Vedtatt handlingsregel sier at fra 2022 skal disposisjonsfondet utgjøre minimum 5 % av brutto
driftsutgifter. Tabellen viser at ligger vi godt an til å greie dette, og med foreslåtte plan anslår vi at
disposisjonsfondet ved utgangen av 2021 vil utgjøre 5,5 % av brutto driftsinntekter.
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7.3 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2017

2018

2019

2020

Midtre Gauldal
Regnskap
2017
Handlingsrege
l
Midtre
Gauldal

3,4 %

Budsjett
2018

4,8 %

2021

2022

Handlingsregel
Økonomiplan

2019

4,9
%

2020

5,7
%

2021

2022

6,1
%

4,0
%
6,0
%

Netto finans og avdrag kan forenkles til å kalles netto finansutgifter. Vedtatt handlingsregel sier at netto
finans og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 4 % av brutto driftsutgifter fra 2022. Dette ser vi ikke ut til å
klare og nivået på handlingsregelen bør revurderes. Det presiseres at kapitalkostnader knyttet til
selvfinansierende investeringer er inkludert i disse tallene.
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8 Folkevalgte og stab
8.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Tjenesteområdet omfatter rådmannens stab som har et overordnet ansvar for områdene økonomi, lønn,
personal, IKT, arkiv/post, beredskap, informasjon og understøttelse av politisk styringssystem.
Videre omfatter tjenesteområdet drift av politisk virksomhet og lønnsutgifter til folkevalgte.

8.2 Styringskort
Fokusområde: Brukere
Brukertilfredshet interne
tjenester

Faglig kvalitet

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Målt kvalitet

Indikator
Interne tjenester, regnskap
Interne tjenester, lønn
Interne tjenester, personal
Interne tjenester, arkiv
Interne tjenester, servicetorg
Interne tjenester, IKT
Interne tjenester, økonomi
Kritiske IT-feil registrert i helpdesk
Antall henvendelser til IT-helpdesk
IT-kostnad pr. databruker
"Ren" revisjonsberetning
Avvik i forhold til budsjettramme - hele
kommunen
Nærvær - hele kommunen

2016
5,4
5,3
4,7
5,2
4,8
4,9
5,3
2
1 215
7 702
Ja
4,1 %

2017 Mål 2019
5,0
5,0
4,8
5,2
5,0
5,0
5,0
1
0
1495
1 450
7389
7 400
Ja
Ja
4,6 %
0,0 %

91,6 %

91,1 %

Indikator
Bruk av kompetanse
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Mestringsorientert ledelse
Mestringstro
Nytteorientert motivasjon
Oppgave motivasjon
Relevant kompetanseutvikling
Rolleklarhet
Selvstendighet
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Nærvær

2016
4,4
4,5
3,9
4,2
4,3
4,3
4,5
4,0
4,0
4,6
89,0 %
95,7 %

2017 Mål 2019
4,6
4,6
4,2
4,6
4,3
4,7
4,5
4,2
4,5
4,6
85 %
95,0 %
95,4 %
96 %

2016
99,5 %
119,1 %
96,0 %

2017 Mål 2019
101 %
100,0 %
118,2 %
100,0 %
97,8 %
100,0 %

95,0 %

Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Heltid - deltid
Nærvær

Målt kvalitet

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Utgift i forhold til budsjett
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett
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8.3 Driftsbudsjett med endringer Folkevalgte og stab
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
31 024 31 024 31 024 31 024

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Rådgiver oppvekst - Omfordeling fra R2
Lønns- og prisvekst
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Telefonsystem
Valggjennomføring
Reduksjon IT-utstyr folkevalgte
Datalagring økte kostnader
Salderingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
Lisenskostnader
Husleie NAV
Sum Budsjettendring i år
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

180
820
1 00
0

180
820
1 00
0

180
820
1 00
0

180
820
1 00
0

400
300
125
100
-100
94
919

400
0
75
200
-350
250
575

400
0
75
200
-350
-7
318

400
0
75
200
-350
-7
318

251
-82
169
2 088

251
-82
169
1 744

251
-82
169
1 487

251
-82
169
1 487

33 112 32 768 32 511 32 511

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Lønnskorigeringer
Kantine Rådhuset
Ordning av papirarkiv på depot - lukking av avvik
Godtgjørelse folkevalgte
Frikjøp hovedverneombud
Drift av kvalitets-/avvikssystem
Personvernombud
Regionråd Trøndelag sør
Lisenskostnader it-programmer
Valggjennomføring
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

-94
-94

-252
-252

0
0

0
0

400
250
150
150
130
100
90
50
50
50
1 42
0
1 326

400
250
150
100
130
100
90
50
50
0
1 32
0
1 068

400
250
150
100
130
100
90
50
50
300
1 62
0
1 620

400
250
150
100
130
100
90
50
50
0
1 32
0
1 320

34 438 33 836 34 131 33 831

Nye tiltak
Lønnskorrigeringer
Kommunalsjefer
Kantine Rådhuset
Opprettholdelse og videreutvikling av rådhuskantinen.
Ordning av papirarkiv på depot - lukking av avvik
Lukking av avvik, pålegg fra tilsyn Arkivverket.
Godtgjørelse folkevalgte
Behov for økt møtegodtgjørelse i 2019 kr. 150 000. Ut fra redusert antall folkevalgte fra høst 2019, settes
beløpet til kr. 100 000 fra og med 2020.
Frikjøp hovedverneombud
Frikjøp hovedverneombud 20 % stilling - pålegg fra arbeidstilsynet.
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Drift av kvalitets-/avvikssystem
Kjøp og implementering av et helhetlig kvalitets-/avvikssystem for hele kommunen.
Personvernombud
Pålegg om personvernombud som følge av EU's personvernforordning.
Regionråd Trøndelag sør
Kommer i tillegg til tidligere bevilgning på 120 000 kr.
Lisenskostnader IT-programmer
Generell økning lisenskostnader.
Valggjennomføring
Det trengs 350 000 kr. til valggjennomføring i 2019 og 300 000 kr. i 2021. Se også «vedtak forrige
periode».

9 Oppvekst
9.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Tjenesteområdet oppvekst omfatter barnehagene og skolene i kommunen, 3 av barnehagene og skolene er
organisert som oppvekstsenter.
Tjenesteområdet inneholder tilskudd til drift av alle kommunale og private barnehager i Midtre Gauldal
kommune, 4 kommunale og 2 private barnehager. Totalt går ca. 350 barn i barnehagene i kommunen.
Videre inneholder tjenesteområdet tilskudd til drift av de 4 barneskolene med SFO, samt kommunens
ungdomsskole. Totalt har grunnskolen 672 elever høsten 2018.

9.2 Styringskort for skolene
Fokusområde: Samfunn
Måleområde
Samfunn

Type kvalitet
Omdømme
Miljø

Indikator
Skolene skal ha minst 2 positive
medieoppslag hver
Skolene skal sortere avfall (plast,
papp/papir og restavfall

2016

2017 Mål 2019
100 %
100 %

Fokusområde: Brukere
Måleområde
Faglig kvalitet

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Grunnskolepoeng, gutter
Grunnskolepoeng, jenter
Lesekartlegging 2.trinn, andel elever
over kritisk grense
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5.trinn,
andel elever på mestringsnivå 2 og 3
Nasjonale prøver, engelsk lesing
8.trinnandel elever på mestringsnivå 3, 4,
5
Nasjonale prøver, lesing 5.trinn, andel
elever på mestringsnivå 2 og 3
Nasjonale prøver, lesing 8.trinn, andel
elever på mestringsnivå 3, 4 og 5

2016
39,9
43,8

2017 Mål 2019
38,7
39,6
42,8
44,0
80,0 %

81,1 %

57,4 %

75,0 %

49,2 %

56,8 %

65,0 %

83 %

70,5 %

75,0 %

58 %

66,0 %

70,0 %
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Måleområde

Type kvalitet

Brukertilfredshet elevundersøkelsen 10.trinn

Opplevd kvalitet

Brukertilfredshet elevundersøkelsen 7.trinn

Opplevd kvalitet

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen

Opplevd kvalitet

Indikator
Nasjonale prøver, regning 8.trinn, andel
elever på mestringsnivå 3, 4 og 5
Nasjonale prøver,regning 5.trinn, andel
elever på mestringsnivå 2 og 3
Regnekartlegging 2.trinn, andel elever
over kritisk grense
Mestring
Mobbing på skolen
Motivasjon
Støtte fra lærerne
Mestring
Mobbing på skolen
Motivasjon
Støtte fra lærerne
Mestring (elevenes)
Mobbing på skolen (skolen håndterer
mobbing på en god måte)
Motivasjon (elevenes)
Støtte fra lærerne

2016
57,2 %

2017 Mål 2019
69,6 %
70,0 %

67,9 %

78,7 %

75,0 %
80,0 %

4,1
4,2 %
3,9
4,2
4,0
6%
3,7
4,2

3,8
5,1 %
3,4
3,7
4,0
5,5 %
3,8
4,4
3,7

4,0
0,0 %
3,7
4,0
4,1
0,0 %
4,0
4,4
4,3
4,0

4,3
4,6

4,3
4,6

Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Nærvær
Heltid - deltid

Type kvalitet
Indikator
Opplevd kvalitet Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Nærvær
Målt kvalitet
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2016
4,4
4,4
4,5
4,3
4,0
4,3
3,6
4,6
4,1
4,7
95 %
85 %

2017 Mål 2019
4,5
4,5
4,6
4,4
4,1
4,4
4,0
4,6
4,2
4,7
90,1 %
95,0 %
88,5 %

2016
103,0 %
113,0 %
100,0 %

2017 Mål 2019
102,1 %
100,0 %
104,4 %
100,0 %
101,3 %
100,0 %

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Utgift i forhold til budsjett
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett

36

113

Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022
9.3 Driftsbudsjett med endringer Skole
2019
67 433

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Fordeling skole og barnehage jf. økonomiplan 2018-2021
Rådgiver oppvekst - Omfordeling til R1
Lønns- og prisvekst
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode

Økonomiplan
2020
2021
67 433 67 433

2022
67 433

-255
-180
1 996
1 561

-255
-180
1 996
1 561

-255
-180
1 996
1 561

-255
-180
1 996
1 561

Konsekvensjustert budsjett

1 450
1 000
620
-207
0
2 037
-476

1 450
2 000
1 498
100
-437
2 289
-728

1 450
2 000
1 963
-416
-437
2 340
-779

1 450
2 000
2 563
-416
-437
1 740
-179

Konsekvensjustert ramme

66 957

66 705

66 654

67 254

0
0
0

-100
-100
-100

0
0
0

0
0
0

66 957

66 605

66 654

67 254

Lærertetthet tidlig innsats
Salderingstiltak
Økning i klasseressurs pga. økt elevtall
Effektiviseringstiltak
Nødvendig helsehjelp i skole
Sum Vedtak forrige periode

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

9.4 Styringskort for barnehagene
Fokusområde: Samfunn
Måleområde
Samfunn

Type kvalitet
Folkehelse
Omdømme

Indikator
Fysisk aktivitet og utelek er synliggjort i
barnehagens planer
Alle barnehagene skal ha minst to
positive medieoppslag årlig

2016

Indikator
Ute og innemiljø
Relasjon mellom barn og voksen
Barnets trivsel
Informasjon
Barnets utvikling
Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet
Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning
Andel av assistentene med barne-og
ungdomsarbeiderfag eller annen
pedagogisk utdanning
"Alle med" skjema brukes på alle barn

2016

2017 Mål 2019
100,0 %
100,0 %
100,0 %

100,0 %

Fokusområde: Brukere
Måleområde
Brukertilfredshet foreldre i
barnehagen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

NB!-ny undersøkelse

Faglig kvalitet

Målt kvalitet

2017 Mål 2019
4,1
4,5
4,7
4,2
4,6
4,2
4,4
4,5
4,5
38,9 %
44,0 %

82,0 %

90,0 %

82,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Fokusområde: Medarbeidere
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Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Nærvær
Heltid - deltid

Målt kvalitet

Indikator
Mestringsklima
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Nytteorientert motivasjon
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Nærvær
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2016
4,3
4,5
4,2
4,2
4,2
3,7
4,7
4,2
3,8
4,5
92,2 %
87,0 %

2017 Mål 2019
4,3
4,5
4,3
4,2
4,2
3,8
4,7
4,2
3,8
4,5
89,1 %
92,0 %
82,0 %
85 %

2016
96,4 %
100,8 %
95,4 %

2017 Mål 2019
101,7 %
100,0 %
112,3 %
100,0 %
99,1 %
100,0 %

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet l
Målt kvalitet

Indikator
Utgift i forhold til budjsett
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett

9.5 Driftsbudsjett med endringer Barnehage
2019
51 086

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Fordeling skole og barnehage jf. økonomiplan 2018-2021
Lønns- og prisvekst
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Enhetslederstilling ny barnehage
Effektiviseringstiltak
Sum Vedtak forrige periode
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

Økonomiplan
2020
2021
51 086 51 086

2022
51 086

255
1 295
1 550

255
1 295
1 550

255
1 295
1 550

255
1 295
1 550

800
-168
632
2 182

800
77
877
2 427

800
-335
465
2 015

800
-335
465
2 015

53 268

53 513

53 101

53 101

1 100
0
1 100

1 100
-77
1 177

1 100
0
1 100

1 100
0
1 100

500
450
950
-150

500
0
500
-677

500
0
500
-600

500
0
500
-600

53 118

52 836

52 501

52 501

Innsparingstiltak
Ubrukte midler til nye barnehageplasser høsten 2018
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Endret pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene
Refusjon av barnehageplasser i andre kommuner
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Nye tiltak
Endret pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene
Lovendring i forhold til antall pedagoger i barnehagene. De kommunale barnehagene må tilsette ca. 5
flere barnehagelærere for å innfri lovkravet. Barnehagelærerne skal erstatte fagarbeidere. Utgiften skal
dekke differansen mellom fagarbeiderlønn og pedagoglønn samt noe økt bemanning for å opprettholde
dagens bemanningsnorm. Ny bemanningsnorm for barnehagene ble vedtatt høsten 2018.
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Refusjon av barnehageplasser i andre kommuner
Kommunen må dekke kostnadene til 3 barn hjemmehørende i Midtre Gauldal som går i private
barnehager i Trondheim, jfr. Barnehageloven

10 Kultur, fritid og voksenopplæring
10.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Tjenesteområdet omfatter ulike deler av kulturområdet som kulturskolen, drift av kulturhuset og
bibliotek. Videre inneholder tjenesteområdet voksenopplæringen, Lysgården verksted og
frivilligsentralen.

10.2 Styringskort
Fokusområde: Brukere
Måleområde
Samfunn

Type kvalitet
Folkehelse
Omdømme

Indikator
Gjennomføre minst 2
pilegrimsvandringer
Minst 30 positive omtaler av kommunen
i lokaavisene

2016

Indikator
Service
Brukermedvirkning
Informasjon
Helhetsvurdering
Resultat for bruker
Respektfull behandling
Informasjon
Helhetsvurdering
Hvor fornøyd er du med
norskopplæringen?
Hvor fornøyd er du med
samfunnsfagopplæringen
Kinobesøk pr. år
Andel elever som fortsetter i kulturskolen
fra ett år til neste
Andel bestått norskprøven nivå A1/A2
Andel bestått norskprøven A2/B1
Andel bestått i den obligatoriske
samfunnsfagprøven

2016

2017 Mål 2019
100 % 100,0 %
100 %

100,0 %

Fokusområde: Brukere
Måleområde
Type kvalitet
Brukertilfredshet - biblioteket Opplevd kvalitet

Brukertilfredshet - foresatte i Opplevd kvalitet
kulturskolen

Brukertilfredshet voksenopplæringen
Faglig kvalitet

Opplevd kvalitet

Målt kvalitet

5,0
5,4
4,7
5,1
4,3

11 658
82,0 %

2017 Mål 2019
5,2
5,2
5,0
5,0
4,6
5,0
5,0
5,1
5,5
5,5
5,6
5,6
4,9
5,0
5,5
5,5
4,5
4,5
4,8

4,5

8791
75 %

10 000
80,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Nærvær

Målt kvalitet

Indikator
Fleksibilitetsvilje
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Nærvær

2016
4,4
4,3
4,3
4,5
4,2
4,0
4,1
4,0
3,8
4,7
91,9 %

2017 Mål 2019
4,4
4,3
4,3
4,5
4,2
4,0
4,3
4,0
4,0
4,7
92,9
93 %
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Måleområde
Heltid - deltid

Type kvalitet

Indikator
Gjennomsnittlig stillingsstøtørrelse

2016
68,0 %

2017 Mål 2019
67 %
70,0 %

2016
99,1 %
102,5 %
95,9 %

2017 Mål 2019
102,7 %
100,0 %
106,4 %
100,0 %
100,2 %
100,0 %

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Utgift i forhold til budsjett
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett

10.3 Driftsbudsjett med endringer Kultur, fritid og voksenopplæring
Økonomiplan
2019 2020 2021 2022
12 334 12 334 12 334 12 334

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Salderingstiltak
Styrking av rammen
Effektiviseringstiltak
Sum Vedtak forrige periode
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

396
396

396
396

396
396

396
396

100
100
-39
239
157

200
100
18
282
114

200
100
-77
377
19

200
100
-77
377
19

12 491 12 448 12 353 12 353

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

0
0
0

Ramme 2019-2022

-18
-18
-18

0
0
0

0
0
0

12 491 12 430 12 353 12 353
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11 Pleie og omsorg
11.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Tjenesteområdet inneholder Midtre Gauldal sykehjem med langtids-, rehabiliterings-, korttids- og
akuttplasser.
Videre omfatter tjenesteområdet hjemmetjenesten med bl.a. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgs- og
trygdeboliger, dagsenter, boveiledningtjeneste, brukerstyrt assistent og støttekontakter.

11.2 Styringskort
Fokusområde: Samfunn
Måleområde
Samfunn

Type kvalitet
Folkehelse
Omdømme

Indikator
MG sykehjem er sertifisert som
livsgledesykehjem
Pleie og omsorg skal ha minst to positive
medieoppslag årlig

2016

Indikator
Jeg får den hjelpen jeg har bruk for
De ansatte behandler meg med respekt
De ansatte snakker klart og tydelig slik at
jeg forstår dem
Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsboligen jeg bor i
Jeg får den hjelpen jeg trenger
De ansatte behandler meg med respekt
De ansatte snakker klart og tydelig slik at
jeg forstår dem
Alt i alt, jeg er fornøyd med
hjemmetjenesten
Helhetsvurdering
Informasjon
Respektfull behandling
Resultat for bruker
Tilgjengelighet
Trivsel
Antall dager betalt for utskrivningsklare
pasienter fra 2.linjetjenesten
Antall mottatte klager på tildelte tjenester
Antall avvik på matprøver MGS, avd.
kjøkken
Andel årsverk i enheten m/fagutdanning
fra videregående skole
Andel årsverk i enheten m/fagutdanning
fra høgskole/universitet

2016

2017 Mål 2019
Ja
100,0 %

Fokusområde: Brukere
Måleområde
Brukertilfredshet beboere
institusjon

Brukertilfredshet
hjemmetjenesten

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Opplevd kvalitet

Brukertilfredshet pårørende
institusjon

Opplevd kvalitet

Faglig kvalitet

Målt kvalitet

2017 Mål 2019
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0

2,0

208

5,2
4,4
5,3
4,6
4,8
5,2
249

100

0
0

2
0

0
0

93,0 %

85 %

81,0 %

53,0 %

58 %

58,0 %

Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Indikator
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
oppgavemotivasjon
Mestringstro
selvstendighet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon

2016
3,5
4,2
4,2
4,3
4,1
2,9
4,4
3,7
4,8

2017 Mål 2019
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Måleområde

Type kvalitet

Nærvær
Heltid - deltid

Målt kvalitet

Indikator
Bruk av kompetanse
Nærvær
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2016
4,1
87,1 %
61,0 %

2017 Mål 2019
87,6 %
61 %

92,0 %
62,0 %

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Utgift i forhold til budsjett
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett

2016
107,8 %
112,5 %
106,4 %

2017 Mål 2019
103,6 %
100,0 %
127,5 %
100,0 %
95,9 %
100,0 %

11.3 Driftsbudsjett med endringer Pleie og omsorg
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
113 757 113 757 113 757 113 757

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Overføring av tilsynslegeressurs
Lønns- og prisvekst
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Salderingstiltak
Aktivitørtjeneste
Effektiviseringstiltak
Livsgledesykehjem
Opprettholde sykehjemskantine
Sum Vedtak forrige periode
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme

580
3 434
4 014

580
3 434
4 014

580
3 434
4 014

580
3 434
4 014

1 500
-850
-350
-300
0
3 000
1 014

3 000
-850
172
-300
-200
4 178
-164

3 000
-850
-692
-300
-200
5 042
-1 028

3 000
-850
-692
-300
-200
5 042
-1 028

114 771 113 593 112 729 112 729

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Velferdsteknologiprosjekt
Omsorgslønn
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

0
0

-172
-172

0
0

0
0

1 000
670
1 670
1 670

1 000
670
1 670
1 498

1 000
670
1 670
1 670

1 000
670
1 670
1 670

116 441 115 091 114 399 114 399

Nye tiltak
Velferdsteknologiprosjekt
Melhus, Midtre Gauldal og Skaun erkjenner at kommuner som ser muligheter i teknologien og legger om
måten de leverer helse- og omsorgstjenester på vil stå bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, og
dette prosjektet vil ha fokus på hjemmebaserte tjenester. Ut i fra anbefalingene som nasjonalt
velferdsteknologiprogram gir, har Melhus, Midtre Gauldal og Skaun valgt å satse på følgende 3
områder: Elektroniske multidosedispensere, elektroniske dørlåser og elektronisk kjørerute. En
forutsetning for at prosjektet skal gjennomføres er at prosjektet tilføres midler til gjennomføring i
kommunen.
Omsorgslønn
Økt vedtak på omsorgslønn og påregnes vedvare i 4 årsperioden.
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12 NAV, Helse og familie
12.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Tjenesteområdet inneholder enhetene Helse/familie og NAV
Tjenesteområdet omhandler enheten helse og familie med følgende områder: Pedagogisk psykologisk
tjeneste, psykiatritjeneste, barnevernstjeneste, helsesøster/jordmortjeneste, fysio-/ergoterapitjeneste,
legetjeneste, ruskoordinator, folkehelse og ungdomsklubb
Tjenesteområdet omfatter den kommunale ressursen i NAV med sosialtjenesten og flyktningetjenesten.

12.2 Styringskort for NAV
Fokusområde: Samfunn
Måleområde
Samfunn

Type kvalitet
samfunn

Indikator
Antall mottakere av dagpenger
Antall mottakere av sykepenger
Antall mottakere av uførepensjon

2016
196
644
402

2017 Mål 2019
190
640
389
400

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn
under 18 år i husholdningen
Andel deltakere i introduksjonsprogram
med overgang til arbeid eller utdanning
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet
etter endt introduksjonsprogram
Antall bosettinger av flyktninger i
forhold til plantall i kommunestyrevedtak
Andel av flyktningene som til enhver tid
er i ordinært arbeid etter
introduksjonsperioden på 2 år
Utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal
være i henhold til budsjett
Avvik mellom faktisk forbruk og budsjett
for kommunale driftsmidler
Samlet antall mottakere av øk.sosialhjelp
Ant. langtidsmottakere av øk.sosialhjelp
som h.inntekt
Antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp u/30 år

2016
33

2017 Mål 2019
32
24

Fokusområde: Brukere
Måleområde
Faglig kvalitet

67,0 %

82 %

100,0 %

83,0 %

100 %

88,0 %

18

13

10

63,0 %

89 %

81,0 %

91,0 %

125 %

100,0 %

98,0 %

100 %

100,0 %

134
3

152
5

140
4

42
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Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelse

Mål
Opplevd kvalitet

Indikator
Eget ansvar for faglig utvikling
I min enhet er det fysiske arbeidsmiljøet
ivaretatt
I min enhet er sikkerheten ivaretatt
I min enhet får vi til gode forbedringsog endringsprosesser
I min enhet gir vi hverandre åpne og
ærlige tilbakemeldinger
I min enhet har vi jobbet godt med tiltak
etter forrige HKI-måling

2016
4,5
4,4

2017 Mål 2019
4,5
4,7
4,3
5,0

4,8
4,3

4,5
4,3

5,0
4,5

4,4

4,1

5,0

3,9

4,2

4,5
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Måleområde

Mål

Nærvær

Målt kvalitet

Indikator
Imin enhet er det aksept for å si ifra om
kritikkverdige forhold
Jeg er stolt av å jobbe i NAV
Kompetansen blir sett og brukt
Min enhet leverer stadig bedre tjenester
til enhetens brukere
NAVs verdier - tydelig, tilstede og
løsningsdyktig preger arbeidet vi gjør
Nødvendig kompetanse til å mestre
oppgaver
Stor vekt på å lære av hverandre
Visjonen om å gi mennesker mulighet
Nærvær

2016
4,2

2017 Mål 2019
4,3
5,0

4,4
4,5
4,6

4,5
4,6
4,6

5,0
4,7
4,7

4,5

4,5

4,7

4,2

4,5

4,5

4,5
4,8
94,9 %

4,3
4,7
95,9 %

4,7
5,0
100,0 %

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Årsresultat i forhold til budsjett

2016
100,5 %

2017 Mål 2019
95 %
100,0 %

12.3 Driftsbudsjett med endringer NAV
2019
7 172

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Effektiviseringstiltak
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
Husleie NAV
Sum Budsjettendring i år
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020 2021
7 172 7 172

2022
7 172

500
500

500
500

500
500

500
500

-23
-23

11
11

-46
-46

-46
-46

82
82
559

82
82
593

82
82
536

82
82
536

7 731

7 765

7 708

7 708

0
0
0

-11
-11
-11

0
0
0

0
0
0

7 731

7 754

7 708

7 708

12.4 Styringskort for Helse og familie
Fokusområde: Samfunn
Måleområde
Samfunn

Type kvalitet
Folkehelse

Indikator
Sikkerhetsskyss til skole, andel av alle
elever
Legemiddelbruk – antibiotika, resepter
pr. 1000 innb.

2016
8,8 %
363
(land 360)

2017 Mål 2019
7,0 %
6,0 %
347
(land340)

300

Fokusområde: Brukere
Måleområde
Faglig kvalitet

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Andel barn i barnevernet med tiltaksplan

2016
100,0 %

2017 Mål 2019
100,0 % 100,0 %
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Måleområde

Type kvalitet

Indikator
Andel elever som får vedtak om
spesialundervisning
Andel nyfødte med jordmorbesøk innen
1-2 dager etter hjemkomst
Andel overvekt i 3.klasse (KMI >25)
Gjennomført målretta helseundersøkelser
skole i hht. 3.trinn
Gjennomført målretta helseundersøkelser
skole i hht. behov, 8.trinn
Gjennomført målretta helseundersøkelser
skole i hht. behov, skolestart
Psykiske symptomer/lidelse registrert i
primærhelsetj.pr.1000 innb.
Undersøkelser i barnevernet gj.ført innen
frist

2016
7,6 %

2017 Mål 2019
7,5 %
6,0 %

80 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

18 %
100,0 %

15,0 %
100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %
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100,0 %

100,0 %

100,0 %

Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Nærvær
Heltid - deltid

Målt kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Nærvær
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2016
4,4
4,2
4,5
4,4
4,1
4,0
4,0
4,6
3,9
4,8
95,3 %
83,0 %

2017 Mål 2019

94,2 %
82 %

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet

Indikator
Utgift i forhold til budsjett
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett

2016
106,0 %
116,5 %
100,0 %

2017 Mål 2019
91,2 %
100,0 %
80,3 %
100,0 %
101,3 %
100,0 %
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12.5 Driftsbudsjett med endringer Helse og familie
2019
34 833

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Overføring av tilsynslegeressurs

-580
1 19
4
614

Andre tiltak
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode

Økonomiplan
2020
2021
34 833 34 833

2022
34 833

-580

-580

-580

1 194

1 194

1 194

614

614

614
1 000
-214
1 214
-600

Salderingstiltak

-500

Effektiviseringstiltak

-108

1 000
53

Konsekvensjustert budsjett

6

-333

1 000
-214
1 214
-600

Sum Vedtak forrige periode

-608

-947

Konsekvensjustert ramme

34 839

34 500

34 233

34 233

0
0

-53
-53

0
0

0
0

700
400
320
300
1 72
0
1 720

1 000
400
320
300

1 000
400
320
300

1 000
400
320
300

2 020

2 020

2 020

1 967

2 020

2 020

36 559

36 467

36 253

36 253

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Kommunepsykolog
Interkommunal barnevernvakt
50 % stilling barnevernkonsulent
Kad-seng psykiatri/rus
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Nye tiltak
Kommunepsykolog
Alle kommuner er pålagt å ha kommunepsykolog innen 2020
Interkommunal barnevernvakt
Vi har pr. idag er vaktordning i barneverntjenesten ved at barnevernleder har telefonisk bakvakt for
henvendelser døgnet rundt, hele året. Denne ordningen er ikke godkjent som barnevernvakt. Kommunen
er for liten og har for få ansatte til å etablere egen vakt, og det beste alternativet er å knytte seg til
barnevernvakta i Trondheim. Det betyr en årlig utgift på kr.400 000,-.
50 % stilling barnevernkonsulent
Enhet for Helse og familie har en 50 % ressurs for enhetsleder. Stillingen er delt med 50 % stilling som
barnevernleder. Begge disse stillingen er hver for seg såpass krevende at arbeidsmengden blir uforsvarlig
stor.
Kad-seng psykiatri/rus
Alle kommuner var pålagt å ha en løsning for kommunal KAD-seng for pasienter i psykisk helsevern fra
01.01.18. i har ikke dette på plass. Vi ønsker en løsning der det etableres et samarbeid mellom psykisk
helsearbeid og hjemmetjenesten for ekstra tett oppfølging i hjemmet i de tilfeller behovet oppstår, og
anslår at det vil utløse et behov for ekstra innleie/overtid tilsvarende 300 000,- /år.
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13 Næring, plan og forvaltning
13.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Rammeområdet inneholder kart og oppmåling, plan og byggesak, kommuneplanlegging,
landbruk/skogbruk og næring.

13.2 Styringskort
Fokusområde: Brukere
Måleområde
Brukertilfredshet byggesak

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Faglig kvalitet

Målt kvalitet

Indikator
Resultat for bruker
Respektfull behandling
Informasjon
Helhetsvurdering
Leveranse geodata/kart
Saksbehandlingstid dispensasjon
Saksbehandlingstid landbruk/skogbruk
Saksbehandlingstid oppmåling
Saksbehandlingstid private
reguleringsplaner
Saksbehandlingstid, avhengig av andre
myndigheter eller planavklaring
Saksbehandlingstid, der søknad er
komplett

2016
3,9
4,1
3,6
4,0

16 uker

2017 Mål 2019
4,0
4,0
4,0
4,0
<3 dgr
3 dgr
<12 uker <12 uker
<4 uker
8 uker
<12 uker <16 uker
<12 uker
<4 mnd

<12 uker

<12 uker

<12 uker

<3 uker

<3 uker

<3 uker

Indikator
Bruk av kompetanse
Flleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Mestringsorientert ledelse
Mestringstro
Nytteorientert motivasjon
Oppgavemotivasjon
Relevant kompetanseutvikling
Rolleklarhet
Selvstendighet
Nærvær
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2016
4,3
4,6
4,2
4,6
4,5
4,4
4,3
4,4
4,2
4,7
96,8 %
100,0 %

2017 Mål 2019
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
95,7 %
98,0 %
100,0 % 100,0 %

Indikator
Utgift i forhold til budsjett
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett

2016
131,0 %
176,0 %
108 %

2017 Mål 2019
109,0 %
100,0 %
148,0 %
100,0 %
86,7 %
100,0 %

Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Nærvær
Heltid - deltid

Målt kvalitet

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet

48

125

Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022
13.3 Driftsbudsjett med endringer Næring, plan og forvaltning
2019
8 917

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Effektiviseringstiltak

Økonomiplan
2020 2021
8 917 8 917

2022
8 917

264
264

264
264

264
264

264
264

-29

-58
250
308
-44

-58
250
308
-44

Konsekvensjustert budsjett

235

13
250
237
27

Konsekvensjustert ramme

9 152

8 944

8 873

8 873

0
0

-13
-13

0
0

0
0

40
40
40

40
40
27

40
40
40

40
40
40

9 192

8 971

8 913

8 913

Adresseregistrering

0

Sum Vedtak forrige periode

-29

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Koordinatorstilling vannområde Gaula (kommunens andel)
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Nye tiltak
Koordinatorstilling vannområde Gaula (kommunens andel)
Viser til vedtak i kommunestyret 04.05.2017 utvalgssak 25/17 om etablering av Gaulavassdraget
vannområde. Det ble vedtatt at MGK deltar i samarbeid om koordinatorstilling 50 % i Gaula vannområde.
Det er ansatt koordinator i samarbeid med Nea-Nidelva vannområde (50 %) slik at det tilsammen blir 100
% stilling. Kontorsted er Malvik kommune. Jmf. vedtaket skulle kostnader i 2017 dekkes innen
rammeområde 6. Kostnader for senere år skal innarbeides i Handlingsprogram i økonomiplan.
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14 Eiendom og kommunalteknikk
14.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Rammeområdet inneholder eiendomsforvaltning inkl. vaktmestere og renhold. Videre inneholder området
vann og avløp, vei og trafikksikkerhet og kommunens kostnader til det interkommunale brannvesen.

14.2 Styringskort
Fokusområde: Samfunn
Måleområde
Samfunn

Type kvalitet
Folkehelse
Infrastruktur

Indikator
Avvik drikkevannskvalitet, kommunale
vannverk
Kommunale formålsbygg, tilstand
Avvik renseresultat kommunale
avløpsrenseanlegg

2016
0

2017 Mål 2019
1
0

90,0 %
2

92,0 %
0

95,0 %
0

2016
5,0
4,5

2017

Mål 2019
5,0
4,6

Fokusområde: Brukere
Måleområde
Brukertilfredshet - interne
undersøkelser

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Indikator
Interne tjenester, renhold
Interne tjenester, vaktmester

brukertilfredshet - vann og
avløp

Opplevd kvalitet

Faglig kvalitet

Målt kvalitet

Resultat for bruker
Tillit og respekt
Informajson
Helhetsvurdering
Antall avløpsnprøver med avvik fra krav
Antall hovedledningsbrudd vann
Antall husleieavtaler (nye og
forlengelser)
Antall inngående fakturaer (regninger for
behandling)
Antall stenginger kommunal veg
Antall tilstopping og tilbakeslag i
avløpsledninger
Antall utgående fakturaer
Antall vannprøver med avvik fra krav

4,9
5,2
4,7
5,1
2
1
64

1
1
59

5,0
5,2
5,0
5,2
0
0
100 %

7500

7800

100 %

1
1

1
1

0
0

17000
0

17 000
0

100 %
0

Fokusområde: Medarbeidere
Måleområde
Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen

Type kvalitet
Opplevd kvalitet

Nærvær
Heltid - deltid

Målt kvalitet

Indikator
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Nærvær
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2016

96,6 %
82 %

2017 Mål 2019
3,9
4,4
4,3
4,1
3,6
4,2
3,5
4,3
3,7
4,4
91,8 %
95,0 %
89 %
95,9 %

Indikator
Utgift i forhold til budsjett

2016
97,0 %

2017 Mål 2019
93,2 %
100,0 %

Fokusområde: Økonomi
Måleområde
Forsvarlig utgiftsnivå

Type kvalitet
Målt kvalitet
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Måleområde

Type kvalitet

Indikator
Inntekt i forhold til budsjett
Årsresultat i forhold til budsjett

2016
95,0 %
100,3 %

2017 Mål 2019
102,6 %
100,0 %
79,3 %
100,0 %

14.3 Driftsbudsjett med endringer Eiendom og kommunalteknikk
2019
34 100

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode

Økonomiplan
2020
2021
34 100 34 100

640
640

2022
34 100

640
640

640
640

640
640

Konsekvensjustert budsjett

-453
-104
1 057
-417

1 000
-453
53
1 400
-760

1 000
-453
-205
1 658
-1 018

1 000
-453
-205
1 658
-1 018

Konsekvensjustert ramme

33 683

33 340

33 082

33 082

0
0

-53
-53

0
0

0
0

100
75
175
175

100
75
175
122

100
75
175
175

100
75
175
175

33 858

33 462

33 257

33 257

Salderingstiltak

-500

Utvidelse Støren barnehage
Effektiviseringstiltak
Sum Vedtak forrige periode

Innsparingstiltak
Effektiviseringstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Utarbeidelse av hovedplan vei
Leie av lokaler til Frivilligsentralen
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Nye tiltak
Leie av lokaler til frivilligsentralen
Leie av nye lokaler i tilfelle omdisponering av dagens kontor.
Utarbeidelse av hovedplan vei
Utarbeidelse av hovedplan vei.

15 Spesielle tiltak og tjenester
15.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Spesielle tiltak og tjenester brukes for budsjettering og regnskapsføring av inntekter og utgifter som ikke
hører hjemme andre steder. Rammebehovet her kan vi i liten grad påvirke selv.

15.2 Driftsbudsjett med endringer Spesielle tiltak og tjenester
2019
8 970

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Lønns- og prisvekst kirke
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode

163
163

Økonomiplan
2020 2021
8 970 8 970
163
163

163
163

2022
8 970
163
163
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2019

Beløp i 1000

Økonomiplan
2020 2021

2022

500
300
800

500
300
800

500
300
800

500
300
800

Konsekvensjustert budsjett

251
251
-888

251
251
-888

251
251
-888

251
251
-888

Konsekvensjustert ramme

8 082

8 082

8 082

8 082

31
30
23
84
84

31
60
23
114
114

31
60
23
114
114

31
60
23
114
114

8 166

8 196

8 196

8 196

Reservert tilleggsbevilgning - Gjesteelever
Reservert tilleggsbevilgning - Kompetanseutvikling
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
Lisenskostnader
Sum Budsjettendring i år

Nye tiltak
Korrigering kemnerkontor, kontrollutvalg og arbeidsgiverkontroll
Trondheimsregionen
Reservert tilleggsbevilgning - Kompetanseutvikling
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett

Ramme 2019-2022

Nye tiltak
Korrigering kemnerkontor, kontrollutvalg og arbeidsgiverkontroll
Korrigering på bakgrunn av budsjett der dette er mottatt og deflatorøkning på andre områder.
Trondheimsregionen
Økning av kontingenten til Trondheimsregionen.
Reservert tilleggsbevilgning - Kompetanseutvikling
Delvis videreføring av reservert tilleggsbevilgning med 500 000 kr. årlig.
Detaljer for rammeområdet
Ansvar
Tilskudd kirke ink. tjenesteyting
Tilskudd trossamfunn
Kemnerkontoret
Kommunerevisjonen
Sekretariat kontrollutvalget
Arbeidsgiverkontrollen
Prosjekter
Trondheimsregionen - avgifter
No. Pensj.ska.erst. Reg.fond
Arbeidsgivers andel
Dekning tap forvaltningslån
Reserverte tilleggsbevilgninger
8 Spesielle tiltak og tjenester

Oppr.
budsj. 2018
6 380
100
600
780
215
447
251
230
160
-1 500
30
1 277
8 970

2019
6 543
100
617
780
216
460
260
160
-1 500
30
500
8 166

2020
6 543
100
617
780
216
460
290
160
-1 500
30
500
8 196

2021
6 543
100
617
780
216
460
290
160
-1 500
30
500
8 196

2022
6 543
100
617
780
216
460
290
160
-1 500
30
500
8 196

Tilskudd til kirken
Støren kirkelige fellesråd har bedt om driftstilskudd på 6 042 000 kr. i 2019. Bakgrunnen for dette er
bevilgning for 2018 på 5 735 000 pluss lønns- og prisvekst på 163 000 kr. I tillegg ønsker de en
ekstrabevilgning på 144 000 kr. til gjennomføring av konkrete tiltak som har blitt utsatt. Rådmannen
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finner ikke rom for å innvilge ønsket om tilleggsbevilgning og foreslår at driftstilskuddet blir på
5 898 000 kr.
Det presiseres at beløpet i tabellen over inkluderer tjenesteytingsavtalen med kommunen.

16 Finansielle transaksjoner
16.1 Beskrivelse av dagens virksomhet
Rammeområdet i sin helhet viser hva kommunen har å fordele til drift. Mange av disse postene hører
imidlertid hjemme i budsjettskjema 1A, unntakene er konsesjonskraft, motpost kalkulatoriske kostnader
og premieavvik. Disse vises derfor her.

16.2 Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
-18 293 -18 293 -18 293 -18 293

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer

1 780

Konsesjonskraft
Kalkulatoriske renter og avdrag

-995

Premieavvik

-871
3 646
-3 646

Sum Tekniske justeringer
Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert ramme
Ramme 2019-2022

1 780
1 975
-871
4 626
-4 626

1 780
2 711
-871
5 362
-5 362

1 780
4 326
-871
6 977
-6 977

-21 939 -22 919 -23 655 -25 270
-21 939 -22 919 -23 655 -25 270

Detaljer for rammeområdet:

Konsesjonskraftinntekten er basert på prognose for 2019 fra Midt Energi. Dette inntektsnivået er
videreført i hele perioden.
Kalkulatoriske renter og avdrag er et nullsumspill for kommunen. Kalkulatoriske (beregnede)
kapitalkostnader tilknyttet selvfinansierende investeringer dekkes av brukerne gjennom gebyr, husleie
o.l., og denne inntekten kommer de ulike tjenesteområdene til gode. Motposten til de kalkulatoriske
kapitalkostnadene i tjenesteområdene er denne inntekten på rammeområde 9.
Premieavviket er knyttet til pensjon. Differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet
pensjonskostnad av aktuar betegnes premieavvik. Hvis premien er høyere enn kostnaden føres avviket
som en inntekt for kommune. Denne inntekten amortiseres (tilbakeføres) deretter over en 7-års periode.
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Ønskede tiltak drift
Rammeområde
1 Folkevalgte og stab
1 Folkevalgte og stab
1 Folkevalgte og stab
1 Folkevalgte og stab
1 Folkevalgte og stab
1 Folkevalgte og stab

Tiltak
Drift av kvalitets-/avviksystem
Frikjøp hovedverneombud
Godtgjørelse folkevalgte
Kantine Rådhuset
Lisenskostnader it-programmer
Lønnskorigeringer

1 Folkevalgte og stab Markering av Dovrebanens 100-års jubileum
Omfordeling IT-konsulent fra investering til
1 Folkevalgte og stab drift
Ordning av papirarkiv på depot - lukking av
1 Folkevalgte og stab avvik
1 Folkevalgte og stab Personvernombud
1 Folkevalgte og stab Regionråd Trøndelag sør
1 Folkevalgte og stab Skanning av personalarkiv
1 Folkevalgte og stab Ungdom i arbeid
1 Folkevalgte og stab Valggjennomføring
Sum R1
Endret pedagognorm og bemanningsnorm i
2 Oppvekst
barnehagene
2 Oppvekst
Kokk/kjøkkenmedarbeider
Refusjon av barnehageplasser i andre
2 Oppvekst
kommuner
2 Oppvekst
Tospråklig fagarbeider - arabisk
2 Oppvekst
Tospråklig pedagog - slovakisk og polsk
Sum R2
3 Kultur, fritid og voksenopplæring
Bibliotekmedarbeider
3 Kultur, fritid og voksenopplæring
Kulturmidler barn og une
3 Kultur, fritid og voksenopplæring
Lysgården nye brukere
3 Kultur, fritid og voksenopplæring
Ordførertur
3 Kultur, fritid og voksenopplæring
Utlånsautomat biblioteket
Sum R3
4 Pleie og omsorg
Demensteam
4 Pleie og omsorg
Driftsutgifter nye støren bo og dagsenter
4 Pleie og omsorg
Driftsutgifter nytt storkjøkken sykehjemmet
Livsglede for eldre 4 Pleie og omsorg
livsgledensvarlig/livsgledekoordinator
Livsgledearbeid
- innkjøp av utstyr og
4 Pleie og omsorg
videreførestilsom
materialet
tiltak
fast
i livsgledearbeidet
tiltak fra 2019 - fast
stilling fra 2019
Økt behov for tilsynslege timer sykehjemmet
4 Pleie og omsorg
rehab/ kortidsavdeling 4 timer mnd
4 Pleie og omsorg
Omsorgslønn
4 Pleie og omsorg
Oppgradering Gerica og nye moduler
Pålagt opplæring ansatte etter gjennomført
4 Pleie og omsorg
tilsyn i 2018 - fordelt på 3 år.
4 Pleie og omsorg
Velferdsteknologiprosjekt
Sum R4
5 NAV, Helse og familie50 % stilling barnevernkonsulent
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2019
100
130
150
250
50
400

2020
100
130
100
250
50
400

2021
100
130
100
250
50
400

2022
100
130
100
250
50
400

35

0

0

0

420

420

420

420

150
90
50
80
220
50
2 175

150
90
50
15
220
0
1 975

150
90
50
15
220
300
2 275

150
90
50
15
220
0
1 975

500
570

500
570

500
570

500
570

450
570
610
2 700
250
50
560
15
50
925
715
70
70
965

0
570
610
2 250
250
50
560
15
0
875
715
70
70
965

0
570
610
2 250
250
50
560
15
0
875
715
70
70
965

0
570
610
2 250
250
50
560
15
50
925
715
70
70
965

100

100

100

100

38
670
110

38
670
20

38
670
20

38
670
20

1 092
1 000
4 830
320

1 092
1 000
4 740
320

1 092
1 000
4 740
320

0
1 000
3 648
320

5
5
5
5
5
5
5
6
6
6

6
6
6
6
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

NAV, Helse og familieInterkommunal barnevernvakt
NAV, Helse og familieInterkommunal legevakt
NAV, Helse og familieKad-seng psykiatri/rus
NAV, Helse og familieKommunepsykolog
Økning 50% stilling fysioterapeut og 50%
NAV, Helse og familiestilling ergoterapeut.
NAV, Helse og familieØkning helsesøsterressurs
NAV, Helse og familieØkning med 50% veilederstilling
Sum R5
Næring, plan og forvaltning
Ajourhold av digitalt arealplanregister
Næring, plan og forvaltning
Arkiv Documaster
Fast stilling - 50 % merkantil og 50 %
Næring, plan og forvaltning
byggesak
Fast stilling for tilsyn/ulovlighetsoppføging/
Næring, plan og forvaltning
klagebehandling
Koordinatorstilling vannområde Gaula
Næring, plan og forvaltning
(kommunens andel)
Næring, plan og forvaltning
Prosjektstilling - kommuneplanens arealdel
Næring, plan og forvaltning
Prosjektstilling - spredt avløp
Sum R6
Eiendom og kommunalteknikk
Leie av lokaler til Frivilligsentralen
Eiendom og kommunalteknikk
Stavkirkeprosjekt
Eiendom og kommunalteknikk
Utarbeidelse av hovedplan vei
Eiendom og kommunalteknikk
Utvendig vedlikehold kommunale bygg
Sum R7
Korrigering kemnerkontor, kontrollutvalg og
Spesielle tiltak og tjenester
arbeidsgiverkontroll
Spesielle tiltak og tjenester
Ny innkjøpsordning
Spesielle tiltak og tjenester
Omstillings-/utviklingsmidler
Reservert tilleggsbevilgning Spesielle tiltak og tjenester
Kompetanseutvikling
Spesielle tiltak og tjenester
Tilleggsbevilgning kirke
Spesielle tiltak og tjenester
Trondheimsregionen
Sum R8
Totalt Midtre Gauldal kommune
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400
170
300
700

400
170
300
1 000

400
170
300
1 000

400
170
300
1 000

650
200
350
3 090
50
65

650
200
350
3 390
50
65

650
200
350
3 390
50
65

650
200
350
3 390
50
65

600

600

600

600

700

700

700

700

40
700
700
2 855
75
70
100
1 000
1 245

40
700
700
2 855
75
0
100
1 000
1 175

40
0
0
1 455
75
0
100
1 000
1 175

40
0
0
1 455
75
0
100
1 000
1 175

31
160
500

31
160
500

31
160
500

31
160
500

23
144
30
888
18 708

23
144
60
918
18 178

23
144
60
918
17 078

23
144
60
918
15 736

Inkluderte tiltak drift
Rammeområde

Tiltak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Drift av kvalitets-/avviksystem
Frikjøp hovedverneombud
Godtgjørelse folkevalgte
Kantine Rådhuset
Lisenskostnader it-programmer
Lønnskorigeringer
Ordning av papirarkiv på depot - lukking av avvik
Personvernombud
Regionråd Trøndelag sør
Valggjennomføring

Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab
Folkevalgte og stab

Sum R1
2 Oppvekst
2 Oppvekst

Endret pedagognorm og bemanningsnorm i
barnehagene
Refusjon av barnehageplasser i andre kommuner

Sum R2
4 Pleie og omsorg
4 Pleie og omsorg

Omsorgslønn
Velferdsteknologiprosjekt

Sum R4
5
5
5
5

NAV, Helse og familie
NAV, Helse og familie
NAV, Helse og familie
NAV, Helse og familie

50 % stilling barnevernkonsulent
Interkommunal barnevernvakt
Kad-seng psykiatri/rus
Kommunepsykolog

Sum R5
Koordinatorstilling vannområde Gaula
6 Næring, plan og forvaltning
(kommunens andel)
Sum R6
7 Eiendom og kommunalteknikk
Leie av lokaler til Frivilligsentralen
7 Eiendom og kommunalteknikk
Utarbeidelse av hovedplan vei

Sum R7
Korrigering kemnerkontor, kontrollutvalg og
8 Spesielle tiltak og tjenester
arbeidsgiverkontroll
8 Spesielle tiltak og tjenester
Reservert tilleggsbevilgning - Kompetanseutvikling
8 Spesielle tiltak og tjenester
Trondheimsregionen

Sum R8
Totalt Midtre Gauldal kommune
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2019

2020

2021

2022

100
130
150
250
50
400
150
90
50
50

100
130
100
250
50
400
150
90
50
0

100
130
100
250
50
400
150
90
50
300

100
130
100
250
50
400
150
90
50
0

1 420

1 320

1 620

1 320

500
450

500
0

500
0

500
0

950

500

500

500

670
1 000

670
1 000

670
1 000

670
1 000

1 670

1 670

1 670

1 670

320
400
300
700

320
400
300
1 000

320
400
300
1 000

320
400
300
1 000

1 720

2 020

2 020

2 020

40
40

40
40

40
40

40
40

75
100

75
100

75
100

75
100

175

175

175

175

31
23
30

31
23
60

31
23
60

31
23
60

84
6 059

114
5 839

114
6 139

114
5 839

Kommunale
gebyrer og avgifter
2019
K-sak 13.12.18 Ephorte 3475/18
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Gebyrer og avgifter
Kommunen krever inn gebyrer og avgifter på mange tjenester, flere av disse er prissatt gjennom
bestemmelser i lover og forskrifter. Prisveksten er kommentert fortløpende i tabellene nedenfor. Der det
ikke er noen kommentar om prisvekst er prisveksten satt til 0 % siden siste vedtatte gebyr-endring. I en
del tilfeller er disse prisene basert på egne vedtak i egne saker.

Folkevalgte/Stab
Purregebyr
Satser - Purregebyr kr 70 fra 01.01.18 (1/10 av inkassosatsen) Inkassosatsen fastsettes i Forskrift om
inkassosats § 1., og endres i hht. endring av forskriften.

Bevillingsgebyr
Salg
*0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1
*0,57 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2
Skjenking:
*0,47 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1
*1,24 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2
*4,09 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 3
Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 1 630 for salg og kr 5 100 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For
ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 360 pr gang.
Bevillingsgebyr for enkeltanledninger er gjenstand for de samme satser som ved ambulerende bevilling.
*) Satsene er fastsatt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk, kap. 6. Oppgitte tall i 2018-kroner.
Endringer fra 1.jan hvert år skjer i hht. Forskrift av 8.juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdige drikke.

Skole og Barnehage
Betalingssatser barnehage fr 01.01.19
Oppholdstid:
3 dager pr. uke
4 dager pr. uke
Helplass
Kjøp av enkeltdag, pr. dag

Satser 01.01.19

Satser 01.08.19

Kosttillegg
2019

2093
2691
2990
358

2128
2736
3040
358

214
276
345
358

2
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Gebyr for sent henting i barnehagen i løpet av et barnehageår
For tredje gang (pr.påbegynte halvtime)
Fra fjerde gang og flere (pr.påbegynte halvtime)
Tilskudd til private barnehager
Driftstilskudd 0-2 år
Driftstilskudd 3-5 år
Kapitaltilskudd

250,500,-

214 234
102 603
Nasjonal sats etter byggeår

SFO
Betalingssatser SFO 01.01.19
Oppholdstid
Inntil 6 t/u
Inntil 10 t/u
Inntil 15t/u
Over 15t/u
Kjøp av enkelttimer
Kjøp av enkeltdager
*Gjelder ikke i barnets fire ferieuker

Opphold pr. mnd
869,1448,2194,2685,51,339,-

Kost ettermiddag
1 e/u
2 e/u
3 e/u
4 e/u
5 e/u
Kjøp av enkeltdag

Kost pr. mnd
62,123,185,247,308,21,-

Avtalt oppholdstid i ferier*
1d/u
2d/u
3d/u
5d/u

3
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Kultur, fritid og voksenopplæring
Kulturskolen
Egenandel - Instrumental, vokal- og gruppeundervisning, lørdagsskole
Søskenmoderasjon 25% for 2.barn og 50% for øvrige
Flerfagsrabatt 25% for 2.barn og 50% for øvrige

2018
kr 1 250

2019
kr 1 285

Vekst 18-19
2,8 %

Alle satser gjelder fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Prisliste Støren Kulturhus
Romleie Støren Kulturhus
Rom

Formål

Info

Utstyr

Pris
kommers./
privat

Pris
Ideell / lokal

Kultursalen

Åpne og lukkede
arrangement.
Konserter, teater,
foredrag, seminar,
konferanser, møter,
selskaper

Sal med
teleskopamfi. 344
sitteplasser i amfi,
inntil 89 stoler på
gulv og galleri. 500
plasser uten amfi.

Inkl AV-rack
Kultursal.
Tillegg for bruk
av personell og
utstyr. Se egen
prisliste.

Inntil 1 t - 3000,Inntil 3t – 6000,Over 3t - 8000,+ 10 % av
billettsalg.

Inntil 1t -1500,Inntil 3t – 3000,Over 3t - 4000,+ 10 % av
billettsalg.

Åpne og lukkede
arrangement.
Filmvisning,
foredrag, seminar,
konferanser, møter
Utstillinger. Primært
veggplass i
foajéområdet.
Div. arrangement

Fast amfi med 70
sitteplasser og to
rullestolplasser.
Evnt. billettsalg
avtales spesielt.

Inkl. AV.
Tillegg for bruk
av personell og
utstyr. Se egen
prisliste.

50 % tillegg ved
ekstraforestilling
samme dag.
Inntil 1t -1500,Inntil 3t – 3000,Over 3t - 4000,-

50 % tillegg ved
ekstraforestilling
samme dag.
Inntil 1t -750,Inntil 3t – 1500,Over 3t - 2000,-

Etter avtale

Etter avtale

300,- pr stk.

150,- pr stk.

Kinosalen

Utstillings
områder
Artistgarderober

To garderober
med to
sminkeplasser,
sofagruppe, dusj
og WC.

Leie av rom ved GSK
MØTE- og
ØVINGSROM

Formål

Info

Utstyr

Pris
kommers./
privat

Pris
Ideell / lokal

Personal-rommet

Møter

Inntil 50 pers.

Projektor,
minikjøkken

Stort møterom
(C 246)

Møter

16 personer

Projektor

Studio 1

Møter

20 pers

projektor

1000,Inntil 3 t,
deretter 500,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.

500,Inntil 3 t,
deretter 200,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.

4
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Små møterom –
f.eks. Studio 2 og
3, m.fl

Møter

4 pers

projektor

Restauranten
(D121)

Div. arrangement

30 pers, sofagrupper
og
møteromsinnredning

projektor

Kulturverksted

Øvinger, kurs m.m.

Speil m/ dansebarre.

Trappeamfiet

Øvinger, div.arr

Inntil 100 pers

Div.
undervisningsrom

Div. arr

SELSKAP/
KJØKKEN

Formål

Info

Skolekjøkken

Div. arrangement.
Eget reglement
gjelder.
Div. arr.

Halv pris som
ekstrarom til
sal/selskapslokale.
Halv pris som
ekstrarom til
sal/selskapslokale.
120 pers./
Inntil 50 pers
Merk at arealet ikke
er et lukket område.
Inntil 30 pers.
Inntil 50 pers.

Te-kjøkken
Kulturkafeen/
Kantineområdet

Div. arr.

Restauranten
Personal-rommet

Selskap
Selskap inkl.
minikjøkken

Spiro 1. etasje

Selskap

Spiro 2. etasje

Selskap

Oppvasken

Oppvask

projektor

projektor

Utstyr

Standardoppsett 36
pers.

Projektor
Projektor,
minikjøkken.
Tillegg for utstyr
m.m.
Tillegg for utstyr
m.m.

Max 100 pers.
Standardoppsett 24
pers.

Tillegg for utstyr
m.m.

Max 60 pers.
Industrioppvaskmaskin

300,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,-

150,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,-

Pris
kommers./
privat

Pris
Ideell / lokal

2000,-

1000,-

1400,-

700,-

4000,-/
2000,-

2000,-/
1000,-

2000,3000,-

1500,3000,1000,2000,500,-

250,-

Overnatting
Inntil 8 rom/100
pers
Inntil 14
rom/100-150
pers
Hele huset (ca 20
overnattingsrom)/over 150
pers

Korps, idrettslag o.l.

Per natt.

2500,-

Korps, idrettslag o.l.

Per natt.

3000,-

Korps, idrettslag o.l.

Per natt.

3500,-

5
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Leie av utstyr
Kultursalen

Info

Pris
kommersielt/privat

Pris
Ideell / lokal

PA – full rigg

Personell ikke inkl.
Trådløssystemer ikke inkl.
Personell ikke inkl.
Trådløssystemer ikke inkl.
Personell og rigg ikke inkl.
Personell og rigg ikke inkl.

3000,-

1500,-

2000,-

1000,-

3000.2000,-

1500,1000,-

Personell og rigging ikke
inkl. 20 stk Nivtec 1x2m
Personell og rigging ikke
inkl. Inntil 6 stk Nivtec
1x2m.
Pris for stemming
kommer i tillegg
Projektor, lerret,
mikrofoner
(bordmikrofon, en mygg,
en håndholdt), CD/DVD

2000,-

1000,-

1000,-

500,-

1000,-

500,-

400,-

200,-

Projektor, lerret,

400,-

200,-

1x2meter inkl bein
Inkl sender og mottaker

200,400,-

100,200,-

200,Avtales spesielt.
Avtales spesielt.
Avtales spesielt.

100,-

PA – enkel rigg
Lys – full rigg
Lys – enkel rigg
Inkl. AV
Scene – full rigg
Scene – enkel rigg
Flygel
AV-rack Kultursal

Kinosal
AV utstyr
Løst utstyr
Sceneplatter
Trådløssystemer (mygger/
micer)
Røykmaskin
Flygel i Kulturkafeen
Rød løper
Bord
Stoler
Kjøkkenutstyr

Pris for stemming
kommer i tillegg
50 bord m/ seks plasser
Inntil 300 stoler
Glass, servise, bestikk
m.m.

All bruk av personell til rigging og tilrettelegging kommer i tillegg.

Leie av personell
Teknikere (lyd/lys/scene)
Tilrettelegging/Vertskap

Kr. 500,- pr. time
+50 % tillegg i helger og helligdager
(fra fredag kl. 18 00)

Kr. 450,- pr. time
+50 % tillegg i helger og helligdager
(fra fredag kl. 18 00)

Rigge/bærehjelp
Fastpris for omrigg av amfi til “Flatt
gulv”

400,- per time
1000,-

350,- per time
800,-

Det betales for minimum to timer per oppmøte for alt personell. Dagspris kan avtales.

Priser salg og markedsføring
Produkt

Pris
kommersielt/privat

Pris
Ideell / lokal

Billettsalg
Annonsering

15,- pr. bill.
Etter avtale

7,- pr bill.
Etter avtale

Alt billettsalg skal gjøres gjennom kulturhusets billettsystem.
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Pleie og omsorg
Middagssalg/Matombringing hjemmeboende
Mat
Pris pr. porsjon hjemmeboende, inkl. transportkostnad *)
Pris pr. porsjon i sykehjemmets kantine
-Besøkende mandag-lørdag
-Besøkende søndag og helligdager
Ferdig pakket mat over disk mandag-fredag
Ferdig pakket mat over disk lørdag-søndag
Tørrmat abonnement per mnd
Pris pr. porsjon hjemmeboende, inkl. transportkostnad *) spesialkost
Pris pr. porsjon i sykehjemmets kantine spesialkost
-Besøkende mandag-lørdag spesialkost
-Besøkende søndag og helligdager spesialkost
Ferdig pakket mat over disk mandag-fredag spesialkost
Ferdig pakket mat over disk lørdag-søndag spesialkost
*) Jfr K-styre juni 2015
**) Kun matvarekostnad, bistand til handling faktureres i forhold til praktisk bistand

2019
kr 115
kr 115
kr 125
kr 125
kr 125
kr 2 085
kr 155
kr 125
kr 130
kr 130
kr 135
kr 135

Praktisk bistand i hjemmet ( hjemmehjelp)
Betalingssats/egenandel praktisk bistand i hjemmet
Inntil 2 G *)
2-3G
3-4G
4-5G
Over 5 G
Selvkost (timepris) for praktisk bistand i hjemmet

2019
x
1346
1796
2245
402

*) Satsen justeres årlig av staten, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester.

Institusjonsopphold/ Egenandel dagsenter og dagtilbud
Egenandel dagsenter
*Egenandel dagsenter
*Egenandel korttidsopphold

2019
*80
*160

*) Satsen justeres årlig av staten, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester. Foreligger først januar 2019, derfor oppgitt tall for 2018

Egenandel Fellesservice kommunale boliger med heldøgns bemanning
Egenandel fellesservice komm.boliger med heldøgns bemanning
% - sats av inntekt

2019
10 %

Trygghetsalarm
Trygghetsalarm pr. påbegynt mnd.

100

7
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Næring, Plan og Forvaltning
Generelle bestemmelser
Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.
I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.
Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet.
m innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet.
Kostnader til undersøkelser eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan tas opp til
behandling, utføres og betales av tiltakshaver.

Hjemmel

Plan- og bygningslovens § 33-1 gir kommunen anledning å sette fast gebyr for tjenester som det påhviler
kommunen å utføre. Dette gjelder blant annet behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og
attester, behandling av private planforslag o.l.
Matrikkellovens § 32 anvendes til å ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferdige
matrikkelbrev og annet arbeid etter denne lov.
Konsesjonslovens § 1 for behandling av konsesjonssaker og Jordloven for behandling av deling av
grunneiendom.
Forurensningsforskriftens § 2-12 - Ingen forskrift for å innkreve - - forskriften utarbeides i løpet av 2019
Lov om eierseksjoner av § 7 for tillatelse til seksjonering kan det kreves et gebyr som ikke må overstige tre
ganger rettsgebyret eller fem ganger rettsgebyret dersom det må holdes befaring.

Betalingsbetingelser og betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som
framgår av påfølgende bestemmelser.
Gebyr for behandling av søknad kan innkreves før en søknad tas opp til behandling.
Ved avslag på søknad betales fullt gebyr. I slike tilfeller refunderes innkrevd gebyr for godkjenning av
ansvarsretter, utstikking og ajourføring av kartverket samt innkrevd tinglysingsgebyr.
Dersom behandlingsgebyret ikke er betalt innen 3 mnd. vil søknaden bli avslutta uten behandling.
Ufullstendige søknader som ikke blir komplettert etter fastsatt frist blir avsluttet uten behandling. For slike
søknader og søknader som trekkes (skriftlig) før de er ferdigbehandlet skal 50 % av behandlingsgebyret
betales.
Ved ulovlige tiltak faktureres gebyret, også eventuelle overtredelsesgebyr, etter de satser som gjelder på det
tidspunktet forholdet blir oppdaget eller påtalt.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med
saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter skriftlig søknad fastsette annet
gebyr enn det som framgår av regulativet.
Eventuell påklage av en sak, utsetter ikke betalingsfristen av gebyret.

Endring av gebyrregulativet

Endring av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, dersom det ikke foretas en revisjon av
gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med kommunestyrets
budsjettbehandling for kommende år.
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Gebyr til statlige etater
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker som behandles etter dette regulativet
(f.eks tinglysingsgebyr) skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Land- og Skogbruk
1. Konsesjonssøknader - For konsesjonssaker etter jordloven skal det betales gebyr ihht.
«Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember
2011».
1.1 Søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom under kr. 2,5 mill.
1.2 Søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom over kr. 2,5 mill.
2. Planlegging
2.1 Driftsplanlegging (enkel plan)
2.2 Øvrig planlegging landbruk
2.3 Oppmåling av grøfter etter medgått tid

2019
(kroner)
2 000
5 000
1 000
1 000
1 000

3. Deling av grunneiendom - For deling av grunneiendom etter jordlovens § 12, skal det
betales gebyr ihht. «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
av 14. desember 2011».
4. Fellingsavgifter
4.1 Elg voksen
4.2 Elg kalv
4.3 Hjort voksen
4.4 Hjort kalv

537
316
411
249

Plan
2019
(kroner)

1. Behandling av private reguleringsplaner
1.1 Reguleringsplaner (detaljplaner) i hovedsak i tråd med overordna (pbl §§ 12-2 og 12-3)
a) Inntil 5 da
b) 5 – 10 da
c) 10 – 20 da
d) 20 – 40 da
e) Over 40 da
1.2 Ordinære endringer av vedtatt reguleringsplaner etter § 12-4 (måles utfra endringer)

27 500
33 000
49 500
66 000
88 000
Følger 1.1

1.3 Mindre endringer av vedtatt reguleringsplaner etter § 12-4 (måles utfra endringer)

50 % etter
1.1

1.4 Regulering med vesentlige avvik fra overordna plan, jf. § 12-3 tredje ledd

1.1 pluss
11000

1.5 Vurdering om et forslag til reguleringsplan skal fremmes jf. § 12-11
1.6 Dersom planforslaget trekkes (ved skriftlig beskjed) beregnes gebyr slik:

11 000

a) Før 1. gangs behandling

50 % etter
1.1

b) Før 2. gangs behandling

75 % etter
1.1
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1.7 Endring av planforslag etter at det er sendt inn kommunen men før den er tatt opp til 1.
gangs behandling
1.8 Endringer av planbestemmelser
4.1 Timesats
4.2 Minstegebyr
1.9 Behandling av plan program jf. § 4-1

1 100
1 100
1 100
2 200
11 000

Dersom planforslaget avvises i løpet av behandlingsprosessen kan rådmannen etter skriftlig
søknad redusere gebyret med inntil 50 %, men aldri mindre enn at kommunens
annonsekostnader dekkes.
2. Dispensasjonsbehandling
2.1 Dispensasjoner etter plan- og bygningslovens kap 19
2.2 Dispensasjoner som kan behandles delegert i hht. kommunens delegasjonsreglement
3. Øvrige bestemmelser

11 000
8 000

Disse formål som inngår i reguleringsplanforslaget er fritatt for gebyr: LNF(R) – områder,
grønnstruktur, herunder friområder som ikke inngår i utbyggingsområder, arealer som unntas
fra å bebygge som følge av regulering til bevaring eller vern, samt områ

Byggesak
1. Tiltak som krever søknad og tillatelse etter Pbl § 20-1
Beregning av byggesaksgebyr hvor areal er beregningsgrunnlag tar utgangspunkt i bebygd areal
(BYA)
For hver endring av gitt tillatelse beregnes 25 % av gjeldende behandlingsgebyret
1.1 Bygging av enebolig
1.2 Påbygg /tilbygg
a) t/m 100m2
b) over 100m2
1.3 Bygging av flermannsbolig
a) Tillegg pr. boenhet
1.4 Bygging av frittstående garasjer, uthus og andre ubebodde bygninger, o.l. inntil 70 m
1.5 Anneks til bolig eller fritidsbolig
1.6 Andre bygg enn bolig: nybygg/tilbygg
a) 70 – 200 m2
b) 201 – 400 m2
c) 401 – 600 m2
d) 601 – 1000 m2
e) For hver påbegynte 200 m2 over 1000 m2 beregnes
1.7 Fasadeendringer, innvendige ombygninger
1.8 Bruksendringer uten bygningsmessige arbeider
1.9 Riving av bygninger
a) t/m 50 m2
b) over 50 m2
1.10 Tekniske installasjoner, pipe, skilt, reklameinnretning, m.m
1.11 Vesentlige terrenginngrep og andre større bygg
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2019
(kroner)

12 000
5 000
6 500
10 000
4 000
2 500
3 500
10 500
14 900
19 500
46 500
5 000
3 500
3 500
2 000
3 000
4 000
6 000

1.12 Mindre søknadspliktig tiltak, utenomhusanlegg som lekeplasser, svømmeanlegg,
forstøtningsmurer, master m.m
1.13 Parkeringsplasser
a) t/m 5000 m2 og veger t/m 500 meter
b) over 5000 m2 og veger over 500 meter

4 000
4 500
6 000

1.14 Saksbehandling av søknad om renseanlegg for avløpsvann fra bolighus, hytter mv.
a) Inntil 15 pe
b) 15 – 50 pe
c) Mellom 50 og 1000 pe

12 000
18 000
27 000

1.15 Saksbahendling av søknad rehabilitering av avløpsanlegg

70 % av 1.1

1.16 Saksbehandling av søknad om renseanlegg for oljeholdig avløpsvann
1.17 Saksbehandling av søknader om anlegg for fett- og oljeavskillere

7 015
6 000

2. Oppdeling av søknader i rammetillatelser og igangsettingstillatelser etter Pbl §21-4
(to-trinnsbehandling)
70 % av
gebyret over

2.1 Søknad om rammetillatelse

2.2 Søknad om igangssettingstillatelse
3. Tiltak som krever søknad og tillatelse som kan foretas av tiltakshaver Pbl § 20-4
3.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom, gjerder, levegg m.m
3.2 Tilbygg t/m 50 m2
3.3 Bygning t/m 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse
3.4 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
4. Driftsbygninger i landbruket etter Pbl § 20-4
4.1 t/m 1000 m2
4.2 over 1000 m2
4.3 Tilbygg til driftsbygning der totalarealet ikke overstiger 1000 m2

50 % av
gebyret over
3 000
3 000
3 000
3 500
5 000
15 000
5 000

5. Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse
av ny festegrunn Pbl § 20-1 m)
5.1 Deling i område hvor tomteinndeling går fram av vedtatt reguleringsplan
5.2 Deling i område hvor tomteinndeling ikke framgår av vedtatt reguleringsplan
5.3 Deling av tilleggsparsell
5.4 Deling av punktfeste
6. Godkjenning av ansvarsrett
6.1 Personlig ansvarsrett (selvbygger)
7. Dispensasjon fra Teknisk forskrift
7.1 For saker som krever dispensasjon fra Teknisk forskrift kreves et tilleggsgebyr på

5 000
6 000
5 000
7 000
4 000
2 500

8. Ufullstendige søknader, merarbeid vedrørende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse,
registrering av ikke søknadspliktige tiltak
8.1 For søknader som er ufullstendige eller må returneres kan det beregnes et tilleggsgebyr på

1 000
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8.2 Utstedelse av midlertidig brukstillatelse

1 000

8.3 Merarbeid vedrørende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i
bruk
8.4 Registrering av ikke søknadspliktige byggetiltak

4 000
600

8.5 Merarbeid i forbindelse med tiltak unntatt søknadsplikt, der tiltaket er tatt i bruk uten
registrering
8.6 Der det viser seg at tiltaket ved registrering ikke er i tråd med bestemmelsene om
søknadsfritak, men kommunen likevel finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår
fra å forfølge ulovligheten, betales tilleggsgebyr på
9. Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling

600

2 500

9.1 Dersom det er behov for ekstern sakkyndig bistand for gjennomføring av kommunens tilsyn
eller annen nødvendig bistand i saksbehandlingen (jf. pbl § 33-1) kan kommunen belaste
utgiftene tiltakshaver. Gebyr for konsulentutgifter beregnes etter medgått t
10. Redusert gebyr
10.1 Trekking av søknad før saksbehandling er startet
11. Igangsetting før tillatelsen er gitt
11.1 Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt ilegges et tilleggsgebyr

50 % av fullt
gebyr
10 000

Oppmåling og Kart
1. Oppretting av matrikkelenhet

2019(kroner)

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
NB: For fradeling av gårdstun kreves maksimalt kr 20 000
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
1.4 Oppretting av anleggseiendom
a) Volum fra 0 – 2000 m3
b) Volum fra 2001 m3 - økning pr 1000 m3
1.5 Registrering av jordsameie

7 700
11 000
16 500
2 200

7 700
11 000
16 500
2 200
7 700
9 900
13 200
1 100
14 300
1 650

Gebyr for registrering av eksisterende og/eller uregistrert jordsameie faktureres etter medgått tid
minstegebyr

3 850
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1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
a) Oppmålingsforretning over punktfeste med markarbeid
b) Oppmålingsforretning over punktfeste uten markarbeid
1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

7 700
3 850

a) For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer betales gebyr etter
medgått tid, minstegebyr

3 850

1.8 Utstikking av tiltak og ajourføring av kartverk
a) Bebygd areal fra 0 – 50 m
b) Bebygd areal fra 51 – 200 m2
c) Bebygd areal over 201 m2
1.9 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

2 200
3 300
4 400

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres,
settes til 1/3 av gebyrsatsene.

1/3 av
gebyrsatsene

2. Grensejustering
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den
minste eiendommens areal, men ikke over 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal
som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
2.2 Anleggseiendom

5 500
8 250

(Grensejustering på opptil 5 % av opprinnelig volum, men ikke over 1000 m3)
a) For grensejustering av anleggseiendommer betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr
3. Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

3 300

(Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring
utløser dokumentavgift) Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
3.2 Anleggseiendom
a) Volum fra 0 – 500 m3
b) Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3
4. For følgende forhold beregnes gebyr etter medgått tid med minstegebyr:

7 700
11 000
16 500
2 200
27 500
2 750

Påvisning av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og kartlegging
av rettigheter
Privat grenseavtale
Kontorforretning, f.eks
4.1 Timesats

1 100
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4.2 Minstegebyr
5. Utstedelse av matrikkelbrev
(Faste summer satt av tinglysing – Statens kartverk)
5.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider
5.2 Matrikkelbrev over 10 sider
6. Timepris for arbeider etter matrikkelloven, samt kontorforretning
6.1 Timepris satt av tinglysingen – Statens Kartverk
7. Tinglysing / andre kostnader

2 200

220
440
1 100

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt
dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger
knyttet til oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.
8. Salg av digitale geodata
Salg av digitale geodata gjelder til kunder utenfor Geovekst-samarbeidet. Dette gjelder:
N5 Raster sort/hvitt, FKB-data (felles kartdatabase), N50 Kartdata, Ortofoto, Bygg-data
(GAB), Matrikkeldata, vernegrenser og evt. andre data.
Prisen for salg av digitale geodata er bestemt av Geovekst-forum sentralt hos Statens Kartverk.
Dette er nærmere beskrevet i Geovekst-veiledningsdokument, kap 15 – Salg av Geovekstprodukter til eksterne kunder. www.statkart.no/IPS/?template=geovekst.
Minste uttakspris pr. ordre (minstepris)

1 100

9. Eierseksjonering - Gebyrer saksbehandling etter eierseksjonslovens §15 iverksatt fra
01.01.2018:
9.1 Eierseksjonering 2 seksjoner

10 000
500

9.2 Tillegg pr. eierseksjon flere enn 2
9.3 Tillegg ved befaring av eiendommen før saksbehandling (ettersom kommunen mener det er
nødvendig)
9.4 Tinglysing av eierseksjoneringen (Kartverket)
9.5 Utstedelse av matrikkelbrev etter tinglysing, pr. eierseksjon:
a) Inntil 10 sider
b) Flere enn 10 sider

2 500
525
200
400

9.6 Avslag eller trukket søknad

50% av fullt
gebyr

9.7 Sletting, oppheving av eierseksjon/reseksjonering

50% av fullt
gebyr

10. Nedsatt gebyr og Betalingstidspunkt
Etter Matrikkelforskriftens § 18 skal kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre
matrikkelføringen innen 16 uker. Oversittes denne fristen skal gebyret avkortes med en
tredjedel. Slik:
fullt gebyr
= betaler 3/3

0-4 mnd (innenfor frist):
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4-6 mnd (over frist)

delvis gebyr
= betaler 2/3

Over 6 mnd (over frist)

delvis gebyr
= betaler 1/3

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriftens § 18, 3. ledd.
Midtre Gauldal kommune definerer vintertid 1. november til 15. mai.
Gebyr fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og betales
etterskuddsvis.
Rekvisisjonstidspunktet gjelder fra og med søknaden er fullstendig.
10. Øvrige bestemmelser
Alle gebyrer inkluderer nødvendig merkemateriell
Alle gebyrer skal betales til kommunekasserer etter regnings-oppgave fra oppmålingsmyndighet.
Følgende arbeider er gebyrfrie:
Grensejustering i forbindelse med annen forretning
Sammenføying av bruk
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Eiendom og kommunalteknikk
STØRENHALLEN
For spesielle arrangementer gjøres det egne avtaler om pris og vilkår.
IDRETTSHALLEN (bemannet hall)
Trening og konkurranser for idrettslag i Midtre Gauldal kommune.
Trening
Aldersbestemt
Hel hall, m. garderober
Trening
Aldersbestemt
½ hall, m.garderober
Trening
Aldersbestemt
¼ hall, m. garderober
Trening
Voksne
Hel hall, m.garderober
Trening
Voksne
½ hall, m. garderober
Trening
Voksne
¼ hall, m. garderober
Håndballkamp
Aldersbestemt
Hall, gard. og kjøkken
Håndballkamp
Voksne
Hall, gard. og kjøkken

kr 255
kr 135
kr 80
kr 350
kr 185
kr 115
kr 325
kr 440

pr. time
pr. time
pr. time
pr. time
pr. time
pr. time
pr. kamp
pr. kamp

Trening og konkurranser for private, bedriftslag og idrettslag utenfor Midtre Gauldal kommune.
Trening
Aldersbestemt
Hel hall, m. garderober
kr 385 pr. time
Trening
Aldersbestemt
½ hall, m.garderober
kr 205 pr. time
Trening
Aldersbestemt
¼ hall, m. garderober
kr 120 pr. time
Trening
Voksne
Hel hall, m. garderober
kr 520 pr. time
Trening
Voksne
½ hall, m. garderober
kr 280 pr. time
Trening
Voksne
¼ hall, m. garderober
kr 170 pr. time
Håndballkamp
Aldersbestemt
Hall, gard. og kjøkken
kr 490 pr. kamp
Håndballkamp
Voksne
Hall, gard.og kjøkken
kr 660 pr. kamp
Fester og andre store arrangement, med belegg på golvet
kr 15 000 + 10% av billettinntektene
Konserter og andre arrangement, uten belegg på golvet

kr 670 pr. time

Messer og utstillinger i næring

kr 930 pr. time

Garderober og kjøkken
Garderobe
Kjøkken

kr 150 pr. gang/dag
kr 620 pr. gang/dag
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SVØMMEHALLEN
Utleie av svømmehallen
Utleie uten vakt
Utleie med vakt

kr 450 pr. time
kr 780 pr. time

Alle som leier svømmehallen må ha vakt med godkjent livredningsprøve. De kan enten leie svømmehallen med
badevakt fra Størenhallen eller ha med vakt selv. Da må denne vakten godkjennes av personale i Størenhallen.
Billettpriser ved offentlig bading
Voksen
Barn/student/honnør
Voksen
Barn/student /honnør
Baby/barn i førskolealder ( i følge med voksne)
Familie (barn og voksne sammen)

Enkeltbillett
Enkeltbillett
Klippekort, 10 klipp
Klippekort, 10 klipp

kr 60
kr 40
kr 400
kr 220
Gratis
kr 130

Familiebillett (1 gang)

STØREN IDRETTSPARK
For spesielle arrangementer gjøres det egne avtaler om pris og vilkår.
Klubbhus
Hele 1. etasje, lag og foreninger
Hele 1. etasje, private selskap

kr 650 pr. arrangement/dag
kr 950 pr. arrangement/dag

Grasbane m. garderober
Trening
Aldersbestemt
Trening
Voksne
Kamper
Aldersbestemt
Kamper
Voksne
Lag utenfor Midtre Gauldal kommune betaler 50% i tillegg

kr 150
kr 185
kr 260
kr 520

pr. time
pr. time
pr. kamp
pr. kamp

Friidrettsbane
Kr 600
pr. arrangement/dag
Lag utenfor Midtre Gauldal kommune betaler 50% i tillegg
Garderober
Garderobe

kr 150 pr. gang/dag/kamp
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Møterom
Utleie av møterom

2018
kr 640
kr 470
kr 360
kr 360

K-sal
F-sal
Rom 435
Rom 3.etg.

2019
kr 640
kr 470
kr 360
kr 360

Vekst 18 – 19
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Ovennevnte leiesatser omfatter ikke utleie til politisk møtevirksomhet i regi av kommunens
folkevalgte

Utleie av skolelokaler
For ett rom, mandag - fredag, gymsal
For ett rom, lørdag - søndag
For hvert ekstra rom, mandag - fredag
For hvert ekstra rom, lørdag- søndag
For spesialrom ekstra, mandag - fredag
For spesialrom ekstra, lørdag - søndag
For bare spesialrom, mandag - fredag
For bare spesialrom, lørdag - søndag

pr. time

2018
kr 115
kr 820
kr 115
kr 115
kr 225
kr 225
kr 775
kr 1 030

2019
kr 115
kr 820
kr 115
kr 115
kr 225
kr 225
kr 775
kr 1 030

Vekst 18 – 19
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Utleie av fellesstue ved kommunens bo- og dagsenter ol bygg til private anledninger
Utleie til private anledninger
kr 700
-
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KOMMUNALE AVGIFTER

FOR

VANN, AVLØP OG SEPTIKSLAM
Gjelder for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg

GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019

Vedtatt av kommunestyret , K-sak

/

Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. (lov av 31 mai 1974, nr. 17) og
forskrift om begrensning av forurensing, Del 4A, Kapittel 16. ( av 1.6 2004)
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Tilknytningsavgifter
*)Alle satser eks 25 % mva
Tilknytningsavgiften er ikke avhengig av areal. Avgiften er et engangsgebyr som betales ved første gangs tilknytning
og ved senere utvidelse av bygningsmassen

Vann
A)Bolighus og borettslag
Tilknytningsavg.pr boenhet
Tillegg for ekstra leilighet under 60 m2
Tillegg for ekstra leilighet over 60m2
B)Forretnings-/kontor-/industribygg, institusjoner,
driftsbygninger på gårdsbruk og lignende
Første 100m2 gulvflate
101 m2 – 500 m2
501 m2 – 1000 m2
1001 m2 – 1500 m2
Over 1500 m2 pr m2 (BRA)
C)Hytter/fritidsboliger
Tilknytningsavgift

Kloakk
A) Bolighus og borettslag
Tilknytningsavg.pr boenhet
Tillegg for ekstra leilighet under 60 m2
Tillegg for ekstra leilighet over 60m2
B)Forretnings-/kontor-/industribygg, institusjoner,
Driftsbygn på gårdsbruk og lignende
Første 100m2 gulvflate
101 m2 – 500 m2
501 m2 – 1000 m2
1001 m2 – 1500 m2
Over 1500 m2 pr m2 (BRA)

2018

2019

kr 8 435
kr 4 262
kr 8 435

kr 9 363
kr 4 731
kr 9 363

11 %
11 %
11 %

kr 8 435
kr 16 755
kr 25 303
kr 33 736
kr 34,60

kr 9 363
kr 18 598
kr 28 086
kr 37 447

11 %
11 %
11 %
11 %

kr 8 435

kr 9 363

11 %

2018

2019

kr 8 803
kr 4 449
kr 8 803

kr 8 803
kr 4 449
kr 8 803

0%
0%
0%

kr 8 803
kr 17 486
kr 26 408
kr 35 211
kr 36,27

kr 8 803
kr 17 486
kr 26 408
kr 35 211
kr 36

0%
0%
0%
0%
0%

C)Hytter/fritidsboliger
Tilknytningsavgift kloakk og vann samme som bolig

Årsavgifter
Årsavgifter består av to deler:
*) Abonnementsgebyr, skal dekke kommunens faste årskostnader for tjenestene
*) Forbruksgebyr, innkreves etter målt vannmengde eller stipulert vannmengde pr m2
bruksareal på bygg
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Vekst 18 – 19

Vekst 18 – 19

Abonnementsgebyr

2018

2019

Vekst 18 – 19

Vann
Abonnementsgebyret differensieres etter
Brukerkategori og skal dekkes kommunens faste
årskostnader for tjenestene
Anslag for prosentvis andel av totale (faste og
variable) årskostnader

35 %

35 %

kr 1 735
kr 914

kr 1 926
kr 1 015

11 %
11 %

2 210
1 206

kr 2 210
kr 1 206

0%
0%

2018

2019

Vekst 18 – 19

kr 11,20

kr 11,76

5%

kr 23,69

kr 23,69

0,0 %

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt
abonnementsgebyr
Næring (pr registrert foretak)
Bolig, fritidsbolig og borettslag (pr leilighet)
Avløp
Anslag for prosentvis andel av totale (faste
og variable) årskostnader
Alle abonnenter i en forbrukskategori betaler
likt abonnementsgebyr
Næring (pr registrerte foretak)
Bolig, fritidsbolig og borettslag (pr leilighet)
Forbruksgebyr
Vann
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller
stipulert forbruk
Enhetspris kr/m3
Målt forbruk:
Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler)
og pris pr m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.
Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
Avløp
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller
stipulert forbruk
Enhetspris kr/m3
Målt forbruk:
Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler)
og pris pr m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.
Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
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Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
*Vann: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3)
*Avløp: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3)
Stipulert forbruk (for de som ikke har vannmåler)
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr m3
Stipulert forbruk (m3) beregnes slik:
Bruksareal BRA (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2)
*Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940
*Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m3/m2
Forbruksgebyr boliger:
*Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
*Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
Gebyrer beregnes etter bruksareal for 3 ulike boligstørrelser:
Boligstørrelse 0 – 60 m2, vann
kr 914
Boligstørrelse 0 – 60 m2, avløp
kr 1 675
(stipulert forbruk pr bolig 72 m3 pr år)

kr 1 015
kr 1 675

11,1 %
0,0 %

Boligstørrelse 61 – 150 m2, vann
Boligstørrelse 61-150 m2, avløp
(stipulert forbruk pr bolig 150 m3 pr år)

kr 1 685
kr 3 488

kr 1 870
kr 3 488

11,0 %
0,0 %

Boligstørrelse over 150 m2, vann
Boligstørrelse over 150 m2, avløp
(stipulert forbruk pr bolig 216 m3 pr år)

kr 2 453
kr 5 525

kr 2 723
kr 5 525

11,0 %
0,0 %

kr 11,20
kr 23,69

kr 11,76
kr 23,69

5,0 %
0,0 %

Forbruksgebyr boliger:
*Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
*Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
Forbruksgebyrer hytter/fritidshus:
*Vann: (kr/m3)
*Avløp: (kr/m3)

Forbruksgebyr borettslag/sameielag:
I borettslag/sameielag kan det installeres felles vannmåler der avgift for vann og avløp betales
av sameiet/borettslaget.
Gebyr for installering/avinstallering av måler:
kr 1 839
kr 1 839
Fastledd årsavgift pr. enhet vann/avløp i
borettslag/sameiet
kr 536
kr 536
*Vann (kr/m3)
kr 11,20
kr 11,76
*Avløp (kr/m3)
kr 22,03
kr 23,69
*Målerleie
kr 1 768
kr 1 768
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0,0 %
0,0 %
5,0 %
7,5 %
0,0 %

Enh.pris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x forventet brukstid*)
*)Forventet brukstid settes som en andel av året etter flg modell:
Forventet brukstid = 0,5 (50 % av året)
Gebyr for vann og avløp kan kreves refundert ved manglende leveranse av mengde eller kvalitet.

Årlig vannmålerleie (kommunal måler)

2018

2019

Vekst 18 – 19

kr 412
kr 515
kr 875
kr 1 768

kr 412
kr 515
kr 875
kr 1 768

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

kr 1 803

kr 1 803

0,0 %

Kommunen eier vannmålerne og betaler alle kostnader
knyttet til installering og vedlikehold av målerne. Det
betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene som
varierer med målerens størrelse etter flg modell:
*Private abonnenter
*Næring med måler mindre enn 50 med mer
*Næring med måler 51 – 150 med mer
*Næring med måler større enn 150 med mer
Målerleie forfaller til betaling på 1. termin
Gebyr ved avinstallering av vannmåler (innen tre år)

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vannog avløpsanlegg skal betale abonnents- og forbruksgebyr etter
gjeldende regler for næringsvirksomhet. Midlertidig bruk av vann
og avløp beregnes oppad til 2 – to år.

Septikslamanlegg

2018

2019

Vekst 18 – 19

Helårsboliger/næringsforetak
Alle eiendommer med private avløpsanlegg skal betale
Gebyr for tømming og behandling av septikslam etter
størrelse på tank.
Slamavgift for tanker inntil 4 m3 (1 boenhet)
Slamavgift for tanker 4 – 7 m3 (2 boenheter)
Slamavgift for tanker over 7 m3 (større anlegg) pr m3

kr 3 452
kr 6 008
kr 869

kr 3 970
kr 6 909
kr 999

15,0 %
15,0 %
15,0 %

Hytte og fritid
Hytter og fritidsboliger skal betale tils. 33 % av gebyr
for helårs bolig pr. boenhet, tilsvarende boenhet for
helårsbolig.

kr 1 151

kr 1 324

15,0 %

kr 3 452

kr 3 970

15,0 %

Avgift for tømming og behandling av septikslam

Ekstratømming
Ekstratømming (etter avtale med kommunen).
I tillegg kommer kjøring.
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Gauldal Brann og Redning – Gebyrer
GEBYRREGULATIV 2019, FOR FEIING OG
TILSYN MED FYRINGSANLEGG:
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver, § 28, og Forskrift om brannforebygging §
17, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene
Melhus og Midtre Gauldal;
Gebyr per år, med mva

Feiing og tilsyn:

2019

Tilsyn

Hvor ofte:

"

Hvert 12 år

148,00

"
"
"
"
Feiing
"
"
"
"
"
"

Hvert 10 år

177,00

2018

Hvert 8 år

197,00

Hvert 6 år

263,00

Hvert 4 år

396,00

Hvert 12 år
Hvert 10 år
Hvert 8 år

77,00

Hvert 6 år

103,00

Hvert 4 år

155,00

Hvert 2 år

309,00

Hvert år

619,00

222,00
296,00
443,00
58,00
69,00
87,00
115,00
173,00
346,00
693,00

Gebyrsatsene gjelder per pipeløp, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipeløp som betjener
samme boenhet, hvor det betales kun ett gebyr for tilsyn.
Sats, med mva

Servicetjenester utført av feier:

2018

2019

Feiing i tillegg til vurdert behov

782,00

Feiing av ordinært ildsted

782,00

Feiing av fyrkjele/større ildsted/industrianlegg per time

782,00

Fresing av skorstein* per time

782,00

Røykprøve av skorstein per time

782,00

Kamerakontroll av skorstein per time

782,00

Tetthetsmåling av skorstein per time

782,00

Service oljekamin per time

782,00

Temperaturmåling/røykgassanalyse av skorstein per time

782,00

Informasjon til megler

307,00

821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
821,00
460,00

* Første gangs fresing faktureres ikke.

Kriterier for gebyrfritak:
Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til
oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at
fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget
likevel er i bruk).
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Vår dato

Vår referanse

Deres dato

Deres referanse

24.10.2018

Vår saksbehandler

Erik Fenstad, tlf. +47 90596519

17/00300-1

Se mottakertabell

Oversendelse av vedtak om budsjett og renovasjonsgebyr 2019
Representantskapet i Envina IKS har i møte 24. oktober 2018 behandlet budsjett for 2019 med
tilhørende forslag til renovasjonsgebyrer for 2019. Disse oversendes herved slik at de blir med i
eierkommunenes behandling av betalings-/gebyrregulativ for 2019 som skal vedtas av de enkelte
kommunestyrer.
Renovasjonsgebyret er kalkulert og fastsatt etter prinsippene i Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H3/14, februar 2014).
Vedtaket om renovasjonsgebyr er som følger:
a.
b.
c.

Et normalabonnement på 140 liter holdes uendret på kr 3.597 inklusive merverdiavgift.
For fritidsbolig reduseres et normalabonnement til kr 757 inklusive merverdiavgift.
Tillegget for utvidet tilbud om mobil miljøstasjon på Korsvegen settes til kr 99,40 inklusive
merverdiavgift.

Hvert enkelt kommunestyre må behandle avfallsgebyret for 2019 i forbindelse med fastsettelsen av
øvrige kommunale gebyrer, jfr Forurensningslovens §34, og den kommunale renovasjonsforskriftens
§14. Punkt c i vedtaket over gjelder kun Melhus kommune.
Med vennlig hilsen
Envina IKS

Erik Fenstad
Daglig leder

Vedlegg: Renovasjonsgebyr

Postadresse
Envina IKS
Idrettsvegen 1
7224 MELHUS

Besøksadresse
Idrettsvegen 1
7224 MELHUS
E-post
post@envina.no

Telefon
+47 72853560
Telefaks
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Foretaksregisteret
986 790 594
Bankkonto
4230.51.82383

Envina IKS

Vår dato

Vår referanse

26.10.2017

17/00300-1
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Envina IKS
Mottaker
Melhus kommune
Midtre Gauldal
kommune

Kontaktperson

Vår dato

Vår referanse

26.10.2017

17/00300-1

Adresse
Rådhusvegen 2
Rådhuset

Post
7224 MELHUS
7290 STØREN
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Saksframlegg

Arkivnr. 000

Saksnr. 2018/3170-4

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Formannskapet

Utvalgssak
139/18

Møtedato
12.11.2018
29.11.2018
Saksbehandler: Roger Monsen

Høring om forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra
Grunnbok og Matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for
tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering

Dokumenter i saken:
1 I
Alminnelig høring - forslag til endringer i
forskrift om utlevering av opplysninger fra
Grunnbok og Matrikkel, forskrift om
tinglysing, forskrift om gebyr for
tinglysing og forskrift om
eiendomsregistrering
2 U Søknad om utsettelse av høringsfrist ifm.
alminnelig høring - forslag til endringer i
forskrift om utlevering av opplysninger fra
Grunnbok og Matrikkel, forskrift om
tinglysing, forskrift om gebyr for
tinglysing og forskrift om
eiendomsregistrering
3 I
Henvendelse om utsettelse av høringsfrist Forslag til endringer i forskrift om
utlevering av opplysninger fra Grunnbok
og Matrikkel mm
4 S Høring om forslag til endringer i forskrift
om utlevering av opplysninger fra
Grunnbok og Matrikkel, forskrift om
tinglysing, forskrift om gebyr for
tinglysing og forskrift om
eiendomsregistrering
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Kommunal- og
moderniseringsdepartement

Kommunal- og
moderniseringsdepartement

Kommunal- og
moderniseringsdepartement

Ingress
Høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra Grunnbok
og Matrikkel (utleveringsforskriften), forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing
og forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften).
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger fram forslag til endringer i følgende 4
forskrifter opplistet punktvis nedenfor:
1. Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra
Grunnboka og Matrikkelen av 18. desember 2013 nr. 1599
Departementet foreslår at det lempes på bestemmelsene om utlevering av pengeheftelser fra
private registre som inneholder Grunnboksinformasjon. Hensikten er at flere aktører skal få
tilgang til disse opplysningene samtidig som det i større grad blir like betingelser for Kartverkets
utlevering fra Grunnboka og private registres utlevering av opplysninger. Departementet foreslår
også endringer som innebærer forenklinger og presiseringer i reglene om utlevering av
eiendomsinformasjon, samt
enkelte tilpasninger til ny personopplysningslov og innføringen av EUs personvernforordning i
norsk rett.
2. Forskrift om tinglysing av 3. november 1995 nr. 875
Departementet foreslår en mindre endring som følge av ny personopplysningslov og innføringen
av EUs personvernforordning i norsk rett.
3. Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i Grunnboka og
kraftledningsregister av 18. desember 2013 nr. 1634
Departementet foreslår en endring som gir mulighet for kommunen til å få kopi av tinglyste
dokumenter uten gebyr ved behandling av saker etter Matrikkellova.
4. Forskrift om eiendomsregistrering av 26. juni 2009 nr. 864
Forslagene til endringer i de fire forskriftene har ulik begrunnelse og bakgrunn, men behandles i
samme høringsnotat.
Det er søkt om utsatt høringsfrist for Midtre Gauldal kommune og dette er innvilget med en uke
dvs. fristen for innspill er satt til 3. desember 2018. Dette for å tillempe behandling både i
kommunens NPM-utvalg og Formannskapet.
Endringene i de ulike forskrifter er belyst nærmere under ift. tilsvarende nummerering overfor.
Faktiske opplysninger
Om pkt. 1 og 2:
Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra Grunnboka og
Matrikkelen (utleveringsforskriften) av 18. desember 2013 trådte i kraft 1. januar 2014. De
viktigste endringene ved innføring av forskriften den gang var at det ble åpnet for at private
virksomheter, blant annet innen finans-, advokat- og eiendomsbransjen og offentlige
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virksomheter, kan laste ned store mengder eiendomsdata fra Matrikkelen for lokal lagring og
viderebruk.
Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og
adresser, og ble iverksatt årene 2008/09 ifm. innføring av Matrikkellova i 2005 (lov om
eigedomsregistrering).
Departementet foreslår enkelte endringer sett på bakgrunn av at forskriften om utlevering av
eiendomsopplysninger skal være i tråd med ny lov om personopplysninger og EUs
personvernforordning (GDPR) vedtatt i Stortinget inneværende år. Dette jf. Prop. 56 LS (201718), Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til
deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679
(generell personvernforordning) i EØS-avtalen og Innst. 279 S (2017-2018). Tilsvarende blir det
foreslått en mindre endring i forskriften om tinglysing som følge av ny personopplysningslov.
Hensikten med ny personopplysningslov er å gjennomføre EUs personvernforordning i norsk
rett. Forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres
gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye
personopplysningsloven.
Slik Departementet ser det vil vurderingen av hva som er personopplysninger i Grunnboka og
Matrikkelen ikke stille seg annerledes når personvernforordningen blir en del av norsk rett.
Departementet foreslår at bestemmelsen i utleveringsforskriften § 5 annet ledd, 3. punktum
endres til " Virksomhet som får elektronisk tilgang til opplysninger fra Grunnboka og
Matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt, må gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske
tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med personvernforordningen."
Når det gjelder oppdatering og lagring av personopplysninger etter § 5 syvende ledd foreslår
Departementet at ordlyden i § 5 syvende ledd endres til følgende: " Virksomheten skal holde
personopplysninger fra Grunnboka og Matrikkelen oppdaterte og ikke lagre disse lenger enn det
som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, jf. personvernforordningen
artikkel 5 bokstav c og e."
Bestemmelsen om skjermingsverdige bygningstyper i Matrikkelen er hovedsakelig begrunnet ut
fra hensynet til nasjonal sikkerhet, jf. Matrikkellova § 30 femte ledd og at
Matrikkelmyndighetene ikke skal utlevere opplysninger gjennomgåes for å se om noe av dette
kan frigis. Typisk nevnes informasjon om tilfluktsrom/bunker, fengselsbygning, annen
beredskapsbygning, bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning.
Når det gjelder forslag til nye bygningstyper som bør skjermes fremover nevnes bygning for
vannforsyning bl.a. pumpestasjon, hvilke det kan være knyttet like sterke nasjonale
sikkerhetsinteresser til som for de andre bygningstypene på listen.
Det foreslås endringer for enkelte opplysninger som er omfattet av de mer restriktive
bestemmelsene i forskriften § 3 tredje ledd og § 3 fjerde ledd som anbefales flyttet til listen over
opplysninger som er fritt tilgjengelige etter forskriften § 3 annet ledd. Dette gjelder avtale eller
vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane, sammenheng mellom
Matrikkelenheter, adresser og bygninger, adresser til Matrikkelenheter og bygninger,
fredningsvedtak knyttet til SEFRAK-registrert bygning.
Det foreslås at det åpnes for at flere aktører kan få tilgang til opplysninger fra Matrikkelen. Det
er hovedsakelig yrkesgrupper som man mener det er urimelig at det pr. i dag ikke kan leveres
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alle typer matrikkelopplysninger til. Departementet ser imidlertid at de begrensninger på
utlevering av opplysninger som er gitt kan ha gått noe lenger enn behovet for personvern skulle
tilsi.
Forslaget til endring i forskriften innebærer at listen over virksomheter som kan motta "alle"
opplysninger i § 4 tredje ledd utvides til å omfatte flere yrkesgrupper. De aktuelle virksomheter
det vises til er takstmenn, arkitekter, aktører innen bygg og anlegg og aktører innen telekom.
Vedr. bestemmelsen om taushetsplikt etter forvaltningsloven i § 5 åttende ledd: Forskriften om
utlevering av eiendomsopplysninger § 5 åttende ledd fastslår at "Enhver som får tilgang til
opplysninger fra Grunnboka og Matrikkelen om vitale personlige eller offentlige interesser, er
underlagt reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel III." Taushetsbestemmelsene i
forvaltningslovens kapittel III gjelder for personlige forhold (i tillegg til opplysninger av
konkurransemessig betydning), og skal etter sin ordlyd ikke beskytte offentlige interesser.
Departementet mener derfor at forskriftens henvisning til forvaltningsloven bør endres, og
foreslår følgende ordlyd: "Enhver som får tilgang til opplysninger fra Grunnboka og Matrikkelen
om noens personlige forhold, er underlagt reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel
III."
Forskriften om utlevering av eiendomsopplysninger § 5 niende ledd gir en bestemmelse om
skjermingsverdige bygningstyper som lyder som følger: "Tilgang til opplysninger om
skjermingsverdige bygningstyper gis etter særskilt samtykke fra Statens kartverk. Slikt samtykke
kan bare gis dersom vitale personlige eller offentlige interesser ikke blir skadelidende."
Slik Departementet ser det vil tilgang bare kunne gis dersom vitale offentlige interesser ikke blir
skadelidende siden bestemmelsen om skjermingsverdige bygningstyper hovedsakelig er
begrunnet ut fra hensynet til nasjonal sikkerhet. Personlige interesser vil ikke være aktuelt i
denne sammenheng, og bestemmelsen bør derfor endres i tråd med dette.
Forskriften om utlevering av eiendomsopplysninger § 5 tiende ledd lyder som følger: "Tilgang til
opplysninger om registerenhet hvor person har fortrolig eller strengt fortrolig adresse gis etter
særskilt samtykke fra Statens kartverk. Statens kartverk kan delegere oppgaven til kommunen."
Bestemmelsen fremstår som noe upresis ettersom det er adressen til personen som er skjermet,
og ikke opplysninger om registerenheten i Matrikkelen. I praksis vil dette si at navnet til
hjemmelshaver i Grunnboka og Matrikkelen er byttet ut med teksten «Beskyttet i henhold til
instruks», samt at nærmere adresse til hjemmelshaver ikke fremkommer i Matrikkelen.
Kartverket skal ikke gi tilgang til disse opplysningene ut over å bekrefte hjemmelsforhold på
forespørsel fra hjemmelshaveren med skjermet adresse, eller en eventuell fullmektig. Øvrige
opplysninger om registerenheten er ikke skjermet, med mindre de knytter seg direkte til
hjemmelshaver og dennes adresse.
Departementet foreslår på denne bakgrunn at bestemmelsens ordlyd endres til følgende:
"Forespørsel om opplysninger om hjemmelshaver som har fortrolig eller strengt fortrolig adresse
behandles av Statens kartverk."
Det fremgår uttrykkelig av forskriften § 5 første ledd at en virksomhet som behandler
opplysninger fra Grunnboka og Matrikkelen er behandlingsansvarlig etter
personopplysningsloven § 2 nr. 4. Virksomheter kan likevel avtale at den som mottar
opplysninger skal være databehandler etter personopplysningsloven § 2 nr. 5.
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Det fremgår av veilederen for utleveringsforskriften at private virksomheter som lagrer
opplysninger hentet fra Grunnboka og Matrikkelen anses for å opprette egne registre. Det er
viktig at virksomheter som har etablert private registre basert på opplysninger hentet fra
Grunnboka eller Matrikkelen gir tydelig informasjon til sine brukere om deres
behandlingsansvar, og om at opplysningene som distribueres er fra private registre og ikke fra
selve Grunnboka eller Matrikkelen.
I forskriftens § 2 defineres Grunnboka og Matrikkelen som Statens registre. Dersom det er avvik
mellom de private registrene og Matrikkel eller Grunnbok så vil det alltid være Matrikkel og
Grunnbok som man skal forholde seg til. Dersom de private registrene ikke er tilstrekkelig
oppdaterte, opplysningene er feil sammensatt eller det har oppstått andre feil etc., vil det være
vedkommende virksomhet som står ansvarlig overfor sine brukere.
På bakgrunn av henvendelser som har kommet inn til Kartverket vedrørende dette temaet,
foreslår Departementet at det tas inn en ny bestemmelse i forskriften § 5 ellevte ledd om at eiere
av private registre må opplyse sine brukere om at opplysningene som distribueres videre er fra et
privat register og ikke selve Grunnboka eller Matrikkelen.
Om pkt. 3:
Vedr. endring i forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i Grunnboka og
kraftledningsregister av 18. desember 2013 nr. 1634. Det er viktig at opplysningene i
Matrikkelen er fullstendige og korrekte. Oppmålingsforretninger og rydde- og retteprosjekter i
Matrikkelen bidrar til å heve kvaliteten for landets offisielle register over fast eiendom, herunder
bygninger, boliger og adresser.
Etter det Departementet kjenner til kan dagens gebyrregelverk forhindre og stoppe
forbedringsprosjekter.
Departementet ønsker på bakgrunn av dette å endre regelverket slik at forholdene legges til rette
for en best mulig Matrikkel. Departementet foreslår av den grunn å ta inn et unntak for
gebyrplikten i forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 5 ved kommunenes saksbehandling etter
Matrikkellova.
Om pkt. 4:
Departementet har etter innspill fra Kartverket sett behov for tildeling av et atkomstpunkt de
stedene der det er vanskelig å finne frem på grunnlag av adressepunktet alene (typisk ved bruk
av veiadresser i GPS-systemer). Nye løsninger, slik som komplekse flerbruksbygninger, har gitt
nye behov, samtidig som dagens løsning ikke på en god nok måte løser eksisterende
utfordringer.
Etter Departementets vurdering vil tildelingen av atkomstpunkt kunne dekke både eksisterende
og fremtidige behov for adressering og atkomst.
Forslaget til Matrikkelforskriften § 50 nytt sjette ledd vil også kunne bidra til å oppfylle formålet
i Matrikkelforskriften § 49 ved at det gis en klarere og mer entydig adressering. Et
koordinatfestet atkomstpunkt, knyttet til adresser, vil imøtekomme behovet for bedret kvalitet på
adressedata og vil være en naturlig del av adressering i et moderne samfunn.
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Det bemerkes at bruken av det foreslåtte atkomstpunktet skal være forbeholdt de
adresseringstilfellene hvor et adressepunkt alene ikke gir tilstrekkelig informasjon for å finne
atkomsten frem til den aktuelle adressen. Atkomstpunkt tildeles etter regler for føring av
Matrikkelen fastsatt av Statens Kartverk, jf. Matrikkelforskriften § 4 første ledd.
Departementet har videre vurdert hjemmelshavers medvirkning ved tildeling av atkomstpunkt.
Atkomstpunktet anses å være en del av tildeling eller endring av veiadresse. Etter
Departementets vurdering vil derfor Matrikkelforskriften § 50 syvende ledd komme til
anvendelse: «Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal kommunen informere registrert
eier og registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få
mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelse skal være grunngitt og undertegnet».
På bakgrunn av dette kan hjemmelshaver eventuelt også uttale seg om tildeling av atkomstpunkt
for sin eiendom.
Departementet foreslår også en endring knyttet til festers mulighet til å fremme sak om
adressetilleggsnavn, jf. forslaget til endring av Matrikkelforskriften § 54. Det åpnes for at både
eier og fester skal kunne fremme slik sak på like vilkår. I utgangspunktet må begge samtykke.
Saken kan fremmes selv om samtykke mangler når den andre parten er ukjent eller trenerer
saken med å ikke uttale seg.
Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Høringen omfattes hovedsakelig av endringer i forskriften om utlevering, viderebruk og annen
behandling av opplysninger fra Grunnboka og Matrikkelen (utleveringsforskriften). Endringene
er utløst med bakgrunn i at forskriften skal justeres i forhold til revidering av lov om
personopplysninger, som er anledet av landets tilpassing til EUs personvernforordning (GDPR).
Endringer i ovenfornevnte 4 forskrifter vil ikke ha vesentlige konsekvenser for kommunens
overordnede mål og strategier/samfunnsplan. Noe mindre utgifter forbundet med tinglysing og
gebyrer kommunene har som grunneier kan påregnes. Dette er dog kun et mindre beløp beregnet
samlet til kr. 200.000 - 300.000 på landsbasis for alle kommuner.
I og med det skal etableres atkomstpunkter til alle eiendommer må det påregnes noe merarbeid
knyttet til kommunens arbeid med Matrikkelen. Dette må sees nærmere på og søkes løst
gjennom Midtre Gauldals pågående veiadresseringsprosjekt for årene 2018-19. I dette prosjektet
skal det kvalitetssikres tilsvarende punkter gjennom tildeling av offisielle veiadresser med
koordinater til alle helårsboliger, nærings- og fritidseiendommer i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen vesentlige økonomiske konsekvenser.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune tar endringene i forskrift om utlevering av opplysninger fra Grunnbok
og Matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om
eiendomsregistrering til orientering.
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Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Oppstartsmøte ble avholdt mellom Asplan Viak og representanter fra kommunen den
26.01.2018.
Melding om oppstart ble kunngjort i Trønderbladet. Frist for uttalelse ble satt til 24.02.2018.
Planlagt tiltak
Planen innebærer en oppstramming av krysset mellom Frøsetvegen og Fv. 632, samt bygging av
170m med ny gang- og sykkelveg. Intensjonen med planen er å bedre trafikksikkerheten for
myke trafikanter. Tiltaket er ment å oppfylle rekkefølgekravet i kommunedelplanen for Støren §
1.1.4.h. hvor det fremgår følgende: «Atkomst/veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg)
må utbedres først før B-F3 kan utvikles.».

Figur 1: Oversiktskart over det aktuelle planområdet.
omriss.

Figur 2: Oversiktskart. Nærmere angivelse av planområdet med rødt
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Planområde
Området ligger på Støren, i nederste del av Frøsetvegen. Planområdet er på 3055m2 og er i dag
bebygd med én bolig som er kjøpt av Midtre Gauldal kommune.
Planområdet befinner seg i bunnen av en markert terrengformasjon som stiger opp fra Fv. 632 og
oppover mot Frøset. Terrenget langs fylkesveien veksler mellom å være skrånende og med bratte
skjæringer. Området langs Fv. 632 består av tett vegetasjon.
Området er delt inn i følgende formål:
 Kjøreveg
383m2
 Gang- og sykkelvei
573m2
 Annen veggrunn - grøntareal
2099m2
Planforutsetninger
Området omfattes av kommunedelplan Støren og er ikke regulert i detaljplan, men har
tilgrensende planer i nord og sør. I kommunedelplan Støren er området hovedsakelig avsatt til
kombinert bebyggelse og anlegg, samt vegformål med følgende bestemmelser:
 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelse av infrastruktur/utbygging av
veier forutsetter innløsing av eiendommene gnr/bnr/ 3/7, 3/16 og 3/19. Fortetting til
boligformål tillates ikke.
Eiendommen gbnr. 3/7 er den eneste eiendommen som blir direkte berørt av tiltaket.
Eiendommen er blitt innløst av kommunen.
Medvirkning og merknader til planoppstart
Oppsummering og vurdering av innspill er presenter i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:
Fylkesmannen i Trøndelag forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) i tråd med PBL § 4-3. og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; «Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging». Fylkesmannen påpeker at en ren sjekkliste uten videre
beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko
og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes
hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket.
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket
risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på
andre måter. Fylkesmannen påpeker at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for
å godkjenne ROS-analysen i henhold til pbl. § 4-3.
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av
skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av
eventuelle fareområder vises det til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er
sektormyndighet på skred og flom.
Nabo Brit Laila Hage (videre omtalt som naboen), (eier av gbnr. 3/24 og 3/279) skriver at
tiltaket vil berøre deres vann- og kloakkledninger og at stikkledninger må legges om. Videre
bemerkes det at tiltaket medfører at strømtilførselen til deres eiendom må legges i grunnen og at
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toppen av fjellskjæringene må sikres. Det vises til en dom fra Gauldal herredsrett av 1971 hvor
kommunen ble ilagt å sette opp flettverksgjerde langs fjellskrent som ennå ikke er utført.
Naboen har videre påberopt seg retten til å føre opp garasje på sin eiendom ut fra dagens
tomtegrense, uavhengig av kommende planløsning rundt vei og fortau. Det stilles videre krav om
at eksisterende vei, tørrmur og avkjørsel til deres eiendom skal være som i dag, eller ved endring
tilbakeføres til dagens standard og utførelse. Dersom tiltaket berører deres avkjørsel må det
settes opp gjerde mot fortauet, slik at deres eiendom ikke forblir en lagerplass for snømasser.
Til sist bemerkes det at sprengningen kan medføre sprekkdannelser på bygninger, støpte plater
og utrasing av tørrmurer. Dette i tillegg til konsekvensen av å berøre deres avkjørsel er noe
naboen mener må inspiseres av sakkyndige før og etter at tiltaket er realisert, uten at dette får
økonomiske konsekvenser for naboen.
Mattilsynet viser til at borebrønnen til Støren vannverk ligger like vest for planområdet. Midtre
Gauldal kommune er vannverkseier og har uttalt til Mattilsynet at tiltaket ikke vil komme i
konflikt med verken kildebeskyttelsen eller infrastruktur til distribusjon av drikkevann i området.
Mattilsynet mener likevel at det er viktig å gjennomføre tiltaket på en slik måte at risikoen for
avrenning til grunnen minimaliseres. I det inngår lagring i anleggsperioden.
Drikkevannsforskriften § 4 heter det at det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og
internt fordellingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet.
Det må tas hensyn til eventuell eksisterende infrastruktur for drikkevannsforsyning ved
gravearbeider etc.
Mattilsynet har følgende planfaglige råd: Ved gjennomføring av reguleringsformålet bør det
etableres rutiner for bruk og lagring av olje, diesel mm. For å redusere sannsynligheten for
avrenning til grunnen. Det bør også etableres plan for håndtering av eventuelle uønskede
hendelser med denne type produkter.
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i
planområdet. De har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.
Det minnes om den generelle aktsomhetsplikten, og sametinget mener at denne bør nevnes i
reguleringsbestemmelsene.
Bane Nor viser til at Rørosbanen er av nasjonal betydning, spesielt med hensyn til godstrafikken
mellom Trøndelag og Østlandet. Bane Nor er opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling
av jernbanen og ønsker at det ved offentlig ettersyn foreligger en fagkyndig beskrivelse av om
det planlagte tiltaket kan føre til at jernbanen utsettes for økt fare for flom-, erosjons- og
skredskader. Endrede dreneringsveier og/eller periodevis økning av vann mot jernbanen må
vurderes. Sikkerheten må være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent. Eventuelle
nødvendige risikoreduserende tiltak må beskrives og det må sannsynliggjøres at de er
gjennomførbare.
De viser forøvrig til krav og veileder for planlegging i nærheten av jernbanen.
Trøndelag fylkeskommune vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. De minner om at prinsippene om universell utforming skal
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til
barn og unges oppvekstsvilkår.
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Gauldal Nett opplyser at de har kabler og rørføringer i planområdet, og ber om å få bli holdt
orientert om videre saksgang.
Statens vegvesen presiserer at de mener planforslaget ikke vil svare ut hele § 1.1.4 h) i
kommunedelplan for Støren, da den ikke omfatter kryss og kjørevei, men kun en planlegging av
gang- og sykkelvei. De mener det vil være nødvendig med tiltak på selve krysset. De påpeker for
øvrig at de synes den foreløpige løsningen ser litt vel omfattende ut. De ønsker gjerne å bistå
med det videre arbeidet, dersom det er behov for det.
Planens innhold
 Gangs- og sykkelvei
Gang- og sykkelvei (videre omtalt som GS-vegen) vil medføre bergskjæringer og en støttemur
fra profil 15-70. Støttemuren gjør det mulig å stramme opp krysset og gi en bedre vinkel på
påkoblingen til fylkesvegen. GS-vegen vil ha en totalbredde på 3,5m hvorav 3m er asfalt og
0,25m er grusskulder på hver side.
Planlagt GS-veg er 170m lang og har et areal på 573m2.
 Kjøreveg
Krysset mellom Frøsetvegen og Fv. 632 strammes opp ved at overgangsfeltet flyttes ca. 100m
vestover, det etableres en overkjørbar dråpeøy i Frøsetvegen i tillegg til at vegen trekkes litt
nordover mot ny GS-veg. Det foreslås også et overkjørbart felt for høyresvingende, større
kjøretøy som kommer ned Frøsetvegen og skal inn på Fv. 632.
Området avsatt til kjøreveg utgjør 383m2.
 Annen veggrunn - grøntareal
Areal utenfor vegkant reguleres til annen veggrunn og utgjør et areal på 2099m2. Området
omfatter frisiktområde, støttemur/kantstein, fylling og grøft. Sidearealer skal tilsås og beplantes
eller opparbeides med veidekke tilpasset omgivelsene og utføres samtidig med veganlegget.
Vurdering
Rådmannen vurderer at planforslaget i all hovedsak viser en god arealutnyttelse og arrondering
av de berørte arealene. Allikevel er det enkelte forhold ved planforslaget som må vurderes.
Oppmåling
I forbindelse med oppstartsmøte ble det stilt krav fra Rådmannen om at grenser berørt av
planforslaget må måles opp etter dagens standard og krav. Rådmannen har påpekt dette kravet
overfor regulanten i forbindelse med oversendelse av planforslaget. Regulanten har valgt å sette
inn en bestemmelse i reguleringsplanen §5.4 hvor det fremgår følgende: «Klarlegging av usikre
grenser skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse». Rådmannen mener dette er en
dårlig løsning og foreslår at bestemmelsen fjernes. For å opprettholde fremdriften i
planprosessen foreslår Rådmannen at manglende klarlegging ikke er til hinder for at planen
legges ut til offentlig ettersyn, men at oppmåling må være gjennomført før planen tas opp til
andre gangs behandling.
Plankart og planforslag
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Kommunen oversendte mangelbrev til regulanten der det blant annet ble etterspurt utvidelse av
planområde til å omfatte hele eiendommen gbnr. 3/7. Dette er imøtekommet og plankartet gir et
oversiktlig bilde av hva områdene tenkes brukt til.
På side 3 i reguleringsbestemmelsene er det et merke hvor det står «oppdragsstyring verktøy
Rapport». Dette må fjernes.
Planbestemmelsene må vise til rett hjemmel for formålet (jf. pbl. § 12-5, og utdypning i kart- og
planforskriftens vedlegg).
§3.1 tekniske detaljplaner
Regulanten har allerede sendt inn en teknisk detaljplan for kjøreveg, gang-/sykkelveg og
sidearealer. Det må tydeliggjøres at den innsendte tekniske planen datert xx er rettslig bindende
og dermed blir godkjent samtidig som reguleringsplanen.
§ 6 rekkefølgebestemmelser
Det foreligger kun ett rekkefølgekrav under § 6 «rekkefølgebestemmelser». Noen av de andre
bestemmelsene er også rekkefølgekrav, uten at de er blitt inntatt i § 6. Dette må endres slik at det
tydelig fremgår hvilke rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet.
Risiko og sårbarhetsanalyse
Under pkt. 7 og 28 i ROS-analysen er det vurdert at området ikke er utsatt for elveflom og at
tiltaket ikke kan få konsekvenser for vei. Samtidig fremgår det av både hydrologisk notat og
planbeskrivelsen at tiltaket medfører økt vannmengde til en stikkrenne under Fv. 632 som
allerede er underdimensjonert. Rådmannen anser dette som en svakhet, men vurderer at ROSanalysen kan godkjennes slik den foreligger.
Hydrologi notat
Det foreligger et eget hydrologisk notat for området, utarbeidet av Asplan Viak. Notatet
inneholder flom og hydrauliske beregninger for å kontrollere at dimensjon på eksisterende
stikkrenner har tilstrekkelig kapasitet ved flom.
Vannmengden fra det nye GS-vegarealet er svært lite og konsekvensene av den nye GS-vegen på
avrenning i det totale nedbørsfeltet er ubetydelig, sammenlignes med flom fra det naturlige
nedslagsfeltet.
Kapasiteten til stikkrenner under FV632 og Rørosbanen er ikke tilstrekkelig ved 200-årsflom.
Ved en slik flom vil det oppstå oppstuvning på oppstrøms side og det finnes ingen ekstra
kapasitet i form av frispeilstrømning i stikkrennene. Det anbefales at stikkrennene blir
dimensjonert for å tåle 200-års-flommen.
Rådmannen mener notatet gir en god oversikt over dimensjon og kapasitet på eksisterende
stikkrenner i området.
Geologisk notat
Det foreligger et eget geologisk notat for området, utarbeidet av Asplan Viak. Notatet beskriver
regelverk, grunnforhold og geologiske vurderinger.
Rådmannen mener notatet gir en god oversikt over de geologiske forholdene i området.
Planbeskrivelse
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Planen legger opp til en bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen, noe
Rådmannen vurderer som positivt. Det er kommet inn flere merknader av betydning knyttet til
sikkerhet, flom, erosjons- og skredfare.
Naboen på eiendom gbnr. 3/24 og 3/279 er bekymret for at tiltaket vil berøre eiendommens
vann- og kloakkledninger slik at stikkledningene må legges om. Naboen mener videre at tiltaket
vil medføre at strømtilførselen til eiendommen må legges i grunnen og at topp av fjellskjæringer
må sikres.
Eiendommen(e) er tilknyttet kommunalt vann- og avløp. Eventuell omlegging av eiendommens
rørtrase vil bli håndtert og bekostet av kommunen.
Det fremgår av planbeskrivelsen at lavspentledningen som forsyner Frøsetvegen 1 og 3 skal
fjernes eller flyttes. Regulanten har i tidligere brev fått beskjed om at forholdet må innarbeides
som et rekkefølgekrav i bestemmelsene. Regulanten har i sitt tilsvar til kommunen uttalt at
forholdet er ivaretatt av annet lovverk og at det derfor ikke er nødvendig å ta det inn i
reguleringsbestemmelsene. Videre skriver regulanten at det i §3.1 presiseres at kommunen blir
forelagt teknisk detaljplan før søknad om igangsetting.
Rådmannen vurderer at fremlegging av teknisk detaljplan før søknad om igangsetting ikke sikrer
gjennomføring av omleggingen/fjerningen av lavspentledningen. Til tross for at tilkopling til
strømnettet er ivaretatt av andre lover, åpner plan- og bygningsloven opp for at bestemmelsene
kan hjemle fastsetting av ledningstrase for strøm. jf. pbl. § 12-7 nr. 1, jf.
Reguleringsplanveileder, sept. 2018, s. 121. Rådmannen opprettholder derfor sitt krav om at
forholdet må innarbeides som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Naboens merknad vedrørende sikring av fjellskjæringer og oppføring av gjerde langs
fjellskrenten er ivaretatt i bestemmelsene § 4.2 hvor det fremgår følgende: «Fjellskjæringer skal
sikres mot steinsprang i henhold til ingeniørgeologisk notat, jf. § 5.3. Terrengsprang skal sikres
med rekkverk i henhold til TEK 17 § 8-3 og 12-15».
Naboen har videre påberopt seg retten til å føre opp garasje ut fra eksisterende tomtegrense,
uavhengig av kommende planløsning. Rådmannen har forståelse for naboens ønske om å sikre
seg muligheten til å føre opp garasje på eiendommen. Plan- og bygningsloven åpner imidlertid
ikke opp for at bestemmelsene i en reguleringsplan kan gi rettigheter av en slik art. Hvorvidt det
vil være mulig å føre opp en garasje på eiendommen, vil bero på en konkret vurdering av
søknaden og gjeldende plangrunnlag.
Det bemerkes at tiltaket kan medføre sprekkdannelser på bygning, støpte plater samt utrasing av
eksisterende tørrmurer ved sprengning. Merknaden er ivaretatt i §5.2 hvor det fremgår at det skal
foreligge fagkyndig tilstandsvurdering av nabobebyggelsen i tillegg til at naboeiendommen skal
benyttes som målested for vibrasjoner.
Til sist er det bemerket at tiltaket vil medføre en generell verdiforringelse av naboens eiendom.
Rådmannen har forståelse for naboens bekymring vedrørende verdiforringelse. Reguleringen tar
imidlertid ikke stilling til verdiforringelse, og det er heller ikke adgang til å gi bestemmelser om
økonomiske forhold.
På side 14 i planbeskrivelsen fremgår det at det skal bygges 170m med GS-veg. Under pkt- 4.7,
s. 19 står det motsetningsvis at det skal bygges ca. 100m med GS-veg. Dette må endres slik at
tallene stemmer.

174

Vannforsyning
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med verken kildebeskyttelse eller infrastruktur knyttet til
distribusjon av drikkevann i området. Mattilsynet har likevel påpekt at det er viktig å
gjennomføre tiltaket på en slik måte at risikoen for avrenning av olje/diesel minimaliseres. Det
anbefales derfor at det utarbeides rutiner for bruk og lagring av olje, diesel mm. Merknaden er
blitt ivaretatt ved at det i § 5.1 er stilt krav om en egen plan for å beskytte omgivelsene mot støy
og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen, i tillegg til at det i 2. ledd anbefales at det utarbeides
rutiner for lagring av olje/diesel og håndtering av uønskede hendelser med denne type produkter.
Rådmannen vurderer det som positivt at bestemmelsen hjemler krav til bygge- og anleggsfasen,
men vurderer det som uheldig at bestemmelsen er utformet i «bør» form. For å unngå for stort
tolkningsrom mener Rådmannen at bestemmelsene må skrives i «skal»-form.
Trafikksikkerhet
Det fremgår av plankartet og planbeskrivelsen at endringen av krysset vil medføre at trafikk som
kommer fra vest vil få god oversikt over kryssende fotgjengere, samt god sikt inn i kryssområdet
for biler som kommer ned Frøsetvegen og skal inn på Fv. 632. Trafikk på vei ned Frøsetvegen
vil ikke lengre risikere å måtte stoppe midt i bakken for fotgjengere, men vil ha god sikt fram til
fotgjengerkryssingen som flyttes ca. 100m vestover. Rådmannen vurderer det som positivt at
planen legger opp til at siktforholdene i krysset blir forbedret.
Det er innregulert en GS-veg som skal ivareta trafikksikkerheten for de myke trafikantene. GSvegen vil bidra til en sikrere skoleveg fra Frøset til Støren barne- og ungdomsskole og Gaula vgs.
Å tilrettelegge for gang- og sykkelveg er noe Rådmannen vurderer som positivt.
Statens vegvesen har i sin uttalelse kommet med flere bemerkninger til planforslaget. Regulanten
har i ettertid avholdt arbeidsmøte med Statens vegvesen og det fremgår av planbeskrivelsen at
fremlagt planforslag er et resultat av bearbeiding gjort i etterkant av arbeidsmøtet. Rådmannen
vurderer det som positivt at regulanten har samarbeidet med Statens vegvesen og mener at
planforslaget legger opp til bedre siktforhold og tryggere fotgjengerkryssing.
Universell utforming
Planforslaget legger opp til at deler av GS-vegen ikke er i henhold til anbefalt stigning for
universell utforming. I planbeskrivelsen er dette begrunnet med at planlagt stigningsforhold
ansees å være det beste stigningstallet man kan oppnå på grunn av terrengets beskaffenhet.
Rådmannen mener det er negativt at det planlegges GS-veg som ikke oppfyller kravene til
universell utforming, men vurderer at planforslaget må sees i sammenheng med terrenget og
tilgrensende GS-veg langs Frøsetvegen, som uansett vil være vesentlig brattere.
Geotekniske forhold
Det er utarbeidet et geologisk notat som redegjør for grunnforhold og geologiske vurderinger.
Dette er vurdert i planbeskrivelsen med en konklusjon om at det ikke er fare for skred i området.
Notatet konkluderer videre med at bergkvaliteten er dårlig og at det må forventes bergsikring for
å hindre nedfall av stein på GS-vegen. Rådmannen vurderer det som positivt at bestemmelsene
sikrer at tiltaket blir gjennomført i tråd med rådene fra det geologiske notatet.
Rådmannen har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
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Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som nevnt
nedenfor.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at reguleringsplan 50272018002 Kryssløsning
Frøsetvegen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i
planforslaget:
 §5.4 fjernes.
 Pkt. 3.1 i reguleringsbestemmelsene;
o Det må tydeliggjøres at den innsendte tekniske planen datert xx er en del av
reguleringsplanen, er rettslig bindende for området og blir godkjent samtidig som
reguleringsplanen.
 På side 3 i reguleringsbestemmelsene er det et merke hvor det står «oppdragsstyring
verktøy Rapport». Dette må fjernes.
 § 6 endres slik at alle rekkefølgebestemmelsene får en samlet og oversiktlig fremstilling.
 §5.1 endres slik at bestemmelsen er skrevet i «skal»-form, ikke i «bør»-form.
 Lavspentledningen som forsyner Frøsetvegen 1 og 3 skal ifølge beskrivelsen fjernes eller
flyttes. Forholdet må innarbeides som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
 Planbestemmelsene må vise til rett hjemmel for formålet (jf. pbl. § 12-5, og utdypning i
kart- og planforskriftens vedlegg).
 Planbeskrivelsen må endres slik at det oppgis korrekt antall meter med GS-veg som skal
bygges.
Øvrige vilkår:
 Oppmåling av usikre grenser skal være gjennomført før planen tas opp til andre gangs
behandling.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10
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INNLEDNING
Asplan Viak er engasjert av Midtre Gauldal kommune for planlegging av ny gang- og
sykkelveg langs Frøsetvegen og fv. 632. Gang- og sykkelvegen skal bedre trafikksikkerheten
for myke trafikanter som i dag må krysse vegen på et sted med dårlig sikt. Tiltaket vil også
bedre sikten for bilistene som skal inn og ut av Frøsetvegen.
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REGELVERK
2.1

Sprengning av skjæring

I henhold til Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging skal alle bergskjæringer med
over 10 meters høyde i utgangspunktet plasseres i geoteknisk kategori 3 med tilhørende
krav til uavhengig kontroll. Dersom grunnundersøkelser og vurderinger av bergstabilitet i
skjæringene er tilfredsstillende kan geoteknisk kategori vurderes nedjustert til 2.
I henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA2016) skal konstruksjoner i
berg defineres i en geoteknisk kategori ut fra en pålitelighetsklasse (CC/RC) og
grunnforholdenes vanskelighetsgrad. Geoteknisk kategori blir vurdert ut fra prosjektets
pålitelighetsklasse (konsekvens) og grunnforholdenes kompleksitet (Tabell 1).
Tabell 1. Klassifisering av geoteknisk kategori (NBG, 2011).

Vi vurderer at prosjektet ligger i pålitelighets/konsekvensklasse (CC/RC) 2, ettersom det er
«grunn- og fundamenteringsarbeid og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfelle» (Eurokode 0,
Nasjonalt tillegg tabell NA.A1). Det skal gjennomføres berguttak i form av skjæringer med
høyde opp mot 10 meter og i middels til dårlig berggrunn. Under skjæringene vil det
etableres gang- og sykkelveg.
Grunnforholdenes kompleksitet, vanskelighetsgrad, vurderer vi til middels (Norsk
Bergmekanikkgruppe, 2011): «Noe uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt
som er påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan fastlegges med rimelig grad av
nøyaktighet. Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan
dokumenteres». Det er lite fjell i dagen, men eksisterende skjæring gir god oversikt over
bergkvaliteten og det er forventet tynt løsmassedekke over topp skjæring
På bakgrunn av pålitelighets/konsekvensklasse og vanskelighetsgrad til de høye
bergskjæringene plasseres skjæringene i geoteknisk kategori 2. For geoteknisk kategori 2
krever Eurokode 0 (2008) normal prosjekteringskontroll, det vil si grunnleggende
egenkontroll og i tillegg kollegakontroll av annen bergteknisk fagkyndig.
Bergskjæringene skal prosjekteres etter Statens vegvesens (SVV, 2014) akseptkriterium for
skred på veg. Akseptkriteriene er beskrevet i kapittel 2.2.

2.2

Sikkerhet mot skred

Vi har tatt utgangspunkt i Statens vegvesens "Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred
på veg" (SVV, 2014) for klassifisering av risikoakseptkriterier for skred ned på fremtidig
vegareal. Risiko er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens av en skredhendelse.
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Sannsynlighet
Sannsynlighet for skred vurderes over enhetsstrekninger på 1 km og vurderes som årlig
nominell sannsynlighet for skredhendelser mot vegen.
Følgende skredtyper inngår i vurderingen av sannsynlighet:








Snøskred
Flomskred
Jordskred
Isskred
Steinsprang
Steinskred
Fjellskred

For risikoaksept anvendes 7 sannsynlighetsklasser vist i Tabell 2. Strekninger med årlig
sannsynlighet over 1/2 er ikke med i risikomatrisen, da det ikke anbefales å bygge veger
med så stor sannsynlighet for skred.
Konsekvens
Konsekvens relateres her til trafikkmengde (ÅDT) per enhetsstrekning på 1 km.
Trafikkmengde (ÅDT) på vegstrekningen er ifølge www.vegkart.no vurdert til ca. 150.
Risikoaksept
For å vurdere akseptabel risiko for alle tiltak på og langs veg som krever
byggeplan/reguleringsplan, brukes risikomatrisen i Tabell 2 med ÅDT og årlig nominell
sannsynlighet for skred per enhetsstrekning. Akseptkriteriene kan også veilede ved valg av
sikringsnivå ved skredsikring langs eksisterende veg.
En ÅDT på 150 gjør at vegen legges i klasse A i risikomatrisen (Tabell 2). For klasse A
innebærer akseptabel strekningsrisiko at årlig sannsynlighet for skred på veg ikke er større
enn 1/10 per enhetsstrekning på 1 km.
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Tabell 2: Risikomatrise for skred på veg. Grønn, gul og rød angir akseptnivået. Aktuelt prosjekt legger seg i
konsekvensklasse A.

GRUNNFORHOLD
3.1

Berggrunn

I følge NGUs berggrunnskart (1:250 000-kartet) er det grå og svart fyllitt og kvartsitt i
området. Like sør for planlagt gang- og sykkelveg ligger Folstad steinbrudd som er kjent som
et godt Trondhjemitt-brudd. Trondhjemitt er en tonalitt, men kan også sammenlignes med en
lys granitt.
Befaringens observasjoner viser en omdannet bergart som stedvis er skifrig og sterkt
forvitret. Berget fremstår uten sammenhengende struktur og med varierende
sprekkeretninger og fall. Dette er typisk karakteristikk på fyllitt. I en bergskjæring ved
profilnummer 30-40 observeres en lysere bergart som vurderes som kvartsitt.

3.2

Løsmasser

I følge NGUs løsmassekart ligger det forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt
dekke over berggrunnen. Forvitringsmateriale er løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller
kjemisk nedbryting av berggrunnen. Det er ofte grunnlendt med flere fjellblotninger.
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Observasjoner fra befaringen viser at det er lite løsmasser i områder, flere blotninger og
trolig tynt løsmassedekke. Det er noe usikker løsmassedybde bak eksisterende støttemur
(muren rives i forbindelse med ny gang- og sykkelveg).

3.3

Oppsprekking

På befaringen ble det utført sprekkekartlegging i eksisterende bergskjæringer og skrenter.
Registreringene viser 3 sprekkesett (F1, S1 og S2) og målingene er gjort etter
høyrehåndsregelen. Sprekkerose og stereoplott er vist i Figur 1 og en sammenstilling av
registrerte sprekkesett er vist i Tabell 3.

Figur 1: Sprekkerose og stereoplott som viser registrerte sprekkesett.
Tabell 3: Registrerte sprekkesett.

Sprekkesett
F1
S1
S2

3.4

Strøk
196
106
221

Fall
48
90
90

Mekaniske egenskaper

Det er ikke utført test av mekaniske egenskaper til bergmassen. Det er ifølge
berggrunnskartet til NGU fyllitt og kvartsitt der det er planlagt berguttak.
Fyllitt er erfaringsmessig en svak bergart som gir god borsynk og liten borslitasje. Boravvik
kan være en utfordring for sedimentære bergarter på grunn av tett oppsprekking i
lagdelingsplanet. Fyllitten kan også være tungsprengt på grunn av anisotropien i bergarten.
Kvartsitten er en bergart med en høy andel sterke mineral som kvarts, noe som gir lavere
borsynk og høyere borslitasje. Sprengbarheten til kvartsitt er ofte god.
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GEOLOGISKE VURDERINGER
4.1

Bergskjæring

Statens vegvesens håndbok N200 anbefaler grøftebredder for veger avhengig av høyde på
bergskjæringen (Figur 2 og Figur 3). Ved profil 150 er skjæringshøyden ca. 11 meter (Figur
2). Fra ca. profil 140 – 160 er skjæringen 9-11 meter og en grøftebredde på 3,75 meter kan
anbefales.
Tabell 4: Planlagte skjæringshøyder og grøftebredder langs gang- og sykkelvegen.

Profil
0-60m
60-80m
80-95m
95-140m
140-160m
160-170m

Høyde
<5m
5-10m
<5m
5-10m
10-11m
5-10m

Anbefalt grøftebredde
Andre forhold er bestemmende
3m
Andre forhold er bestemmende
3m
3,75m
3m

Figur 2: Anbefalte grøftebredder i håndbok N200.

Figur 3: Profil 155 viser en skjæring på ca. 11 meter.

På grunn av dårlig bergkvalitet og nærliggende hus kan det være aktuelt med forsiktigere
sprengningsmetoder for å unngå bakbryting av skjæringstoppen. Dette kan være tiltak som
tettere konturhull, mindre salver/ladninger og sømboring. Forbolting for å ivareta
skjæringstoppen kan også være aktuelt. Eksempelbilder av tradisjonell sprengning og
sømboring er vist i Figur 4. Utseende etter sprenging er veldig avhengig av bergkvaliteten og
oppsprekkingsgrad, men man får finere skjæringsvegger ved bruk av mildere
spreningsmetoder. Valg av sprengningsmetode må avklares i byggeplanfasen.

Figur 4: Tradisjonell kontursprenging til venstre og sømboring til høyre.
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Bergsikring
Bergkvaliteten ble på befaringen vurdert som dårlig. Berget er sterkt omdannet og stedvis tett
oppsprukket. Sprekkesettene S1 og S2 er vertikale og har ingen glideplan ut mot veg.
Foliasjonen F1 har fall mot vest og skjærer bergskjæringen med ca. 45 grader og medfører
heller ingen fare for plane utglidninger. Stabilitetsproblem i bergskjæringen vurderes å være
knyttet til nedfall av enkeltblokker og eventuelt småfallent berg.
Det må forventes installering av bergsikring for å hindre nedfall av stein på gang- og
sykkelvegen. Det er aktuelt med rensk, bergbolter og steinsprangnett. Det skal benyttes fullt
innstøpte bolter med korrosjonsbeskyttet materiale. Steinsprangnettet skal også installeres
med korrosjonsbeskyttet materiale. Anslåtte sikringsmengder og kostnader er vist i Tabell 5.
Tabell 5: Sikringsmengder.

Metode
Bergbolter 2,4 meter
Bergbolter 3,0 meter
Steinsprangnett inkl.
festemateriell
Manuell rensk

4.2

Mengde
30 stk
30 stk
400 m 2

Ca. kostnad
40 000,50 000,160 000,-

20 timer

50 000,-

Skred

Steinsprang
Planlagt gang- og sykkelveg ligger godt utenfor aktsomhetssoner for steinsprang. Dette
skyldes at det er få og lave naturlige skrenter nært gang- og sykkelvegen.
Årlig, nominell sannsynlighet for steinsprang på veg fra naturlige skrenter vurderes til å være
mindre enn 1/10 på bakgrunn av følgende:



Ingen registrerte steinspranghendelser i området gang- og sykkelvegen er planlagt
Ingen naturlige skrenter som er høye nok til å gi nedfall på gang- og sykkelveg

Snøskred
Planlagt gang- og sykkelveg ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for snøskred.
Løsneområdene ligger høyere i åsen og gang- og sykkelvegen ligger i utkanten av
utløpssonen til snøskredkartene. Mellom planlagt gang- og sykkelveg og løsneområdene for
snøskred ligger det et boligfelt.
Årlig, nominell sannsynlighet for snøskred på veg vurderes til å være mindre enn 1/10 på
bakgrunn av følgende:





Ingen registrerte snøskredhendelser i området
Stor avstand til løsneområdene for snøskred
Bebyggelse mellom løsneområdene og planlagt gang- og sykkelveg vil stoppe
eventuelt snøskred
Løsneområdene for snøskred er tett vegetert som gjør at snøskred ikke vil ha
potensial til å løsne under dagens situasjon
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Isnedfall på gang- og sykkelvegen vurderes som lite sannsynlig på grunn av god
grøftebredde og anbefalt bruk av nett i de høyeste skjæringene.
Jord- og flomskred
Planlagt gang- og sykkelveg ligger utenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred.
Årlig, nominell sannsynlighet for jord- og flomskred på veg vurderes til å være mindre enn
1/10 på bakgrunn av følgende:



Det er ingen større, etablerte avrenningskanaler ned mot gang- og sykkelvegen
Ingen registrerte jord- og flomskredhendelser i området gang- og sykkelvegen er
planlagt

Samlet vurdering
Risikoakseptkriteriet vurderes oppfylt for gang- og sykkelvegen, hvor årlig sannsynlighet for
skred på veg ikke må overskride 1/10.

OMGIVELSER
5.1

Rystelser

Ved alle sprengningsarbeider stilles det krav til at det gjøres vurderinger av konsekvenser av
rystelser, støy og stabilitet i berggrunnen.
NS8141:2001 og NS8141-2:2013 - Vibrasjoner og støt - setter klare retningslinjer til tillatte
rystelser for nærliggende bygg og infrastruktur.
I beregningene er det antatt at bygningene som påvirkes av sprengningen kan karakteriseres
som vanlige boliger av armert betong, stål eller tre, og at de er fundamentert på bankett eller
tilsvarende. Det forutsettes også at samtlige bygninger har en normal tilstand, og ikke er
spesielt følsomme for vibrasjoner eller spesielt utsatt for setninger. Faktorene nevnt ovenfor
må korrigeres dersom noen av de ikke stemmer og dette avdekkes under besiktigelsen som
skal skje før sprengningsarbeidet starter. Grenseverdiene i Tabell 6 velges ut fra hvilke
grunnforhold bygningene er fundamentert på. På grunn av mye bart berg i dagen antas
byggene å være fundamentert på tynt avrettingslag over berg. Bygninger kan også utsettes
for vibrasjoner fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, for eksempel anleggstrafikk,
komprimering av løsmasser og pigging av berg.
Følgende grenseverdier er beregnet for sprengning avhengig av grunnforhold:
Tabell 6: Grenseverdier for rystelser fra sprengning avhengig av grunnforhold (NS8141:2001).

Grunnforhold
fundamentering
Tynt avrettingslag på
berg
Løsmasser av fast
lagret morene, fylling

Avstand 0-20m

Avstand 20-100m

Avstand 100m+

42-32mm/s

32-23mm/s

23mm/s

30-22mm/s

22-17mm/s

17mm/s
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med komprimert
sprengstein
Løsmasser av sand,
grus og silt
Løsmasser av
leire/vannrik silt

16-13mm/s

13-9mm/s

9mm/s

13-10mm/s

10-7mm/s

7mm/s

Følgende grenseverdier er beregnet for annet anleggsarbeid enn sprengning (NS81412:2013):
* Vibrasjoner fra anleggstrafikk:

25 mm/s

* Vibrasjoner fra pigging av berg og komprimering av løsmasser:

33 mm/s

Det anbefales å måle vibrasjoner på de bygninger som kommer nærmest sprengningsstedet.
Vibrasjonsmålinger må gjennomføres iht. nevnte NS8141-standarder og det skal benyttes
triaksielle målere. Monterte målere må kunne flyttes og tilpasses sprengningen. Entreprenør
er ansvarlig for å overholde de oppgitte vibrasjonskrav. Entreprenør skal også være
ansvarlig for levering, montering, drift og vedlikehold av vibrasjonsmålere, samt nedrigging
av dette. Byggherre skal ha tilgang til vibrasjonsverdier umiddelbart etter sprengt salve.
Bygninger og konstruksjoner som antas å bli påvirket av sprengningsarbeidet skal besiktiges
før arbeidet igangsettes og etter at arbeidet er utført. Der grunnen består av løsmasser
anbefales det at byggverk som ligger nærmere sprengningsstedet enn 100 meter besiktiges.
Dersom byggverk står på berg er avstanden 50 meter. På bakgrunn av beskrivelse av
løsmassene (kapittel 3.2) og erfaring fra området antas de fleste bygninger å være
fundamentert på tynt avrettingslag over berg, men dette må avklares under besiktigelse av
eiendommer innenfor nevnte radiuser. Det anbefales som et minimum at følgende
eiendommer (gnr/bnr) besiktiges og tilstandsregistreres, samt at et utvalg (2-3 eiendommer)
benyttes som målesteder for vibrasjoner:











3/24 (avstand 12m)
3/13 (avstand 35m)
3/48 (avstand 40m)
3/17 (avstand 30m)
3/58 (avstand 30-40m)
3/20 (avstand 50m)
3/19 (avstand 20m)
3/174 (avstand 25m)
3/5 (avstand 25m)
3/62 (avstand 40-50m)

Listen overfor er ikke uttømmende og kommer an på hvilke grunnforhold man finner når man
begynner å grave/sprenge. Det må gjøres en kontinuerlig vurdering etter hvert som
gravearbeidene utføres. Plassering av vibrasjonsmålere skjer i samråd med byggherre.
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Salvesprut aksepteres ikke, og alle skader fra salvesprut er entreprenørens ansvar og skal
utbedres uten kostnader for byggherre. Salvene må dekkes godt til med god overlapp og
dekningsmateriell bør legges godt utenfor ytterste hullrad.
For sprengningsarbeider er det, ifølge NS 8141-1:2012+A1:2013, en generell grenseverdi for
toppverdi av refleksjonstrykk på 500 Pa. Grenseverdien gjelder for bygninger som ligger over
20 m fra sprengningsstedet. Entreprenør er ansvarlig for å følge opp dette der bebyggelse er
tett på sprengningsstedet.

5.2

Hydrogeologi og influensområder

På grunn av liten løsmassedybde vurderes konsekvensene av noe økt drenasje som følge
av sprenging av bergskjæringer som liten. I følge grunnvannsdatabasen GRANADA (Figur 5)
er det en energibrønn ved gnr/bnr 3/24. Brønnen er 160 meter dyp med en diameter på 140
mm. Berget er beskrevet som «svart løst fjell» fra ned til 60 meters dyp. Før igangsetting av
sprengningsarbeidet må brønnens funksjon og ømtålighet for senket grunnvannstand
undersøkes.

Fjellbrønn

Figur 5: Oversikt over registrerte brønner i grunnvannsdatabasen GRANADA.

5.3

Gjenbruk av masser

Fyllitt blir sett på som en bergart med liten gjenbruksnytte på grunn av høyt glimmerinnhold
og finstoffinnhold. Dette gjør materialet lite drenerende og telefarlig.
Kvartsitt er av bedre kvalitet og kan trolig brukes i eksempelvis vegfyllinger.
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1 INNLEDNING
I forbindelse med planleggingen av ny gang- og sykkelvegen langs Frøsetvegen og Fv632 i
Midtre Gauldal kommune har Asplan Viak gjort flom og hydrauliske beregninger for å
kontrollere at dimensjon på eksisterende stikkrenner har tilstrekkelig kapasitet ved flom.
Oversiktskart over planområdet og stikkrenner er vist i Figur 1-1.

Figur 1-1: Oversiktskart over planområdet.

2 FLOMBEREGNING
En flomberegning bestemmer sammenhengen mellom flommens gjentaksintervall og
tilhørende vannføring. Vannføringen kan deretter brukes til å bestemme vannstand og
vannhastigheter gjennom en hydraulisk modell. I henhold til Statens vegvesens Håndbok N200
er 200-årsflommen beregnet. Det beregnes dimensjonerende vannmengder fra naturlig
nedbørfeltet og nytt vegareal. Dimensjonerende vannmengder er beregnet med den rasjonelle
metode.

2.1

Nedbørfelt

Nedbørfeltet til punktet rett nedstrøms stikkrenne under FV632 har et totalt areal på 1,56 ha
og nedbørfeltet til punktet rett nedstrøms stikkrenne under Rørosbanen har et totalt areal på
1,67 ha. Flomberegningen er gjort for de tre beregningspunktene som vist i Figur 2-1.
Karakteristiske feltdata er vist i Tabell. Nedslagsfeltene er beregnet ved bruk av Arc GIS
hydrologi verktøy.
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Figur 2-1: Nedbørfeltet og beregningspunktene (punkt 1, 2 og 3).

Tabell 2-1: Feltparametere for de naturlige feltene.
Felt
areal

Felt

Skog

Snaufjell

Myr

Urban

%

Dyrket
mark
%

%

%

%

Eff. sjø
%

Hmax/Hmin
moh

ha
Felt 1

0,91

24,2

0,0

0,0

0,0

75,8

0,0

130/95

Felt 2

0,65

9,73

0,0

0,0

0,0

90,27

0,0

122/95

Felt 3

0,11

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82/69

2.2

Ny Gang- og sykkelveg

Fallet på gang og sykkelvegen er inn mot grøft i nord og alt vann fra vegen renner til grøften.
Det er totalt ca. 164 m veg med avrenning mot grøften og vegareal inkludert fyllingen er ca.
864 m2.

2.3

Klimatillegg

For å ta hensyn til fremtidig økning i nedbør som følge av klimaendringer, er det lagt til en
klimafaktor i henhold til anbefaling i Håndbok N200 (SVV, 2014). For 200-årsflom skal brukes
50 % og for 100-årsflom skal brukes 40 %.
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2.4

Rasjonelle formel

Den rasjonelle formelen baserer seg på målt nedbør. Avrenningen (Q) er gitt ved:
Q = C * i * A *Kf
Hvor:
Q = avrenning (l/s)
C = avrenningsfaktor, ubenevnt
i = dimensjonerende nedbørintensitet (l/s.ha)
A = feltareal (ha)
Kf = klimafaktor
2.4.1

Nedbørintensitet

Nedbørintensitet er hentet fra nærmeste målestasjon der det foreligger en IVF-kurve med
tilfredsstillende kvalitet. Varighet til nedbøren er gitt av nedbørfeltenes konsentrasjonstid.
Målestasjonen Trondheim - Risvollan (68230) er benyttet. Denne målestasjonen ligger ca.
41 kilometer nord fra prosjektområdet, og har tilgjengelige data for perioden 1986 – 2018 (31
sesonger). IVF-kurvene for målestasjonen er vist i Vedlegg 2.
2.4.2

Nedbørfeltets konsentrasjonstid

Konsentrasjonstiden til nedbørfeltene (naturlige felt), tc, er oppgitt i minutter, og er beregnet
etter formelen gitt i Håndbok N200.
tc = 0,6 x L x H-0,5 + 3000 x Ase
Hvor:
L = lengden av nedbørfeltet (m).
H = høydeforskjellen i nedbørfeltet (m)
ASE = effektiv sjøprosent, forholdstall ((0≤Ase ≤1)
Tabell 2-2: Parametere benyttet for å beregne konsentrasjonstid for nedbørfeltene.
Felt 1

Felt 2

Felt 3

Vegbane

Feltlengde L (m)

202

193

71,2

164

Hmin (moh)

95

95

69

81,9

Hmaks (moh)

130

122

82

90.5

Ase (%)

0,0

0,0

0,0

0,0

∆H (m)

35

27

13

8,6

Tc (min)

20

22

12

34

2.4.3

Avrenningsfaktor

Avrenningsfaktoren, C, er et mål på hvor mye av den totale nedbøren som drenerer fra et
område. Faktorens størrelse er avhengig av terrengtype, vegetasjon, helning og sannsynlighet
for overflateavrenning fra feltet. Det er benyttet erfaringstall for avrenningsfaktorer for ulike
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terrengtyper oppgitt i Vassdragshåndboka (Fergus m. fl., 2010). I henhold til Håndbok N200
(SVV, 2014 Kapitel 405), skal C-faktoren økes med 25% for 100-årsflom og 30 % for 200årsflom. Maksimal C-faktor er C=0,95. Tabell 2-3, Tabell 2-4, Tabell 2-6 og Tabell 2-5 viser en
oversikt over benyttede verdier for avrenningskoeffisienter.
Tabell 2-3: Avrenningskoeffisienter, C, for nedbørfeltet Felt 1 med 30% påslag (til maks C=0,95) for returperiode
på henholdsvis 200 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0,00

0,00

0,90

0,00

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

24,20

2199,78

0,60

1319,87

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Urban

75,80

6890,22

0,80

5512,18

9090,00

0,75

6832,04

C 200 år

0,98

C max

0,95

Tabell 2-4: Avrenningskoeffisienter, C, for nedbørfeltet Felt 2 med 30% påslag (til maks C=0,95) for returperiode
på henholdsvis 200 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0,00

0,00

0,90

0,00

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

9,73

630,31

0,60

378,19

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Urban

90,27

5847,69

0,80

4678,15

6478,00

0,78

5056,34

C 200 år

1,01

C max

0,95

Tabell 2-5: Avrenningskoeffisienter, C, for nedbørfeltet Felt 3 med 30% påslag (til maks C=0,95) for returperiode
på henholdsvis 200 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0,00

0,00

0,90

0,00

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

100,00

1064,00

0,60

638,40

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Urban

0,00

0,00

0,80

0,00

1064,00

0,60

638,40

C 200 år

0,78

C max

0,95
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Tabell 2-6: Avrenningskoeffisienter, C, for vegbane med 25% påslag (til maks C=0,95) for returperiode på
henholdsvis 100 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0

0

0,9

0

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

0,00

0,00

0,40

0,00

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Vegbane

100,00

864,00

0,90

777,60

864,00

0,90

777,60

C 200 år

1,13

C max

0,95

2.4.4

Flomberegning

Beregning av dimensjonerende vannmengde ved bruk av den rasjonale formelen er vist i
Tabell 2-7. Klimatillegg er inkludert i beregningen.
Tabell 2-7: Beregnet dimensjonerende vannmengde med den rasjonelle formelen.
Felt 1

Felt 2

Felt 3

Vegbane

Areal (ha)

0,91

0,65

0,11

0,086

Avrenningskoeffisient, C

0,95

0,95

0,78

0,95

Nedbørfeltets konsentrasjonstid (min)

20

22

12

34

Nedbørintensitet, i (l/s.ha)

143

137,1

208

86

Klimafaktor, Kf

1,5

1,5

1,5

1,4

0,12

0,08

0,02

0,007

0,18

0,13

0,03

0,01

Q

(m3/s)

Q – klimajustert (m3/s)

2.5

Dimensjonerende flom

Dimensjonerende 200-årsflom fra den naturlige nedbørfelt rett nedstrøms stikkrenne FV632 er
beregnet til:
Q200 fra Felt 1 + Q200 fra Felt 2 + Q200 fra vegareal = 0,32 m3/s
Dimensjonerende 200-årsflom fra naturlig nedbørfelt rett nedstrøms stikkrenne under
Rørosbanen er beregnet til:
Q200 fra Felt 1 + Q200 fra Felt 2 + Q200 fra Felt 3 + Q200 fra vegareal = 0,35 m3/s
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3 VANNLINJEBEREGNING
3.1

Geometri og elvemodell

Det er satt opp en 1D hydraulisk modell av flomveien for å kunne se på de hydrauliske
forholdene ved de eksisterende stikkrenner under eksisterende veg og jernbanen.
Modelleringsprogrammet Hec-Ras er benyttet. Terrengmodellen er generert med laserdata.
Bunnen til flomveien og terrenget i den hydrauliske modellen er representert i form av
tverrprofiler som er tatt ut fra terrengmodellen.
Figur 3-1 viser plassering av tverrprofilene benyttet i modellen. Høydene er gitt i NN2000.

Figur 3-1: Kartet viser tverrprofiler for flomveien benyttet i Hec-Ras modellen.

3.2

Dimensjon av eksisterende stikkrenne

Tabell 3-1: Stikkrennedimensjon (Høydereferanse er NN2000).
Stikkrenne under FV632

Stikkrenne under Rørosbanen

Materialtype

Betong

Betong

Lengde [m]

11,05

7,6

Antatte innløpshøyde [moh]

-

Kote +68,75

Antatte utløpshøyde [moh]

Kote +78,0

Kote +68,6

Rør diameter, D [m]

0,30

0,30
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3.2.1

Stikkrenne under FV632

På grunn av mye snø ved innløpet, var det ikke mulig å få data om innløpet fra befaringen.
Derfor vil denne vurderingen bare gi resultater for antatte innløpshøyder.
Det velges Type 3 innløpstyper for stikkrenne (Groove end entrance; pipe projecting from fill).
Tabell 3-2 viser antatte innløpshøyder og innløpstyper.
Tabell 3-2: Antatte innløpshøyder og innløpstyper for stikkrenne under FV632 (Høydereferanse er NN2000).
Innløpstype
Type 3

3.3

Antatt Innløpshøyde
(moh)
80,0

Antatt Utløpshøyde
(moh)
78,0

79,5

78,0

79,0

78,0

Mannings tall (hydrauliske ruhetsverdier)

Alle typer energitap som påvirker vannstanden langs elveløpene er representert ved en enkelt
faktor, Mannings tall, n, (hydraulisk ruhet). Den hydrauliske ruheten i elva er bestemt på
grunnlag av litteratur (Chow, 1988). Flomveien og flomslettene er vurdert som bratt helling og
tett skog. Ruheten (n = 1/M) i flomveien og flomslettene er satt til n = 0,15 (M = 6,67).

Figur 3-2: Bilder av nedbørfeltet - oppstrøms side av stikkrenne under FV632. Foto: Asplan Viak AS
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3.4

Grensebetingelser

Vannføringen fra flomberegning er brukt som inngangsdata i den hydrauliske modellen
(stasjonær strømning). For flomveien er det antatt at det oppstår normalstrømning ved
oppstrøms og nedstrøms ende av modellen. Ved normalstrømning følger vannspeilet
helningen til elvebunnen.

3.5

Vannlinje for 200-årsflom

Modellen er kjørt med beregnet dimensjonerende flom lik 0,32 m3/s for stikkrenne under
FV632 and 0,35 m3/s for stikkrenne under Rørosbanen.
Resultatene for vannlinjeberegningen for de tre antatte innløpshøyder for stikkrenne under
FV632 er vist i Tabell 3-3, Tabell 3-4, og Tabell 3-5. Figur 3-3, Figur 3-4 og Figur 3-5 viser
beregnet vannlinje som lengdeprofil.
Tabell 3-3: Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 10).
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +80,0.
Profil [nr]

Min. flomvei
bunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

EG Høyde*
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Froude tall

1

108,12

108,24

108,28

0,81

0,97

2

100,82

100,96

101,01

0,95

1

3

92,05

92,25

92,41

1,81

1,66

4

85,86

86,08

86,1

0,82

0,85

5

80

82,01

82,01

0,11

0,04

6

76,98

77,22

77,3

1,22

1,01

7

71,17

71,34

71,45

1,45

1,32

8

68,75

70,03

70,03

0,04

0,01

9

67,85

67,99

68,03

0,94

0,98

10

64,94

65,16

65,2

0,91

0,91

Rør under FV632

Rør under Rørosbanen

*Energigradient Høyde
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Figur 3-3: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom.
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +80,0.

Tabell 3-4: Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 10).
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,5.
Profil [nr]

Min. flomvei
bunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

EG Høyde*
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Froude tall

1

108,12

108,24

108,28

0,81

0,97

2

100,82

100,96

101,01

0,95

1

3

92,05

92,25

92,41

1,81

1,66

4

85,86

86,08

86,1

0,82

0,85

5

80

81,82

81,82

0,12

0,03

6

76,98

77,22

77,3

1,22

1,01

7

71,17

71,34

71,45

1,45

1,32

8

68,75

70,03

70,03

0,04

0,01

9

67,85

67,99

68,03

0,94

0,98

10

64,94

65,16

65,2

0,91

0,91

Rør under FV632

Rør under Rørosbanen

*Energigradient Høyde
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Figur 3-4: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom.
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,5.

Tabell 3-5: Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 10).
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,0.
Profil [nr]

Min. flomvei
bunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

EG Høyde*
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Froude tall

1

108,12

108,24

108,28

0,81

0,97

2

100,82

100,96

101,01

0,95

1

3

92,05

92,25

92,41

1,81

1,66

4

85,86

86,08

86,1

0,82

0,85

5

80

81,33

81,33

0,12

0,03

6

76,98

77,22

77,3

1,22

1,01

7

71,17

71,34

71,45

1,45

1,32

8

68,75

70,03

70,03

0,04

0,01

9

67,85

67,99

68,03

0,94

0,98

10

64,94

65,16

65,2

0,91

0,91

Rør under FV632

Rør under Rørosbanen

*Energigradient Høyde
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Figur 3-5: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom.
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,0.

4 KAPASITETSVURDERING AV STIKKRENNE
Kapasiteten til en stikkrenna kan være bestemt av forhold bare ved innløpet (innløpskontrollert)
eller av forholdene i kulverten som helhet (utløpskontrollert). Stikkrenner og korte kulverter
med stort fall både i røret og nedstrøms utløpet (> 10 ‰) har vanligvis innløpskontroll, mens
stikkrenner og kulverter med lite fall, samt lange kulverter har vanligvis utløpskontroll (Fergus
m. fl., 2010).
Dimensjonerende kapasitet (Qkap) må være større eller lik den dimensjonerende avrenningen
fra nedbørsfeltet (Qdim). Samtidig må ikke vannstanden foran stikkrenne (Hw) være så høy at
fyllingen tar skade eller at vann ledes ut av vannveien (NVE 28, 2016). Generelt anbefales det
at oppstrøms vannstand HW ikke overstiger toppen av innløpet:
Dimensjoneringskrav: HW/D ≤ 1
Der:

HW = Oppstrøms vanndybde [m]
D = Kulvertdimensjon (høyde) [m]

Ved dimensjoneringskrav HW/D ≤ 1,0, det vil si at oppstrøms vanndybde ikke skal bli større
enn rørets diameter.

4.1

Stikkrenne under FV632

For stikkrenne under eksisterende veg FV632, er kapasiteten sjekket ved innløpskontroll.
Stikkrenne kapasiteten er bestemt av innløpshøyde og innløpstype, men innløpshøyden og
innløpstypen er ikke kjent og resultatene er basert på antatte innløps- og utløpshøyde som
trekkes ut fra terrengmodellen.
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Vannlinjen for dimensjonerende flom er beregnet til å ligge 171 cm over underkanten av røret
for antatt innløpshøyde kote +80,0; 202 cm over underkanten av røret for antatt innløpshøyde
kote +79,5; 203 cm over underkanten av røret for antatt innløpshøyde kote +79,0. Dette viser
at det er ikke god margin fra dimensjonerende vannstand til topp av stikkrenne. Den
eksisterende stikkrenne tverrsnitt har dermed ikke tilstrekkelig kapasitet til å avlede beregnet
dimensjonerende flom, og det vil derfor nødvendig å øke gjennomstrømningsarealet.
Resultatene fra beregningen er oppsummert i Tabell 4-1.
Tabell 4-1: Beregnet vannlinje ved innløpet til stikkrenne for dimensjonerende flom.
Stikkrenne under FV632

Antatt Innløpshøyde
Kote +80,0

Kote +79,5

Kote +79,0

Lengde [m]

11,05

11,05

11,05

Antatt innløpshøyde [moh]

80,0

79,5

79,0

Antatt utløpshøyde [moh]

78,0

78,0

78,0

Kulvert høyde, D [m]

0,30

0,30

0,30

Vannstand ved innløp, HW [m]

2,01

2,32

2,33

HW/D

6,7

7,73

7,76

Kapasitet

Ikke tilstrekkelig

Ikke tilstrekkelig

Ikke tilstrekkelig

Rørtype - Betong

4.2

Stikkrenne under Rørosbanen

For stikkrenne under eksisterende jernbanen, er kapasiteten sjekket ved innløpskontroll.
Innløp- og utløpshøyde trekkes ut fra terrengmodellen.
Vannlinjen for dimensjonerende flom er beregnet til å ligge 91 cm over underkanten av røret.
Dette viser at det er ikke god margin fra dimensjonerende vannstand til topp av stikkrenne.
Eksisterende stikkrenne har dermed ikke tilstrekkelig kapasitet til å avlede beregnet
dimensjonerende flom, og det vil derfor være nødvendig å øke gjennomstrømningsarealet.
Resultatene fra beregningen er oppsummert i

Tabell 4-2.
Tabell 4-2: Beregnet vannlinje ved innløpet til stikkrenne for dimensjonerende flom.
Stikkrenne under Rørosbanen
Rørtype - Betong
Lengde [m]

7,4

Antatt innløpshøyde [moh]

68,75

Antatt utløpshøyde [moh]

68,60

Kulvert høyde, D [m]

0,30

Vannstand ved innløp, HW [m]

1,28

HW/D

4,26
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Kapasitet

4.3

Ikke tilstrekkelig

Anbefalinger for ny rørdimensjon

Det ble beregnet nødvendig rørstørrelse for dimensjonerende flom. Anbefalt minimum
dimensjon for røret er vist i Tabell 4-3.
Tabell 4-3: Forslag til minimum rør dimensjon for dimensjonerende flom.
Ny rør
Under FV632

Under Rørosbanen

Anbefalt innløpshøyde [moh]

Kote +79,0

Kote +68,75

Anbefalt utløpshøyde [ %]

Kote +78,0

Kote +68,22

Anbefalt diameter [m]

0,50

0,50

HW [m]

0,39

0,40

HW/H [m]

0,78

0,80

Kapasitet

Tilstrekkelig

Tilstrekkelig

Rørtpe– Betong

Lengdeprofil
Legend
WS Q200

82

Ground

Ny Rør under FV632 D=0,5m

Elevation (m)

80

78

Profil 6

76

32

34

36

38

40

42

44

Main Channel Distance (m)

Tabell 4-4: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom,
ny rør under FV632.
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Lengdeprofil
71

Legend
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70

Ground

68

67

Profil 9

66

65
6

8

10

12

Profil 8

Ny Rør under Rørosbanen, D=0,5m

Elevation (m)

69

14

Main Channel Distance (m)

Tabell 4-5: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom,
ny rør under Rørosbanen.

5 OPPSUMMERING
Vannmengden fra den nye GS-vegarealet er svært liten og konsekvensene av den nye GSvegen på avrenning in totalt nedbørfeltet er ubetydelig sammenlignet med flom fra det naturlige
nedslagsfeltet.
Kapasiteten til stikkrenner under FV632 og Rørosbanen er ikke tilstrekkelig ved 200-årsflom.
Flommene passerer igjennom stikkrenne for antatte innløpshøyder kote +79,5 og kote +79 ved
stikkrenne under FV632, men det oppstår oppstuvning på oppstrøms side og det finnes ingen
ekstra kapasitet i form av frispeilstrømning i stikkrenne.

6 USIKKERHET
Kvaliteten på vannlinjeberegningene avhenger av en godt kalibrert vannlinjeberegningsmodell.
I dette tilfellet er modellen ikke kalibrert ut fra observerte vannstander da det ikke er registrert
vannstander i forbindelse med flomvannføringer.
Nøyaktighet i tverrprofiler, innløps- og utløpshøyde av stikkrenne, avstand mellom tverrprofiler,
usikkerhet i estimat av ruhet og helning er blant de viktigste usikkerhetsfaktorene.
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Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
Rørosveien 11
7290 Støren

Trondheim, 14.03.2018

Att. Ola Hage
Vår ref: 608141-03

Deres ref: 2018/194-8

TILSVAR MANGELBREV KRYSSLØSNING FRØSET
Viser til mangelbrev fra kommunen datert 29.05.2018. Vi har følgende kommentarer til deres
anmodning om endringer i materialet:


Eiendomsgrensene til eiendommen gbnr 3000/1, som omfattes av planforslaget, må
klarlegges gjennom oppmålingsforretning.
Kommentar:
Den eneste berørte eiendomsgrensen som er usikker er mellom eiendommen 3/1 og 3000/1.
Oppmålingsforretning er bestilt, men det vurderes som tilstrekkelig at dette er utført før
igangsetting. Følgende bestemmelse foreslås tatt inn:
§5.4 Klarlegging av usikre grenser
Klarlegging av usikre grenser i planområdet skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse.



Planområde må utvides til å omfatte hele eiendommen gbnr 3/7. Plangrensen legges i
sørgrensen til gbnr 3/24 i hele eiendommens utstrekning.
Kommentar:
Plankartet er endret. Arealet reguleres til annen veggrunn - grøntareal som resten av
kantsonen.



I bestemmelsenes pkt 3.1 vises det til at det skal utarbeides en detaljplan før det gis IG.
Bestemmelsen hjemler krav om ny regulering slik den er utformet. Dette er tvilsomt
intensjonen og bestemmelsen må endres.
Kommentar:
Bestemmelsen endres til:
§ 3.1 Tekniske detaljplaner
Tekniske detaljplaner for opparbeidelse av kjøreveg og gang-/sykkelveg, og sidearealer, samt
nødvendig omlegging av teknisk infrastruktur skal være godkjent av kommunen før søknad
om igangsetting.



I bestemmelsenes pkt 5.2 kreves det tilstandsvurdering av nabobebyggelse. Bestemmelsen
må konkretiseres til hvilken bebyggelse som omfattes.
Asplan Viak AS - Abels gate 9, 7030 Trondheim
Org.nr.910 209 205
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Kommentar:
Tillegg til §5.2 foreslås: «Bebyggelsen innenfor minimum følgende eiendommer skal
besiktiges og tilstandsregistreres: Gnr/Bnr: 3/24, 3/13, 3/48, 3/17, 3/58, 3/20, 3/19, 3/174,
3/5, 3/62.»


Av geologisk notat fremgår det at energibrønn må undersøkes før sprenging igangsettes.
Forholdet må forankres i bestemmelsene.
Kommentar: Tas inn følgende tillegg i § 5.3: «Notat må redegjøre for funksjon og
ømtålighet for senket grunnvannstand for energibrønn innenfor eiendom 3/24.»



Anbefalinger om vibrasjonsmålinger i geologisk notat må forankres i bestemmelsene
Kommentar: Tas inn tillegg i § 5.2: «Minimum følgende eiendommer skal benyttes som
målested for vibrasjoner: Gnr/Bnr: 3/24, 3/13, 3/5.»



Lavspentledninger som forsyner Frøsetvegen 1 og 3 skal ifølge beskrivelsen fjernes eller
flyttes. Forholdet må innarbeides som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.

Kommentar: Det er ivaretatt av annet lovverk, og ikke nødvendig å ta inn i
reguleringsbestemmelsene. Ivaretakelse av tilkopling til strømnettet er styrt av
Forsyningsforskriften og konsesjonsbestemmelsene til det lokale e-verket. En presisering
av at kommunen/kommunalteknisk etat blir forelagt tekniske detaljplaner før søknad om
igangsetting er sikret i revidert bestemmelse § 3.1.


Ivaretakelse av VA- ledninger til eksisterende bebyggelse må sikres i bestemmelsene.
Kommentar: Det er ivaretatt av annet lovverk, og ikke nødvendig å ta inn i
reguleringsbestemmelsene. Nødvendig tilkopling av VA-ledninger er sikret i pbl § 27. En
presisering av at kommunen/kommunalteknisk etat blir forelagt tekniske detaljplaner før
søknad om igangsetting er sikret i revidert bestemmelse § 3.1.

Vi håper med dette at påpekte mangler anses som imøtekommet og at planen kan sendes på
høring og offentlig ettersyn før sommeren for å opprettholde god fremdrift i planprosessen.
Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Bjarte Lykke
Arkitekt / Byplanlegger
T: 91581876 | 417 99 417
E: bjarte.lykke@asplanviak.no
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Midtre Gauldal kommune v/ Enhet for eiendom og
kommunalteknikk for å utarbeide reguleringsplan for fortau og kryssløsning for krysset
Frøsetvegen – Fv 632.
Anders Nordmo har vært oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget.
Herbjørn Mo har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Bjarte Lykke har ledet arbeidet med
utarbeidelse av planmaterialet.

Trondheim, 15.06.2018

Herbjørn Andreas Mo
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1

BAKGRUNN

Planforslaget er innsendt av Asplan Viak AS som plankonsulent på vegne av Midtre
Gauldal kommune, Enhet for Eiendom og kommunalteknikk v/ Anders Nordmo som
forslagsstiller.
Planforslaget gjelder nederste del av Frøsetvegen, boligeiendommen Frøsetvegen 1, samt
deler av tilgrensende boligeiendommer (se planavgrensning og liste over berørte
eiendommer nedenfor).
Navnet på planen er: Reg. 2018xx - Reguleringsplan Kryssløsning Frøsetvegen – Fv 632.
Planmaterialet består av følgende dokumenter:









Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Vegtegninger (plan og profil)
Geologisk notat
Hydrologisk notat
ROS-analyse
Samlede merknader

Planavgrensning

Berørte eiendommer:
Eiendommene som berøres av tiltaket er følgende:
3/1, 3/13, 3/19, 3/24, 3/279, 1632/2.
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1.1

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen
og ved kryssing av Fv 632. Tiltaket er ment å oppfylle rekkefølgekrav § 1.1.4. h) til
boligfelt «B-F3» i Støren kommunedelplan.

1.2

Forholdet til overordnede planer

Planområdet ligger innunder Kommunedelplan Støren, vedtatt 23.06.2014. Det foreløpig
avgrensede planområdet er i denne planen vist som eksisterende boligformål, vegformål og
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Området er nevnt i rekkefølgekrav § 1.1.4. h):
Atkomst / veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg) må utbedres først før B-F3 kan
utvikles.

Utsnitt fra Midtre Gauldal kommunes planarkiv – gjeldende kommunedelplan.

1.3

Forholdet til eksisterende reguleringsplan

Det aktuelle området er i hovedsak ikke regulert i detaljplan, men har tilgrensende planer i
nord og sør.
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Utsnitt fra Midtre Gauldal kommunes planarkiv – gjeldende detaljplaner.

Nord for planområdet gjelder reguleringsplan Frøset byggefelt, stadfestet 12.10.1975. Planen
regulerer Frøsetvegen med 5 m kjørebane og 2 m bredt langsgående fortau. Dagens
veianlegg har tilsvarende utførelse.
Sør for planområdet gjelder den reguleringsplan Bakketun, vedtatt 14.12.2017. Planen
regulerer langsgående fortau på sørsiden av Fv 632. Fortauet er ikke opparbeidet, men
ligger som rekkefølgekrav for boligbebyggelsen innenfor planen.
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2

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1

Beliggenhet/ stedlige forhold

Situasjonsplan – planavgrensning vist.

2.2

Dagens bruk og tilstøtende arealbruk og form

Planområdet er på ca 2,6 daa. Frøsetvegen 1 (gnr/ bnr 3/7) er i dag bebygd med én bolig.
Eksisterende boligbygning er trolig fra 1950-tallet og har et grunnareal på ca 150 m2.
Bygningen er i 2 etasjer med saltak. Boligeiendommen er kjøpt av Midtre-Gauldal kommune.
Naboskapet består av småhus i form av eneboliger. Alle boliger har direkte utkjøring i
Frøsetvegen.

2.3

Landskap

Arealet befinner seg i bunnen av en markert terrengformasjon som stiger opp fra Fv 632 og
oppover mot Frøset. Terrenget langs fylkesveien veksler mellom å være skrånende og med
bratte bergskjæringer. Det er tett vegetasjon langs Fv 632.
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Flyfoto – planavgrensning vist.

2.4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke kjent at det er registrert kulturminner eller naturverdier på eller inntil planområdet.
Boligen er ikke registrert i SEFRAK.

2.5

Rekreasjonsverdi og barns interesser

Det er ikke kjent at arealene har noen funksjon som felles lekeareal/ turområde i dag.
Krysset er del av barns skolevei og er i dag ansett som trafikkfarlig. Se pkt. 2.6.

2.6

Trafikkforhold

Fv 632 er opparbeidet i 5,5 m bredde og har fartsgrense 40 km/t gjennom kryssområdet. Øst
for krysset reduseres vegbredden til 4,5 m. Langs sørsiden av Fv 632 går gang- og sykkelvei
med 2,5 m bredde. Denne avsluttes ved avkjøringen til Frøsetveien. Frøsetveien har 30 km/t
fartsgrense og er opparbeidet i 5 m bredde med langsgående 2m fortau. Her krysser gående
over med et fotgjengerfelt. Situasjonen oppfattes som trafikkfarlig på grunn av følgende
forhold:
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-

Kryssing av fotgjengere rett etter sving for trafikk kjørende østover
Kryssing av fotgjengere i bunnen av bratt bakke for trafikk kjørende vestover ned
Frøsetvegen
Uklar kryssutforming og uklar vikeplikt for møtende biler som begge kjører vestover
langs Frøsetvegen og Fv 632.

3

Fv 632

e
Frøs

tvege

n

2

Fv 632

1

Fv 632

Dagens fotgjengerkryssing

Fartshump

Bilde 1 Gatebilde av krysset i Fv632 - sett østover
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Bilde 2 Gatebilde fra Fv 632 - sett østover – fotgjengerovergangen skimtes lengre bak

Bilde 3 Gatebilde av krysset i Frøsetvegen - sett vestover
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2.7

Grunnforhold

I følge NGUs berggrunnskart (1:250 000-kartet) er det grå og svart fyllitt og kvartsitt i
området. Like sør for planlagt gang- og sykkelveg ligger Folstad steinbrudd som er kjent som
et godt Trondhjemitt-brudd. Trondhjemitt er en tonalitt, men kan også sammenlignes med en
lys granitt.
Befaringens observasjoner viser en omdannet bergart som stedvis er skifrig og sterkt
forvitret. Berget fremstår uten sammenhengende struktur og med varierende
sprekkeretninger og fall. Dette er typisk karakteristikk på fyllitt. I en bergskjæring ved
profilnummer 30-40 observeres en lysere bergart som vurderes som kvartsitt.

2.8 Løsmasser
I følge NGUs løsmassekart ligger det forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt
dekke over berggrunnen. Forvitringsmateriale er løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller
kjemisk nedbryting av berggrunnen. Det er ofte grunnlendt med flere fjellblotninger.
Observasjoner fra befaringen viser at det er lite løsmasser i områder, flere blotninger og
trolig tynt løsmassedekke. Det er noe usikker løsmassedybde bak eksisterende støttemur
(muren rives i forbindelse med ny gang- og sykkelveg).

2.9 Tekni
sk
infrastrukt
ur
Energiforsynin
g
Lavspentkabler
som leverer
strøm til
Frøsetvegen 1
og 3 krysser Fv
632 i
kryssområdet.
Disse må trolig
legges i

Løsmassekart - http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/.

bakken eller flyttes.
Gatelys står langs sørsiden av Fv 632 og på sørsiden oppover Frøsetvegen.
Vann- og avløp

Prosjektet kommer ikke i konflikt med kommunale vann- og avløpsledninger som ligger i
Frøsetvegen.
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2.10

Forholdet til jernbane

Jernbanelinjen går ca 30 m sørvest for området det planlegges terrenginngrep.
Jernbanelinjen ligger på ca kote 70, dvs 12 m lavere enn laveste nivå i planområdet.
Avrenning av overvann fra gang- og sykkelvei ledes ned til stikkrenne under jernbanen.
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3

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

3.1

Planlagt arealbruk

Området er delt inn i følgende formål, jfr plan- og bygningslovens § 12 - 5:
Samferdsel og teknisk infrastruktur:
Kjøreveg (o_SKV)
Gang- og sykkelvei (o_GS)
Annen veggrunn - grøntarealer (o_AVG)

Formål

Kjøreveg

Gang- og
sykkelvei

Annen
veggrunn

Planområdet

Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

Areal m2

383 m2

573 m2

2099 m2

3055 m2

Tabell 1 Arealoversikt formål
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3.2

Trafikkløsninger og veg

Tiltaket innebærer en oppstramming av kryss mellom Frøsetvegen og Fv 632 og bygging av
170 meter ny GS-veg. For Frøsetvegen vil det ikke bli noen endringer i stigningsforhold.
For oppstramming av kryss foreslås det en overkjørbar dråpeøy i Frøsetvegen samt at vegen
trekkes litt nordover mot ny GS-veg. Det foreslås også et overkjørbart felt for høyresvingende
større kjøretøy som kommer ned Frøsetvegen og skal inn på Fv 632. Det er i dag ikke mulig
for større kjøretøy med venstresving og nytt tiltak vil heller ikke muliggjøre dette.
Overkjørbare felt vil virke fartsdempende og vil for personbiltrafikken gi et bedre
kjøremønster, samt bedre siktforholdene.
GS-vegen vil medføre bergskjæringer og en støttemur fra profil 15 – 70. Støttemuren gjør det
mulig å stramme opp krysset og gi en bedre vinkel på påkoblingen til fylkesvegen. GS-vegen
vil ha en totalbredde på 3,5 meter (3 meter asfalt med 0,25 m grusskulder på hver side).
Tiltaket bedrer siktforholdene til kryss og ny gangfeltkryssing.

Frøsetvegen

Fv 632
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3.3

Ingeniørgeologisk vurdering

3.3.1

Ingeniørgeologisk notat

Det er utarbeidet geologisk notat (vedlegg) som redegjør for grunnforhold og geologisk
vurderinger. Det er sikret i bestemmelsene at det ved søknad om tiltak som berører grunnen
skal foreligge et notat for ingeniørgeologisk undersøkelse og prosjektering av anlegget.
Notatet skal identifisere eventuelle grunnarbeider som krever ingeniørgeologisk kontroll av
gjennomføring. Terrengutformingen skal gjennomføres i tråd med anbefalingene i notatet.

3.3.2

Skred

Risikoakseptkriteriet vurderes oppfylt for gang- og sykkelvegen, hvor årlig sannsynlighet for
skred på veg ikke må overskride 1/10.
Vurdering av skredrisiko er beskrevet i vedlegg «Geologisk notat».

3.3.3

Bergsikring

Bergkvaliteten ble på befaringen vurdert som dårlig. Berget er sterkt omdannet og stedvis tett
oppsprukket. Sprekkesettene S1 og S2 er vertikale og har ingen glideplan ut mot veg.
Foliasjonen F1 har fall mot vest og skjærer bergskjæringen med ca. 45 grader og medfører
heller ingen fare for plane utglidninger. Stabilitetsproblem i bergskjæringen vurderes å være
knyttet til nedfall av enkeltblokker og eventuelt småfallent berg.
Det må forventes installering av bergsikring for å hindre nedfall av stein på gang- og
sykkelvegen. Det er aktuelt med bergbolter og steinsprangnett. Det skal benyttes fullt
innstøpte bolter med korrosjonsbeskyttet materiale. Steinsprangnettet skal også installeres
med korrosjonsbeskyttet materiale.

3.3.4

Tilstandsvurdering

Bygninger og konstruksjoner som antas å bli påvirket av sprengningsarbeidet skal besiktiges
før arbeidet igangsettes og etter at arbeidet er utført. Før det gis igangsettingstillatelse for
tiltak som innebærer sprengningsarbeider innenfor planområdet skal det foreligge fagkyndig
tilstandsvurdering av nabobebyggelsen.
Bebyggelsen innenfor minimum følgende eiendommer skal besiktiges og tilstandsregistreres:
Gnr/Bnr: 3/24, 3/13, 3/48, 3/17, 3/58, 3/20, 3/19, 3/174, 3/5, 3/62.
Minimum følgende eiendommer skal benyttes som målested for vibrasjoner: Gnr/Bnr: 3/24,
3/13, 3/5.
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3.4

Universell utforming, krav til UU, hvordan løses universell
tilgjengelighet

Fortau oppover Frøsetvegen har i dag en bratt stigning på ca 1:8. Det partiet som nå
reguleres er innebærer en utslaking av stigningen til ca. 1:10 fra profil 0-100 og 1:18 til
gangfeltkryssing. Deler av strekningen er ikke i henhold til anbefalt stigning på maks.1:15
(1:12 på kortere strekninger). Dette er likevel å anse som det beste mulig stigningstallet man
kan oppnå på grunn av terrengets beskaffenhet.
Fortsettelsen av Frøsetvegen vil uansett være vesentlig brattere og anses som utilgjengelig
for manuell rullestol.

3.5

Planlagt gjennomføring

Så snart reguleringsplanen er stadfestet vil det igangsettes videre prosjektering, innhenting
av anbud og iverksetting av bygging.
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4

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

4.1

Stedets karakter, landskap

Visualisering fjellskjæring / gs-vei

Dagens situasjon

Rives

Visualisering fjellskjæring / gs-vei

Visualisering fjellskjæring / gs-vei – sett fra Fv 632 fra vest

Visualisering fjellskjæring / gs-vei – sett fra Fv 632 fra vest
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4.1.1

Sprengningsmetoder

På grunn av dårlig bergkvalitet og nærliggende hus kan det være aktuelt med forsiktigere
sprengningsmetoder for å unngå bakbryting av skjæringstoppen. Dette kan være tiltak som
tettere konturhull, mindre salver/ladninger og sømboring. Forbolting for å ivareta
skjæringstoppen kan også være aktuelt. Eksempelbilder av tradisjonell sprengning og
sømboring er vist i . Utseende etter sprenging er veldig avhengig av bergkvaliteten og
oppsprekkingsgrad, men man får finere skjæringsvegger ved bruk av mildere
sprengingsmetoder. Valg av sprengningsmetode må avklares i byggeplanfasen.

Tradisjonell kontursprenging

Eksisterende fjellskjæring i det aktuelle området

Eksempel på sømboring

4.2

Kulturminner og kulturmiljø

Planforslaget har ikke innvirkning for kjente kulturminner.

4.3 Forhold til krav i Naturmangfoldsloven (kap. II); naturverdier,
biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske
funksjoner
Tiltaket er planlagt langs en boliggate, med eneboligtomter som grenser direkte til
planforslaget. Det er således ikke et område som er viktig for biologisk mangfold eller
friluftsliv, og tiltaket anses ikke å ha noen innvirkning i forhold til dette.
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Når det gjelder Naturmangfoldsloven § 8-12 er disse vurdert i forbindelse med
reguleringsplanforslaget. Det er i DN sin naturdatabase ikke registrert viktige naturtyper og
arter, kulturlandskap eller friluftsinteresser i tilknytning til planområdet. Det er heller ikke
funnet registreringer av ”biologisk mangfold og naturverdier” i andre aktuelle databaser. Med
utgangspunkt i lokal kunnskap er det heller ikke grunn til å anta at det vil være naturmangfold
av betydning i området.

4.4

Trafikkforhold, vegforhold, trafikkøkning

Tiltaket vil ikke medføre noe endring i trafikkmengder eller mønster langs Frøsetvegen, men
vil bedre siktforhold for biler i kryssområdet. Trafikk som kommer fra vest vil få god oversikt
over kryssende fotgjengere, samt god sikt inn i kryssområdet for biler som kommer ned
Frøsetvegen og skal inn på Fv 632. Trafikk på vei ned Frøsetveien vil ikke lengre risikere å
måtte stoppe midt i bakken for fotgjengere, men vil ha god sikt fram til fotgjengerkryssingen
som flyttes ca 100 m vestover.

4.5

Barns interesser, RPR for barn og planlegging.

Fortauet og den nye kryssingen vil bidra til en sikrere skoleveg fra Frøset til Støren barne- og
ungdomsskole og Gaula vgs.

4.6

Teknisk infrastruktur, vann og avløp, flomfare

Planen har liten innvirkning på ledningsnettet i området. I forbindelse med detaljprosjektering
og gjennomføring må eksisterende ledningsnett hensyntas. Lavspentledninger til
Frøsetvegen 1 og 3 må fjernes eller flyttes.
For hensyn vedrørende virkninger for overvann, flomfare, erosjon vises til vedlagt
«Hydrologisk notat». I utgangspunktet har dagens stikkrenner under Fv632 og jernbanen for
liten kapasitet til å håndtere 200-års flom, men det planlagte tiltaket vil ikke påvirke dagens
flomveier nevneverdig og dermed gi økt flomfare/erosjon på jernbanen. Dimensjonerende
200-årsflom fra det naturlige nedbørsfeltet til stikkrenne under Rørosbanen er beregnet til:
0,35 m3/s. Økningen i flomvolum som følge av den nye gang- og sykkelveien er beregnet til
0,01m3/s (Ca 3%). For å ta hensyn til dimensjonerende 200-årsflom bør dagens 300 mm
stikkrenner under Fv632 og jernbanen erstattes med 500 mm, men dette er ikke på grunn av
den nye gang- og sykkelveien.

4.7

Økonomiske konsekvenser for kommunen

For kommunen vil det bli økonomiske konsekvenser ved opparbeidelse av ny gangveg.
Gjennomføring av tiltaket er grovt anslått å ville koste ca. 7.500.000,Tiltaket vil medføre behov for drift og vedlikehold av ca. 100 meter gang- og sykkelvei.

4.8

Avveiing av virkninger

Tiltaket innebærer et vesentlig terrenginngrep som vil kunne gi en utfordrende anleggsfase
for naboer og gjennomgående trafikk. Utbygging av fortau vil derimot bedre trafikksikkerhet
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for beboere og skolebarn i området. Utbedring av kryssområdet er en forutsetning for å
kunne bygge ut boligfeltet B-F3 i Frøsetåsen.
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5

PLANPROSESS OG INNKOMNE INNSPILL

Planarbeidet ble varslet med brev til berørte eiendommer 31.01.2018, med frist for å komme
med merknader 24.02.2018.
Oppstart av planarbeidet ble også kunngjort med
annonse i Trønderbladet 02.02.208.
Følgende innspill kom inn i perioden:

Høringsuttalelse

Plankonsulentens kommentarer

Ivaretatt?

Fylkesmannen (FM), datert
26.02.2018
FM forutsetter at det foretas en risikoog sårbarhetsanalyse i tråd med PBL
§ 4.3. Påpeker at en ren sjekkliste
uten videre beskrivelser ikke er å anse
som en ROS-analyse. I tillegg til å
vurdere risiko og sårbarhet ved endret
arealbruk skal det vurderer hvordan
fremtidige klimaendringer eventuelt vil
påvirke tiltaket.

Merknaden tas til etterretning. ROSanalyse er utarbeidet og vedlagt
planmaterialet.

X

Det er ikke mottatt merknad fra NVE
ved varsling av oppstart.
Ingeniørgeologisk vurdering av
planområdet er gjort og kommer
fram av planbeskrivelsen, og er
utredet i rapport «Planbeskrivelse.

Minner om aktsomhet for mulig
kvikkleireforekomst, samt for
oppfølging av eventuelle fareområder
viser de til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE).
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Brit Laila Hage, Frøsetvegen 3,
datert 17.02.2018
1. Tiltaket vil berøre vann- og
kloakkledninger for
eiendommen. Stikkledninger
må legges om.
2. Tiltaket vil medføre at
strømtilførselen til
eiendommen må legges i
grunnen.
3. Topp av fjellskjæringer må
sikres. Kommunen har enda
ikke satt opp flettverksgjerde
langs fjellskrent ilagt i sak
7/1971 B Gauldal herredsrett,
s.30, Tnr. 11.3/24.- Martin
Johansen.
4. Ønsker å oppføre garasje ut
fra eksisterende tomtegrense,
og ønsker dermed ikke at ny
kryssløsning reduserer
muligheten for dette.
5. Eksisterende vei, tørrmur og
avkjørsel til eiendommen skal
være som i dag, eller
tilbakeføres etter endring. Ved
berøring av avkjørsel ønskes
gjerde i avkjørsel for å hindre
at den benyttes til lagring av
snø.
6. Tiltaket kan føre til
sprekkdannelser på bygning,
støpte utvendige plater,
utrasning av tørrmurer ved
sprenging og ønsker sakkyndig
inspeksjon før og etter utførte
arbeider.
7. Tiltaket vil medføre generell
verdiforringelse av eiendom
3/24 og 3/279.
8. Påpeker at tiltaket ikke skal
medføre kostnader for henne.
Mattilsynet, brev datert 19.02.2018
Like vest for planområdet ligger
borebrønnene til Støren vannverk,
vannverkseier Midtre Gauldal
kommune. Tiltaket vil ikke komme i
konflikt med verken kildebeskyttelsen
eller infrastruktur knyttet til distribusjon
av drikkevann i området. Tiltaket må
likevel gjennomføres slik at risikoen
for avrenning av olje/diesel i
anleggsperioden minimeres. Det bør

X
1. Problemstillingen ivaretas av
Midtre Gauldal kommune
2. Problemstillingen ivaretas av
Midtre Gauldal kommune
3. Rekkefølgekrav om sikring av
skjæring ihht TEK § 8-3 og
12-15 tatt inn i bestemmelser
4. Det fremgår ikke tydelig hvor
omtalte garasje tenkes
oppført, men tiltaket berører
bare så vidt tangere
eiendomsgrensen til
merknadshaver (ca. 50 cm
på det meste) og vil dermed
sannsynligvis ikke redusere
en potensiell mulighet for
oppføring av garasje.
5. Tiltaket vil i utgangspunktet
ikke berøre eiendommen
nevneverdig. Rekkefølgekrav
om at berørt sideareal
tilbakeføres og tilsås er ligger
inne i bestemmelsene.
6. Rekkefølgekrav om
nødvendig tilstandsvurdering
av bebyggelsen i
nærområdet før igangsetting
er tatt inn i bestemmelsene.
7. Reguleringen tar ikke stilling
til eventuell verdiforringelse
av naboeiendommer. Det
vurderes at tiltaket ikke vil
være til vesentlig ulempe for
omkringliggende
eiendommer, tvert imot vil det
føre til en mer trafikksikker og
ryddig veiløsning for alle som
ferdes i og langs
Frøsetvegen.
8. Tiltaket vil ikke medføre
kostnader for
merknadsskriver.
Retningslinje om disse hensyn er tatt
inn i bestemmelsen om krav til
anleggsperioden.
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derfor etableres rutiner for bruk og
lagring av olje/diesel. Det bør også
etableres plan for håndtering av
eventuelle uønskede hendelser med
denne type produkter.
Sametinget, brev datert 02.02.2018
Uttaler seg mht samiske kulturminner.
De ser det som lite sannsynlig at det
finnes automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. De har
derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige innvendinger til
planforslaget. De minner om den
generelle aksomhetsplikten, og mener
denne bør nevnes i
reguleringsbestemmelsene.

Følgende foreslåtte tekst er tatt inn i
bestemmelsene:
Kulturminner og
aktsomhetsplikten.
Dersom det under arbeid oppdages
spor etter eldre aktivitet, må en
umiddelbart stanse arbeidet og gi
beskjed til Sametinget og
fylkeskommunen, jf lov om
kulturminner § 8.

Bane NOR SF, brev datert
14.02.2018
Rørosbanen er av nasjonal betydning,
spesielt med hensyn til godstrafikken
mellom Trøndelag og Østlandet. Bane
NOR er opptatt med å sikre
mulighetene for videre utvikling.
De ønsker at det ved offentlig ettersyn
foreligger en fagkyndig beskrivelse av
om det planlagte tiltaket kan føre til at
jernbanen utsettes for økt fare for
flom-, erosjons- og skredskader.
Endrede dreneringsveier og/eller
periodevis økning i vann mot
jernbanen må vurderes. Sikkerhet må
være tilstrekkelig både i anleggsfasen
og permanent. Eventuelle
risikoreduserende tiltak må beskrives
og sannsynliggjøres gjennomførbare.
De viser for øvrig til krav og veileder
for planlegging i nærheten av
jernbanen.

I utgangspunktet har dagens
stikkrenner under Fv632 og
jernbanen for liten kapasitet til å
håndtere 200-års flom, men det
planlagte tiltaket vil ikke påvirke
dagens flomveier nevneverdig og
dermed gi økt flomfare/erosjon på
jernbanen. Dimensjonerende 200årsflom fra det naturlige
nedbørsfeltet til stikkrenne under
Rørosbanen er beregnet til: 0,35
m3/s. Økningen i flomvolum som
følge av den nye gang- og
sykkelveien er beregnet til 0,01m3/s
(Ca 3%). For å ta hensyn til
dimensjonerende 200-årsflom bør
dagens 300 mm stikkrenner under
Fv632 og jernbanen erstattes med
500 mm, men dette er ikke på grunn
av den nye gang- og sykkelveien.

Trøndelag fylkeskommune, brev
datert 06.02.2018
Det vurderes som lite sannsynlig at
planen vil komme i konflikt med
automatisk fredede kulturminner. De
minner om at prinsippene for
universell utforming skal ivaretas i
planleggingen og kravene til det
enkelte byggetiltak. Det samme
gjelder hensynet til barn og unges
oppvekstvilkår.

Merknad tas til etterretning.

Gauldal nett, epost datert
05.02.2018

Planmaterialet blir sendt på høring til
merknadsstiller.

Midtre Gauldal Kommune

Asplan Viak AS
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Gauldal Nett opplyser om at de har
kabler og rørføringer i
reguleringsområdet og ber om å få bli
holdt orientert om videre saksgang.
Statens Vegvesen (SVV), brev
datert 15.02.2018
SVV presiserer at de mener
planforslaget ikke vil svare ut hele §
1.1.4 h) i kommunedelplan for Støren,
da den ikke omfatter kryss og
kjøreveien, men kun en omlegging av
fortau/gang- og sykkelvei. De mener
det vil være nødvendig med tiltak på
selve krysset. De påpeker for øvrig at
de synes foreløpig løsning ser litt vel
omfattende ut. De ønsker gjerne å
bistå med råd i det videre arbeidet ved
behov.

Det ble 13.03.2018 avholdt
arbeidsmøte med SVV der det ble
presentert historikken i hvilke
løsninger for ombygging av
Frøsetvegen som er undersøkt. Det
var enighet i møtet om at skisserte
løsning vil ha positiv effekt på
siktforholdene i tillegg til at flytting av
overgangen vil gi en tryggere
fotgjengerkryssing, og at dette trolig
kunne vurderes å være tilstrekkelig
for å svare ut rekkefølgekravet §
1.1.4 h) i kommunedelplanen for
Støren. Det ble oppfordret til å se på
oppstramming av vegkrysset også,
men det var enighet om at de mer
omfattende løsningene med flytting
av avkjørsel og store terrenginngrep
i Frøsetåsen var unødvendig
omfattende og kostbare løsninger.
Planforslaget er resultat av
bearbeiding gjort etter arbeidsmøtet
med SVV.

Midtre Gauldal Kommune

Asplan Viak AS
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Kryssløsning Frøsetvegen – forslag til detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER
PlanID:
Kommunens arkivsaksnummer:
Planforslag er datert:
Dato for siste revisjon av plankartet: 14.06.2018
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 14.06.2018

§ 1 AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak,
datert 11.04.2018, sist endret 14.06.2018

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Området reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg (o_SKV)
- Gang- og sykkelveg (o_GS)
- Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG)

§ 3 FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Tekniske detaljplaner
Teknisk detaljplan for opparbeidelse av kjøreveg og gang-/sykkelveg, og sidearealer,
samt nødvendig omlegging av teknisk infrastruktur skal være godkjent av kommunen
før søknad om igangsetting.

§ 3.2 Offentlig veganlegg
Areal merket o_ på plankartet skal være offentlig.
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§4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1 Samferdselsanlegg
Kjøreveg og gang-/sykkelveg skal opparbeides som vist på plankartet.

§ 4.2 Annen veggrunn - grøntareal
Sidearealer skal tilsås og beplantes eller opparbeides med veidekke tilpasset
omgivelsene og utføres samtidig med veganlegget.
Fjellskjæringer skal sikres mot steinsprang i henhold til ingeniørgeologisk notat, jf. §5.3.
Terrengsprang skal sikres med rekkverk i henhold til TEK 17 § 8-3 og 12-15

§ 5 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING

§ 5.1 Krav til bygge- og anleggsfasen
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og
anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende,
renhold og støvdemping og støyforhold.
Det bør etableres rutiner for bruk og lagring av olje/diesel. Det bør også etableres plan for
håndtering av eventuelle uønskede hendelser med denne type produkter.

§ 5.2 Tilstandsvurdering og vibrasjonsmåling av bebyggelse
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak som innebærer sprengningsarbeider innenfor
planområdet skal det foreligge fagkyndig tilstandsvurdering av nabobebyggelsen.
Bebyggelsen innenfor minimum følgende eiendommer skal besiktiges og
tilstandsregistreres: Gnr/Bnr: 3/24, 3/13, 3/48, 3/17, 3/58, 3/20, 3/19, 3/174, 3/5, 3/62.
Minimum følgende eiendommer skal benyttes som målested for vibrasjoner: Gnr/Bnr:
3/24, 3/13, 3/5.

§ 5.3 Ingeniørgeologi
Notat for ingeniørgeologisk undersøkelse og prosjektering av anlegget skal foreligge
sammen med søknad om tiltak som berører grunnen. Notatet skal identifisere
eventuelle grunnarbeider som krever ingeniørgeologisk kontroll av gjennomføring.
Terrengutformingen skal gjennomføres i tråd med anbefalingene i notatet.

Notat må redegjøre for funksjon og ømtålighet for senket grunnvannstand for
energibrønn innenfor eiendom 3/24
§ 5.4 Klarlegging av usikre grenser
Klarlegging av usikre grenser i planområdet skal være gjennomført før det gis
igangsettingstillatelse.
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OPPDRAGSSTYRING VERKTØY
RAPPORT

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 6.1 Ferdigstilling av berørte arealer
Sidearealer på naboeiendommer som blir berørt skal istandsettes til opprinnelig stand
og i henhold til teknisk detaljplan, etter endt anleggsperiode og senest 1 år etter
ferdigstilt veganlegg.

***
Dato og signatur (Ordfører ved kommunestyrevedtak, plansjefen ved delegert).
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ROS-ANALYSE
INNHOLD
Bakgrunn og nøkkelopplysninger ....................................................................................... 1
1.1

Bakgrunn...................................................................................................................... 1

1.2

Formålet med ROS-analysen ...................................................................................... 2

Metode ................................................................................................................................ 2
Identifikasjon av uønskede hendelser, risiko og tiltak ........................................................ 4
3.1

Teknisk og sosial infrastruktur ..................................................................................... 9

3.2
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Kilder ................................................................................................................................... 9

BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER
1.1 Bakgrunn
Asplan Viak har vært engasjert av Midtre Gauldal kommune v/ Enhet for eiendom og
kommunalteknikk for å utarbeide reguleringsplan for fortau og kryssløsning for krysset
Frøsetvegen – Fv 632. Området er nevnt i rekkefølgekrav Støren kommunedelplan § 1.1.4.
h): Atkomst / veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg) må utbedres først før B-F3
kan utvikles. Planen/tiltaket er ment å oppfylle dette kravet.
Anders Nordmo har vært oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget.
Herbjørn Mo har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Bjarte Lykke har ledet arbeidet med
utarbeidelse av planmaterialet.
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1.2 Formålet med ROS-analysen
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for
planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære
planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig.
I følge plan- og bygningslovens § 3-1 skal planer etter loven bl.a. ”..h) fremme
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv.” Hovedformålet med bestemmelsen er å unngå utbygging
i områder særlig utsatt for flom, ras, skred, radonstråling, akutt forurensning mv.
For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker,
driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet.
Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle
avbøtende tiltak for. ROS-analysen har i så måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen
av planen. I plan- og bygningsloven skal risikoforhold vises i planene som hensynssoner,
med bestemmelser for hvilke hensyn som skaltas i sonen. Bestemmelsene kan gi eksempel
på tiltak for å redusere risiko, som for eksempel sikring før utbygging eller krav om videre
utredning og detaljanalyse.

METODE
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB1.
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:





Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse
har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort
omfang.
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år); en hendelse har lite
omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert
100. år; en hendelse har marginalt omfang.

1

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Kryssløsning Frøsetvegen – Fv 632
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:
Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

Ingen alvorlig skade

Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

Ikke varig skade

Systembrudd kan føre
til skade dersom
reservesystem ikke
fins

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlingskrevende skade

System settes ut av
drift over lengre tid;
alvorlig skade på
eiendom

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade

System settes varig ut
av drift; uopprettelig
skade på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
Tabell 1: Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
12

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.



Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.



Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte.



Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Asplan Viak AS v/Bjarte Lykke har gjennomført analysen, på grunnlag av dokumentasjon
som er framskaffet i planprosessen og kilder som er angitt i kap 5.
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IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER, RISIKO OG
TILTAK
Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Erosjon

Nei

2.

Steinskred; steinsprang

Nei

Sannsy
nlig

Alvorlig

3.

Snø-/isskred

Ja

Lite
sannsyn
lig

Alvorlig

4.

Løsmasseskred/kvikkleireskred

Nei

5.

Sørpeskred

Nei

6.

Flyteskred

Nei

7.

Elveflom

Nei

8.

Isgang

Nei

9.

Tidevannsflom

Nei

10. Havnivåstigning; stormflo

Nei

11. Overvannsflom

Nei

12. Klimaendring; økt nedbør

Nei

13. Radongass

Nei

14. Vindutsatt

Nei

15. Nedbørutsatt

Nei

Tiltaket innebærer nye
fjellskjæringer som vil kunne
øke faren for steinsprang.
Det må forventes installering
av bergsikring for å hindre
nedfall av stein på gang- og
sykkelvegen. Det er aktuelt
med bergbolter og
steinsprangnett.
Planområdet ligger innenfor
Aktsomhetsområde for
snøskred, men risikoen
vurderes som svært liten.
Tiltaket øker derimot ikke
risiko for at mennesker skal
utsettes for risiko for
snøskred.
Under marin grense, men
ingen registrerte
kvikkleireområder i
nærheten

Utenfor aktsomhetsområde
flom.

Kryssløsning Frøsetvegen – Fv 632
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

16. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

17. Skog- eller gressbrann

Nei

Ikke aktuelt

18. Annen naturrisiko

Nei

Ingen kjente

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
19. Sårbar flora

Nei

Ingen kjente

20. Sårbar fauna/fisk/Vilt

Nei

Ingen kjente

21. Naturvernområder

Nei

Ikke aktuelt

22. Vassdragsområder

Nei

23. Automatisk fredete
kulturminner og -miljøer

Nei

Ikke aktuelt
Tiltaket gir ingen direkte
konflikt med kjente
automatisk fredete
kulturminner eller miljøer.
Aktsomhetsplikten vil fortsatt
gjelde for tiltaket og sikres i
bestemmelsene: Dersom det
under anleggsarbeid eller
annen virksomhet i
planområdet oppdages
automatisk fredete
kulturminner, skal arbeidet
stanses umiddelbart og
kulturminnemyndighetene
varsles jamfør Lov om
kulturminner § 8 annet
ledd.

24. Nyere tids kulturminne/-miljø

Nei

25. Viktige landbruksområder
(både jord-/skogressurser og
kulturlandskap)

Nei

Ikke aktuelt

26. Parker og friluftsområder

Nei

Ingen parker i nærheten av
planområdet

27. Andre sårbare områder

Nei

Ingen kjente

Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
28. Vei, bru, kollektivtransport,
knutepunkt

Nei

29. Veg, bru, kollektivtransport,
knutepunkt – i anleggsfasen

Nei

30. Havn, kaianlegg, farleder

Nei

31. Sykehus/-hjem, andre inst.

Nei

32. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar/beredskap/
utrykningstid mm

Nei

33. Svikt i kritiske
samfunnstjenester knyttet til

Nei

Ingen større institusjoner i
umiddelbar nærhet
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Hendelse/Situasjon
kraftforsyning, telenett,
renovasjon, transport eller
annen forsynings- og
beredskapsfare eller medføre
slik svikt

Aktuelt?

34. Vannforsyning og avløpsnett

Nei

35. Forsvarsområde

Nei

36. Jernbane

Nei

37. Tilfluktsrom

Nei

38. Annen type fjellanlegg

Nei

39. Område for idrett/lek

Nei

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Ingen kjente
Lite
sannsyn
lig

Alvorlig

Overvann fra området har
avrenning via stikkledning
under jernbanen. Økningen i
vannmengde (ved 200årsflom) som følge av tiltaket
er beregnet å være på
0,01m3/s (tilsvarer 3%
økning) og vurderes dermed
å være ubetydelig.
Stikkledning under
jernbanen bør uavhengig av
tiltaket skiftes ut fra 300mm
til 500 mm.

Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
40. Støybelastning i/ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

41. Støv/luftforurensning

Nei

42. Forurensning av grunn

Nei

43. Kilder til akutt forurensning
i/ved planområdet

Nei

44. Kilder til permanent
forurensning i/ved
planområdet

Nei

45. Endring i grunnvannsnivå

Nei

46. Fare for forurensning til
sjø/vassdrag

Nei

47. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Nei

48. Skog-/lyngbrann

Nei

49. Dambrudd

Nei

Ingen kjente

50. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

Ingen kjente
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Nei

Ingen kjente

52. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

53. Renovasjon/område for
avfallsbehandling

Nei

Ingen kjente

54. Oljekatastrofeområde

Nei

Ingen kjente

55. Påvirkning på eksisterende
grunnforhold

Nei

Ingen kjente

Transport - er det risiko for:
56. Ulykke med farlig gods

Nei

57. Begrenset tilgjengelighet til
området pga vær/føre

Nei

Trafikksikkerhet – er det risiko for:
58. Ulykke med gående/syklende

Ja

Mindre
sannsyn
lig

Alvorlig

Tiltaket flytter dagens
kryssing fra en uoversiktlig
plassering til en mer
oversiktlig og trafikksikker
kryssing.

59. Ulykke i av-/påkjørsler

Nei

60. Andre ulykkespunkt langs
veg eller jernbane

Nei

61. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

62. Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

Ingen kjente

63. Annen virksomhetsrisiko

Nei

Ingen kjente

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
64. Støy i anleggsfasen

Ja

Sannsy
nlig

Ubetyde
lig

Anleggsvirksomhet vil
omfatte en del støyende
virksomhet. Bestemmelsene
sikrer at støyende
anleggsvirksomhet
avgrenses til spesielle
tidspunkt på døgnet.

65. Vibrasjoner i anleggsperioden

Ja

Mindre
sannsyn
lig

Alvorlig

Det er aktuelt med
sprengning i berg. Det vil
være behov for bistand av
ingeniørgeolog for å sikre at
rystelser ikke vil ha
konsekvenser for
nabobebyggelsen.

66. Trafikkstans i
anleggsperioden

Ja

Sannsy
nlig

Mindre
alvorlig

Bygging av tiltaket
forutsetter trolig periodevis
stenging av Fv 632 på grunn
av sprengningsarbeid. Veien
er eneste tilkomstvei for
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak
Frøsetåsen, så stengning
må være kortvarig og legges
utenom tider med stor
trafikk.

Etter gjennomført identifisering av uønskede hendelser for det aktuelle planområdet, er hver
hendelse gitt en sannsynlighet for å inntreffe og konsekvensen hendelsen vil ha gitt at den
inntreffer. Resultatene av dette er gjengitt i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisene
tilsvarer id-nummeret for hendelsene (se Tabell 2).

Tabell 3 Samlet risikovurdering*
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

64

66

2

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

58, 65

2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
*Nr. av hendelse/situasjon i tabell 3

33, 34

3, 36

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Risikosituasjonen oppsummeres i
følgende kapitler.
Hendelse/situasjon

Risiko

2 Steinskred; steinsprang
3 Snø-/isskred
33 Svikt i kritiske samfunnstjenester knyttet til kraftforsyning, telenett,
renovasjon, transport eller annen forsynings- og beredskapsfare eller
medføre slik svikt
34 Vannforsyning og avløpsnett
36 Jernbane
58 Ulykke med gående/syklende
64 Støy i anleggsperioden
65 Vibrasjoner i anleggsperioden
66 Trafikkstans i anleggsperioden
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3.1 Naturrisiko
Steinskred; steinsprang
Tiltaket innebærer nye fjellskjæringer som vil kunne øke faren for steinsprang. Det må forventes installering av
bergsikring for å hindre nedfall av stein på gang- og sykkelvegen. Det er aktuelt med bergbolter og
steinsprangnett.
Bestemmelsene stiller krav til at rapport for ingeniørgeologisk undersøkelse og prosjektering av anlegget skal
foreligge sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak som berører grunnen.

3.2 Virksomhetsrisiko
Ulykke med gående/syklende
Tiltaket flytter dagens kryssing fra en uoversiktlig plassering til en mer oversiktlig og trafikksikker kryssing. Tiltaket
medfører derfor redusert risiko for påkjørsel av gående/syklende. Tiltak som kan ytterligere sikre overgangen er
sterkere belysning ved overgang, samt heving av kryssingsområdet. Dette er ikke sikret i planbestemmelsene.

Vibrasjoner i anleggsperioden
Det kan bli aktuelt med sprengning i berg. Det vil være behov for bistand av ingeniørgeologisk kompetanse for å
sikre at rystelser ikke vil ha konsekvenser for nabobebyggelsen. Bestemmelsene sikrer en ingeniørgeologisk
vurdering av behovet for tilstandsvurdering av bolighus før og etter anleggsperioden. Bestemmelsene sikrer at det
utarbeides plan for anleggsfasen som fastsetter tider for når det tillates støyende virksomhet.

Trafikkstans i anleggsperioden
Bygging av tiltaket forutsetter trolig periodevis stenging av Fv 632 på grunn av sprengningsarbeid. Veien er
eneste tilkomstvei for Frøsetåsen og områdene innover langs Fv 632, så stengning må være kortvarig og legges
utenom tider med stor trafikk. Bestemmelsene sikrer at det plan for anleggsfasen redegjør for behovet for
stengning av Fv 632/Frøsetveien.

KILDER
Geologisk notat
Hydrologisk notat
https://atlas.nve.no/
Opplysninger som framgår av planbeskrivelsen.
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Asplan Viak AS
Abels gt. 9
7031 TRONDHEIM

Vår dato:
26.02.2018

Vår ref.:
2018/4953

Deres dato:
31.01.2018

Deres ref.:
608141-03

Fylkesmannens uttalelse - varsel om planoppstart - regulering av
kryssløsning Frøsetvegen - Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:
Landbruk
Ingen merknad.
Klima og miljø
Ingen merknad.
Barn og unge
Ingen merknad.
Helse og omsorg
Ingen merknad.
Samfunnssikkerhet
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL §
4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; ”Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging”. Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og
analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko og
sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes
hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Se mer informasjon på
www.klimatilpasning.no.
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og
avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
gjeldende på andre måter.
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å
godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3.
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av
skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av
eventuelle fareområder viser vi til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
sektormyndighet på skred og flom.

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:
Hanne Nordgård
Telefon:
73 19 92 77

Side 2 av 2

Videre arbeid
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med
en endelig uttalelse når planen sendes på høring.





Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og
viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg
av regionalt planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag
fylkeskommune på postmottak@trondelagfylke.no.
Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta
kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og
justisavdelingen. Se kontaktliste.
Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi
minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket
Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)

Hanne Nordgård

seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Midtre Gauldal
Trøndelag fylkeskommune

Rørosveien 11
Fylkets hus, Pb 2560
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7290
7735

STØREN
STEINKJER

Brit Laila Hage
Frøsetveien 3
7290 STØREN
blhage@gmail.com

Asplan Viak as
Bjarte.lykke@asplanviak.no
17.02.2018

Vedr. regulering av kryssløsning Frøsetveien
Viser til varslingsbrev om planoppstart av 31.01.2018, deres ref. 608141-03. Som eier av 3/24 og 3/279 har jeg flg.
bemerkninger:
1. Tiltaket vil berøre eiendommens vann- og kloakkledninger. Stikkledninger må legges om.
2. Tiltaket vil medføre at strømtilførselen til eiendommen må legges i grunnen.
3. Topp av fjellskjæringer må sikres. Viser også til saksdokumenter i sak 7/1971 B Gauldal herredsrett, s. 30,
Tnr. 11. 3/24 – Martin Johansen. Kommunen ble ilagt å sette opp flettverksgjerde langs fjellskrent. Dette er
ennå ikke utført.
4. Da vi bygde nytt hus på eiendommen i 2012, kjøpte vi eiendom 3/279 for å kunne oppføre garasje. Veien inn
til eiendommen 3/24 ble lagt lenger inn i skråning opp mot Kleva for slik å skaffe areal til garasjen. I påvente
av endelig plan for tiltak i Frøsetkrysset, har vi imidlertid latt oppføring av garasje i bero . Reguleringen kan
muligens, føre til at veien må legges ytterligere lenger inn i skråningen før garasje kan bygges. Jeg ønsker å
påberope meg rett til å oppføre garasje ut fra eksisterende tomtegrense uavhengig av kommende
planløsning rundt vei/fortau.
5. Eksisterende vei, tørrmur og avkjørsel til eiendommen, skal være som i dag, eller ved endring, tilbakeføres til
dagens standard og utførelse. Det må ved eventuell berøring av avkjørsel, settes opp gjerde mot fortau slik
at brøytemannskap ikke kan fortsette å benytte min eiendom til lagerplass for snømasser.
6. Tiltaket kan føre til sprekkdannelser på bygning ved sprengning.
7. Tiltaket kan føre til sprekkdannelser på støpte utvendige plater ved sprengning.
8. Tiltaket kan føre til utrasing av eksisterende tørrmurer ved sprengning.
9. Tiltaket vil medføre generell verdiforringelse av eiendom 3/24 og 3/279.

Tiltak nr. 5, 6, og 7 betinger sakkyndig inspeksjon før og etter utførte arbeider.
Tiltak skal ikke ha økonomiske følger for meg.
Hilsen
Brit Laila Hage
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Asplan Viak
Bjarte Lykke
Abelsgate 9
7031 TRONDHEIM

BIEJJIE /DATO

AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER

DIJ VUESIEHT./DERES REF.

MIJ VUESIEHT./VÅR REF.

Annette Brede, +47 78 47 40 31

608141-03

18/836 - 2
02.02.2018
Soptsesåvva gosse gaskesadta/Oppgis ved henvendelse

annette.brede@samediggi.no

Sametingets uttalelse - Høring - Reguleringsplan - Kryssløsning
Frøsetvegen, Midtre Gauldal kommune
Vi viser til deres brev av 31.01.2018.
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt.
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Vi
foreslår følgende tekst:



Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter
eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og
fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet
ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra
Trøndelag fylkeskommune.
Heelsegh /Med hilsen
Andreas Stångberg
Fágajođiheaddji /Fagleder

Annette Brede
Raeriestæjja/Rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hovedmottaker:
Asplan Viak

Abelsgate 9

7031

Kopiija / Kopi til:
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus 7735 Steinkjer
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Dato: 14.02.2018
Saksref: 201801160-2
Deres ref.:
Side: 1 / 2

Bjarte Lykke

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til varsel om igangsatt regulering for kryssløsning
Frøset
Vi viser til brev av 31. januar i år fra Asplan Viak AS.
Bakgrunn
Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen
og ved kryssing av Fv 632. I oppstartsvarselet opplyses det at tiltaket ligger 30 meter fra
Rørosbanen.
Uttalelse
Rørosbanen er av nasjonal betydning spesielt med hensyn til godstrafikken mellom
Trøndelag og Østlandet.
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, men det kan være vanskelig å forutse
hvilke behov som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for
videre utvikling.
Når vi mottar planforslaget til offentlig ettersyn må det følge med en fagkyndig beskrivelse
av om det planlagte tiltaket kan føre til at jernbanen utsettes for økt fare for flom-,
erosjons- og skredskader. I den sammenheng er det viktig at det vurderes om det
planlagte tiltaket kan føre til endrede dreneringsveier og/eller om det i perioder kan
komme mer vann mot jernbanen enn det som er tilfelle i dag. Sikkerheten må være
tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent. Eventuelle nødvendige risikoreduserende
tiltak må beskrives og det må sannsynliggjøres at de er gjennomførbare.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om
disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske
regelverk
Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til
reguleringsplan.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA
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Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der
det er behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Ole Magne Espås
arealplanlegger
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Bjarte Lykke

Vår dato:

06.02.2018

Vår referanse:

201809318-2

Vår saksbehandler:

Deres dato:

31.01.2018

Deres referanse:

608141-03

Tore Forbord

Vedrørende oppstart regulering Kryssløsning Frøset Midtre Gauldal kommune - fylkeskommunens uttalelse
Vi viser til deres oversendelse av 31.01.2018.
Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs
Frøsetvegen og en sikker kryssing av fv 6562. Planarbeidet er i henhold til
kommunedelplan Støren, bestemmelsene § 1.1.4 Rekkefølgekrav pkt h)
Atkomst /veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg) må utbedres før
B-F3 kan utvikles. (gjelder utvidelse av boligfeltet).

For områdene KBA4 og KBA5 (Kombinert bebyggelse og anleggsformål) er det
vedtatt flg bestemmelser: Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål.
Utvidelse av infrastruktur/utbygging av veier forutsetter innløsning av
eiendommene 3/7, 3/16 og 3/19. Fortetting til boligformål tillates ikke.
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk
fredete kulturminner. Vi minner om at prinsippene om universell utforming skal
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme
gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår.
Når det gjelder forholdet til fylkesveg 6562 viser vi til egen uttalelse fra
Statens vegvesen.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre merknader/kommentarer til
planarbeidet.

Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder
Tore Forbord
Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Kulturminner, Knut Harald Stomsvik tlf 74175189

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED

Dokumentnr.: 201809318-2
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From:
To:
Subject:
Date:

Leif Braa
Bjarte Lykke
Kryssløsning Frøset - Midtre Gauldal kommune
5. februar 2018 13:03:31

Gauldal Nett vil få opplyse om at vi har kabler og rørføringer i reguleringsområdet, og ber om å
bli holdt orientert om videre saksgeng.
Med vennlig hilsen
Leif Braa
Driftssjef
Gauldal Nett AS
72 43 80 17 | 958 09 250
Gauldal Nett AS, Kjørkvollveien 1, 7290 Støren
sentralbord 72 43 80 35 | vaktnummer 72 43 80 60 | post@gauldalnett.no

P Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!
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Asplan Viak AS - Trondheim
Abels gate 7
7030 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region midt

Jenny Lorentse Horven Skjellnes

18/21819-6

608141-03

15.02.2018

/ 91575544

Varsel om planoppstart - Regulering av kryssløsning Frøset i Midtre Gauldal
kommune

Statens vegvesen viser til deres brev mottatt 31.01.2018.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tiltak som vil bedre trafikksikkerheten for
myke trafikanter langs kommunal veg Frøsetvegen samt sikker kryssing av fv. 6562 til
eksisterende gang- og sykkelveg på sørvestsiden av fylkesvegen.
Det er eksisterende fortau langs nordsiden av Frøsetvegen fra krysset med fv. 6562.
Fartsgrensen er 40 km/t forbi det aktuelle området.
Statens vegvesen ønsker å presisere at dette planforslaget ikke vil svare ut hele §1.1.4 h) i
kommunedelplan for Støren, da den ikke omfatter kryss med kjørevegen, men kun en
omlegging av fortau/gang- og sykkelveg. Det vil fortsatt være nødvendig, etter Statens
vegvesen sin vurdering, med tiltak på selve krysset også.
Vi lurer på om det er gjort vurderinger av flere alternative løsninger her, eller om man kun
har sett den som er vist som foreløpig skisse i det oversendte materialet? Etter vår vurdering

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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kan denne se litt vel omfattende ut. Statens vegvesen vil anbefale at man ser på mulige tiltak
for hele krysset nå og ikke utelukkende et tilbud for myke trafikanter.
Statens vegvesen ønsker gjerne å bistå med råd i det videre arbeidet, dersom det skulle være
behov.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag
Med hilsen

Tor-Erik Jule Lian
Seksjonssjef

Jenny L. H. Skjellnes

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
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Målestokk (A3):

Kryssløsning Frøsetvegen, Fv 632
REVISJONER
Rev. etter tilbakemelding fra kommunen

DATO
SIGN. REVISJONER forts.
14.06.2018 HOM

1:500
DATO

SIGN.

TEGNFORKLARING

SAKSBEHANDLING I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

DATO

Kunngjøring vedrørende reguleringsarbeidet

02.02.2018

SIGN.
HOM

1. gangsbehandling
Offentlig ettersyn i perioden

Forslagsstiller:

Teknisk utarbeidelse:

Reguleringsplan nr:
50272018002

PBL av 2008

§ 12-5, AREALFORMÅL

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011)
Gang-/sykkelveg (2015)
Annen veggrunn - grøntareal (2019)

Kommunens saksnr:
Dato: 11.04.2018
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Juridiske linjer og symbol

Planens begrensning
Formålsgrense
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Frisikt

Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2018/2775-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
141/18

Møtedato
12.11.2018

Saksbehandler: Geir Jøsendal

Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal
til gbnr 2/7 fra gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila og Mariusz
Chuchla

Dokumenter i saken:
1

I

2

U

3

S

Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling Kamila Chuchla og Mariusz Chuchla
søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - fra
gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila
Chuchla og Mariusz Chuchla
Foreløpig svar kllage på vedtak Kamila og Mariusz Chuchla
dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av
tilleggsareal til gbnr 2/7 - fra gbnr 2/24
Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - fra
gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila
Chuchla og Mariusz Chuchla
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Vedlegg
1

Bilder

2

Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 fra gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila Chuchla og Mariusz Chuchla

Ingress
Behandling av klage over utvalgets vedtak i sak 2018/861om avslag på søknad om dispensasjon
for kjøp av et tilleggsareal til gbnr. 2/7 som i tilfellet fradeles gbnr. 2/24.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kamila og Mariusz Chuchla, heretter kalt klagerne, klaget i brev av 03.07.2018 over PNMutvalgets avslagsvedtak av 13.06.2018 i sak 2018/861. Vedtaket ble meddelt klagerne i brev av
14.06.2018, mottatt av klagerne 16.06.2018. Klagen anses rettidig.
Faktiske opplysninger
I sak 2018/861 ble det i søknad fra klager innkommet 21.03.2018 søkt om fradeling fra gbnr 2/24
av et trekantet areal, stort 118m2, for innlemmelse i ute-/hagearealet til gbnr. 2/7. Det er under
saks-behandling av klagesaken avklart evt. fradeling av omsøkt parsell av gbnr 2/24 er klarert
med ledelsen i Midtre Gauldal Næringsselskap KF, som ivaretar Midtre Gauldal kommunes
eierinteresse i gbnr 2/24. Dette har ikke tidligere vært avklart.
PNM-utvalget fattet 13.06.2018 slikt vedtak:
Midtre Gauldal kommune gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for fradeling av 118 m² fra eiendommen gbnr. 2/24 som tilleggsareal til
boligeiendommen gbnr. 2/7.
Vedtaket begrunnes med at det setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
I rådmannens saksfremlegg ble det som begrunnelse for avslag lagt vekt på følgende forhold:
 Kommunedelplanen for Støren ble vedtatt så sent som i juni 2014, etter en
grundig, demokratisk prosess.
 Det fremgår av kommunedelplanen at det ikke er ønskelig med boligutvikling
i området.
 Det er lite tilgjengelig næringsareal i området. Fradeling av areal fra et
nærings- til et boligområde vil derfor være uheldig.
 Det er risiko for uønskede presedensvirkninger.
 Dispensasjon innebærer at kommunedelplanen blir satt vesentlig til side, noe
som vil kunne redusere troverdigheten til overordnet planverk.
I rådmannens saksfremlegg ble det som mulige argument for evt. å innvilge dispensasjon pekt på
følgende forhold:
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 At et areal som fremstår som grøntareal blir tatt i bruk og ivaretatt som
utvidelse av gbnr. 2/7 vil være positivt.
 Området er relativt lite, sett i forhold til det innregulerte industriareal som
helhet.
 Arealet ligger inneklemt mellom eksisterende boligbebyggelse og en veg, noe
som gjør det vanskelig å benytte området til industriformål.
Klagens innhold
I klagen anføres at arealet i dag er et villniss, men at det – dersom dispensasjon innvilges – vil bli
tatt i bruk og forskjønnet, slik det også fremgår av premissene for det påklagde vedtaket. Videre
anfører klagerne at det ikke er tale om «boligutvikling», slik kommunedelplanen forutsetter ikke
bør skje. Det er kun tale om å utvide hagearealet rundt det eksisterende huset, hvilket klagerne
mener ikke er «boligutvikling» i kommunedelplanens forstand. Anførselen er noe uklar, men det
er rimelig å tolke klagernes syn dithen at klagerne – som ikke er representert av advokat - mener
«boligutvikling» må forstås som etablering av nye boenheter, evt. utvidelse av eksisterende
boenheter.
Klagerne peker også på at den resterende, større delen av det arealet som i planen er gitt arealnr.
11, og som også ligger mellom vegen og Treindustrien er utleid på 10-års kontrakt til Støren
Bilsenter AS, og brukes som biloppstillingsplass. Vedlagt klagen følger div. fotografier som bl.a.
viser litt av biloppstillingsplassen, og hvor gjengrodd det omsøkte arealet, som altså p.t. ikke er i
bruk virker å være.

Endelig anfører klagerne at å fradele det aktuelle arealet fra gbnr 2/24 ikke vil sette
kommunedel-planen for Støren vesentlig til side.

Vurdering
Vanlig praksis er at den konkrete parsells aktuelle beskaffenhet tillegges relativt liten vekt ved
søknad om fradeling som innebærer dispensasjon for overføring fra et planformål til et annet.
Planformålet må sees i et fremtidsperspektiv.
Omsøkte areal ligger imidlertid innerst i en selvstendig «arm» av næringsarealet, og dessuten
inne-klemt mellom en veg og en boligeiendom som stikker inn i næringsarealet som en «arm» i
motsatt retning. Allerede arronderingen innebærer altså at arealet fremstår som lite attraktivt for
nærings-bruk. Evt. fradeling vil heller ikke føre til noen uheldig eller uhensiktsmessig
arrondering av resten av den aktuelle «armen» av næringsarealet. Parsellens beliggenhet er i det
hele tatt så særegen at det vanskelig kan tenkes presedensvirkninger av noe omfang. Det
fremstår som usannsynlig at det i fremtiden vil forekomme tilfeller som likner på akkurat den her
foreliggende situasjon.
Det fremstår og som urealistisk at den omsøkte parsellen i overskuelig fremtid faktisk vil bli
benyttet som næringsareal. Dvs. ikke før det evt. skjer en slik omfattende utvidelse av
næringsarealene i området som hva kommuneplanen legger opp til på lang sikt. En
omdisponering av et lite areal i et evt. interregnum vil da ikke ha nevneverdig betydning.
Nettopp i et fremtidsperspektiv fremstår den omsøkte parsellen som uvesentlig og isolert sett
tilnærmet betydningsløs for realisering av det over-ordnede planformål.
Dette er også den vurdering daglig leder og styret i Midtre Gauldal Næringsselskap KF, som
bestyrer kommunens eget eierskap til næringsarealet opplyser å ha lagt til grunn. Selv om KFets
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kommer-sielle og praktiske vurdering ikke er bindende for kommunen som
forvaltningsmyndighet, fremstår det som riktig, også av hensyn til klagerne, at det legges vekt på
denne vurderingen. For klagerne og folk flest kan det dessuten være vanskelig å forstå at
kommunen ikke er «enig med seg selv».
Klagerne må også gis medhold i at en marginal utvidelse av et etter gjeldende regler om avstand
til nabogrenser m.v. klart ikke bebyggbart, mindre ute-/hageareal ikke representerer
«boligutvikling» i kommunedelplanens forstand. Det er naturlig å forstå forbudet mot
boligutvikling som å omfatte slike arealutvidelser som gir grunnlag for etablering av nye
boligenheter eller utvidelse av eksiste-rende boligbygg. Men ikke helt marginale forhold av rent
arronderingsmessig og estetisk karakter.
Forskjønnelsesargumentet blir da det argument som har størst vekt. En har ved befaring
konstatert at dette er høyst reellt, slik også fotomaterialet i saken viser. Men det legges også
betydelig vekt på den vurdering styret og daglig leder i det kommunale foretaket som forvalter
gbnr 2/24 i disses egenskap av relevant faginstans alt har gjort. Under tvil vurderes fordelene
ved å gi dispensasjon som omsøkt i denne omgang som sannsynligvis større enn ulempene.
En endelig avklaring må imidlertid utstå til etter at søknaden har vært på høring hos interesserte
regionale og statlige myndigheter.
Rådmannens innstilling
Klagen tas delvis til følge. Saken sendes på høring.
Evt. innvilgelse av dispensasjon kan først vedtas med endelig virkning etter gjennomført høring
hos regionale og statlige myndigheter og ny vurdering hvor også mottatte høringsuttalelser
hensyntas.
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Saksframlegg

Arkivnr. V61

Saksnr. 2018/2908-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
142/18
12.11.2018
Saksbehandler: Geir Jøsendal

Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av tomt for
oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr. 24/1

Dokumenter i saken:
1 I
Klage på avslag søknad dispensasjon fradeling tomt og oppføring
Espen Pallin
fritidsbolig - gbnr 24/1 - Espen Pallin
2 U Foreløpig svar - Klage på avslag søknad dispensasjon fradeling tomt og Espen Pallin
oppføring fritidsbolig - gbnr 24/1
3 S Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av
tomt for oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr. 24/1
Vedlegg
1 Klage på avslag søknad dispensasjon fradeling tomt og oppføring fritidsbolig - gbnr 24/1 Espen Pallin
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt og oppføring av
fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1 - Liv Johanne og John Erik Pallin
3 Situasjonskart Storvollen
4 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt
og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1
Ingress
Behandling av klage over utvalgets vedtak i sak 2018/975 om avslag på søknad om fradeling av
tomt for oppføring av fritidsbolig/uthus.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Espen Pallin, heretter kalt klager, klaget i brev av 11.07.2018 over PNM-utvalgets avslagsvedtak
av 13.06.2018 i sak 2018/975. Vedtaket ble meddelt eier av gbnr. 24/1 (hovedbruket det ble søkt
om fradeling fra), Liv Johanne Pallin, i brev av 14.06.2018.
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Klager – som også er den opprinnelige søker – besværer seg i klagen over ikke selv å ha mottatt
formell underretning om vedtaket, samt over at Liv Johanne Pallin heller ikke mottok standard
vegledning om klageadgang. Etter muntlig kontakt med saksbehandler fikk klager innvilget
klagefrist til 17.07.2018. Klagen er således rettidig, og de foreliggende saksbehandlingsfeilene i
form av manglende og mangelfull partsunderretning får ingen betydning.
Faktiske opplysninger
Klager er sønn av eier av hovedbruket. I sak 2018/975 ble det i søknad fra klager innkommet
21.03.2018 søkt om fradeling fra gbnr 24/1 av ei tomt, stor 500m2, for oppføring av en
fritidsbolig med bebygd areal stort 138m2 samt et tilhørende uthus.
PNM-utvalget fattet 13.06.2018 slikt vedtak:
Midtre Gauldal kommune gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for fradeling av 500m2 fra eiendommen gbnr. 24/1 og oppføring av omsøkt
fritidsbolig og uthus.
Vedtaket begrunnes med at det setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven §19-2.
I rådmannens saksfremlegg ble det som begrunnelse for avslag lagt vekt på følgende forhold:
 I kommuneplanens arealdel er det fastsatt at det ikke skal tillates ny
bebyggelse på jordbruksareal klassifisert som fulldyrka, slik det ble lagt til
grunn at tilfellet er for omsøkt parsell av gbnr 24/1.
 Fylkesmannen har vurdert saken slik at fradeling ikke er i samsvar med
politiske ønsker om et strengere jordvern. Dette selv om setervollen ikke er i
full drift.
 Omsøkt tiltak er i strid med kommuneplanens bestemmelse for LNF sone 2,
hvor det stilles krav om bebyggelsesplan i tilfeller hvor det oppstår en
gruppe-bebyggelse på 3 eller flere fritidsboliger. Rådmannen vurderte det
som uheldig at utbygging av gruppebebyggelse skjer uten at det foreligger en
detaljregulering av området.
 Det er ikke ønskelig å skape presedens for fradeling som kan medføre
ytterligere nedbygging av fulldyrka jord og økt press på fradeling av hytter i
seterområder.
 Likebehandlingshensyn, eksemplifisert ved tidligere avslag på delingssøknad
vedr. gbnr 22/1, hvor det var tale om fradeling av tomt beliggende i
uproduktivt skogområde, dvs. areal hvor jordvernhensyn står mindre sterkt
enn i aktuell sak.
Klagens innhold
I klagen og i et vedlegg til klagen signert av Liv Johanne og John Erik Pallin er det anført at
tomta det ble søkt om fradeling av ikke er fulldyrka mark, men stein, berg og sand, nå brukt som
parke-ringsareal og opplagsplass for vedtørking. Tidligere skal en nå revet halvdel av fjøset på
gbnr 24/1 ha stått på el. ved den aktuelle parsellen. Det er videre anført at arealet er drenert og
planert, bl.a. pga. tidligere problem med et oppkomme.
Kartmaterialet som viser omfanget av fulldyrka areal anføres ikke å være ajour, i det ca. 50% av
det som var fulldyrka på 50- og 60-tallet nå skal være gjengrodd. Gjenværende dyrka areal slås,
men innbefatter ikke parsellen som søkes fradelt.
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Plasseringen av omsøkt parsell anføres ikke å by på slike ulemper og utfordringer som angivelig
forelå ved delingssøknaden vedr. gbnr 22/1 (naboeiendommen til gbnr 24/1), altså det
eksempelet det er henvist til i premissene for det påklagede vedtaket om avslag. Plasseringen av
klagers for fradeling omsøkte parsell anføres ikke å by på spesielle problem ved tenkt omsetning
i det frie marked, samtidig som parsellen har mulighet for egen, separat veiadkomst uten å berøre
dyrka mark.
Familiær tilknytning til stedet – som var nærmere beskrevet i søknaden - er på nytt fremhevet i
klagen, dvs. klager mener dette hensynet må vektlegges mer i retning av å innvilge søknaden.
Videre vektlegges høye kostnader ved evt. utarbeidelse av reguleringsplan. Det anføres at for at
en plan skal være økonomisk forsvarlig, må den omfatte 2 – 4 nye hytter, mens ytterligere hytter
utover den klager selv ønsker å oppføre vurderes som lite aktuelt på mange år.
Klager ber om befaring før vedtak i klagesak fattes.
Klagen inneholder i tillegg en del anførsler av mer subjektiv, skjønnsmessig og argumenterende
karakter. Det vises her til selve klagen.
Vurdering
Vanlig praksis er at den konkrete parsells beskaffenhet tillegges liten vekt ved søknad om
fradeling av byggetomter fra landbrukseiendommer. Det er uansett tale om en parsell som ved
evt. fradeling vil bli liggende helt innesluttet av hovedbruket, og som grenser til utvilsomt
fulldyrket areal.
Fylkesmannens fraråding av at dispensasjon gis må tillegges stor vekt.
At fulldyrka areal på gbnr 24/1 er mindre en før, og at arealet nå kun slås, kan ikke tillegges
særlig vekt.
Betydningen av klagers udiskutable, familiære tilknytning til stedet anses vurdert i forbindelse
med det påklagede vedtaket. Slik tilknytning er et typisk, men sjelden avgjørende moment i
søknader om delingstillatelse i medhold av pbl § 19-2.
Kostnadene ved evt. utarbeidelse av reguleringsplan anses ikke uforholdsmessig høye.
Befaring antas ikke å ville ha avgjørende innflytelse på sakens utfall.
Rådmannens innstilling
Klagen tas ikke til følge. Det foreligger ikke nye moment som tilsier en annen vurdering enn i
sak 2018/975.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt avslag ad søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tomt til bygging av fritidsbolig og uthus, PS 92/18 av 13.06.2018.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.
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Midtre Gauldal Kommune
Plan og byggesakskontoret
V/Ola Hage
7290 Støren
Espen Pallin
Bergstu
7290 Støren
Mobil 47479568
Mail: espen.pallin@wistlastbuss.no

SØKNAD OM DISPENSASJON OM FRADELING TOMT OG OPPFØRING FRITIDSBOLIG /UTHUS

Dette gjelder Eiendom til John Erik og Liv Johanne Pallin på Sørgården 7295 Rognes.
Gnr:

24

Bruksnr:

1

Festenr:

00

Tiltaket.
Det søkes om tillatelse til tiltak for utskilling av tomt 500 m2 og oppføring av fritidsbolig på tomten.
Omsøkte tiltak skal plasseres på Storvollen 24/1 på Rognes i Midtre Gauldal Kommune.

Litt info om eiendommen
Adkomst:

Gangsti/Vei.

Parkering:

Egen på tomten som evt skilles ut.

Vei, vann og avløp:

Nei.

Samfunnssikkerhet/ras/flom etc

Ingen

Fritidsboligen ligger innenfor område som er avsatt til fritidsområde i kommuneplanen.(ca 15 hytter)
Reguleringsplan er en mulighet, men vi vet ikke om noen flere som skal bygge hytte p.d.d i dette
fritidsområdet, slik at dispensasjonssøknaden er veldig relevant .
Setervollen driftes ikke for landbruk lengre, men vi kun slår av åkrene slik at det ikke skal bli
gjengrodd, dette noe alle er med på hvert år.

Det søkes derfor dispensasjon fra plankravet.

280

Begrunnelse for dispensasjonen.
Dette er en Setervoll som det ligger 3 hytter på p.d.d 2 stk innen vår familie 24/1 og 24/2
24/3 tilhører Espen Eek som har renovert hele sitt hyttetun.
Min Søster Nina Pallin Lorier og Gerrit Andre Lorier har en bygsla tomt og hytte de arvet etter min
tante, Wenche Gudding. 24/1 festenr 1.
Den andre fritidsboligen tilhører gården 24/1 og eies i dag av John Erik Pallin og Liv Johanne Pallin,
denne vil etter noen år bli overtatt av min bror Børge Pallin etter planen.
Det er derfor jeg søker om dispensasjon her, jeg med min familie vil gjerne ha tilhold på denne
Setervollen som jeg har vokst opp på og som jeg trives veldig godt på. Dette er også en samlingsplass
for hele familien i helger og høytider samt ferier, og vi blir ikke akkurat mindre med folk. Ser at tiden
er inne for og sette opp mitt eget og har ett håp om og få dette til gjennom denne søknaden.
Tilknytningen for denne plassen er stor og vi har ikke andre drømmer enn og komme oss opp hit og
gå i skog og mark, og ha det sosialt med familie og venner.

Vedlegg søknad :
•
•
•

Nabovarsel
Situasjonskart
Tegning av hytte som tenkt oppført

Ser fram til å høre fra dere, og om noe er uklart er det bare og ta kontakt.

Mvh
Espen Pallin
Mobil: 47479568
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Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1
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Situasjonskart Storvollen
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reguleringsplan - fradeling
av tomt og oppføring av
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24/1 - Liv Johanne og John
Erik Pallin
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arealdel - fradeling av
tomt og oppføring av
fritidsbolig/uthus Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse til søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - fradeling av
tomt og oppføring av
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Uttalelse skogbruk og
vilt - Søknad om
dispensasjon fra
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oppføring av
fritidsbolig/uthus - gbnr
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John Erik Pallin
Dispensasjonsbehandling
- søknad om
dispensasjon fra
reguleringsplan fradeling av tomt og
oppføring av
fritidsbolig/uthus - gbnr
24/1
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Fylkesmannen i
Trøndelag

Samediggi/Sametinget

Anine Humlen

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Espen Pallin har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt på
500m² og oppføring av en fritidsbolig med bebygd areal 138m² og et uthus . Fritidsboligen
omsøkes på eiendommen gbnr. 24/1.
Beliggenhet
Eiendommen 24/1 ligger ved Storvollen i Rognes.

Figur 1: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Eiendommen gbnr 24/1 er anvist med rød pil. Grønt areal i kartet,
med røde prikker, er iht. planens arealformål definert som LNF sone 2.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr 24/1 er iht. AR5 fulldyrka jord. Av matrikkelen fremgår det at eiendommen
er bebygd med ett seterhus og en landbruksbygning.

Figur 2: Situasjonskart som er vedlagt søknaden som viser bebyggelsen på eiendommen. Det omsøkte tiltaket er
inntegnet.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Tiltaket befinner seg innenfor aktsomhetsområde for
snøskred og steinsprang.
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 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - Ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – Tiltaket befinner seg viltområde 16 i kommunens viltkart.
Området er helårs leveområde for elg, spillplass for orrfugl, to hekkeplasser for tårnfalk
og en hekkeplass for fjellvåk.
Planavklaring
Det omsøkte arealet er i kommuneplanens arealdel definert som LNF sone 2 O. LNF sone 2 er
definert slik; landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt bolig- og
ervervsbebyggelse, men det kan tillates spredt bebyggelse. Bestemmelsen er videre utdypet slik.
Innenfor disse områdene kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. For utbygging som
Omsøkt
fritidsbolig
befinner
seg på en setervollpå
bestående
av 3fritidsboliger,
eksisterende fritidseiendommer.
innebærer
at det oppstår
en gruppebebyggelse
3 eller flere
kreves
Etablering
av
en
fjerde
fritidsbolig
vil
dermed
være
i
strid
med
kommuneplanens
arealdel.
bebyggelsesplan før tillatelse kan gis. Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres på jordbruksareal
Videre
søkessom
fritidsboligen
oppført på et område klassifisert som fulldyrka jord, noe som også er
klassifisert
fulldyrka jord.
i strid med kommuneplanens arealdel.
Videre fremgår det av kommuneplanens arealdel sone O at det i planperioden kan bygges inntil
15 hytter i området. Pr. 24.05.2018 er det gitt tillatelse til oppføring av 1 hytte i området, noe
som innebærer at det kan oppføres 14 hytter i planperioden. Omsøkt hytte er dermed i ikke i strid
med begrensningen for antall hytter i område O.
Søkers begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Begrunnelsen er minimalistisk og baserer seg på at
tiltakshaver har sterk tilknytning til plassen.
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.
Høring/nabovarsel
Trøndelag Fylkeskommune i brev datert 30.04.2018
Har ingen merknader til søknaden. Videre vises det til den generelle aktsomhetsplikten i
kulturminneloven.
Mattilsynet i brev datert 02.05.2018
Tiltaket berører ikke tilsigsområdet/kilde til registrerte vannforsyningssystemer.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 04.05.2018
Fylkesmannens landbruksavdeling finner at det ikke vil være i tråd med signal om et sterkere
jordvern å akseptere at fulldyrket areal omdisponeres til tomt for fritidsbolig. Vi fraråder at det
gis dispensasjon og vil vurdere å påklage et positivt dispensasjonsvedtak.
Skogbruk og vilt myndigheten i Midtre Gauldal kommune i notat datert 14.05.2018
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Tiltaket ligger i område med produktiv skog, men fritidsboligen søkes fradelt på innmark.
Fradelingen vil ikke føre til vanskeligheter med fremtidig skogbruk.
Tiltaket ligger i viltområde 16 i kommunens viltkart med lokal og regional verdi; Helårs
leveområde for elg. Spillplass for orrfugl. To hekkeplasser for tårnfalk, og en hekkeplass for
fjellvåk.
Fritidsboligen vil bli liggende i allerede etablert hytte/seterområde og vurderes til ikke å ha
negativ påvirkning på viltområdet.
Sametinget i brev datert 07.05.2018
Vurderer at det ikke er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede, samiske
kulturminner. Videre vises det til kulturminneloven.

Vurdering
Tiltaket befinner seg i viltområde 16 i kommunens viltkart. Området er helårs leveområde for
elg, spillplass for orrfugl, hekkeplass for tårnfalk og hekkeplass for fjellvåk. Rådmannen
vurderer at fritidsboligen søkes oppført i ett allerede etablert hytte/seterområde og vurderes til
ikke å ha negativ påvirkning på viltområdet.
I kommuneplanens arealdel er det besluttet at det ikke skal tillates ny bebyggelse på
jordbruksareal klassifisert som fulldyrka jord. Omsøkt område er klassifisert som fulldyrka jord.
I følge søknaden driftes ikke setervollen ut over at åkrene blir slått for å hindre gjengroing.
Rådmannen vurderer at det i kommuneplanens arealdel er tatt standpunkt til at det ikke skal
tillates ny bebyggelse på jordbruksareal og at etablering av ny fritidseiendom vil være i strid med
formålet.
En fradeling vil videre medføre at eiendommen blir en selvstendig bruksenhet, noe som åpner
opp for at den kan selges på det frie marked. Dette vil igjen være uheldig, da seterlandskapet kan
bli mindre helhetlig.
Fylkesmannen vurderer at fradeling og oppføring av fritidsbolig ikke er i tråd med signaler om et
sterkere jordvern. Rådmannen er enig i Fylkesmannens vurdering, dette til tross for at setervollen
ikke er i drift.
Omsøkt tiltak er videre i strid med kommuneplanens bestemmelse for LNF sone 2, hvor det
stilles krav om bebyggelsesplan i tilfeller hvor det oppstår en gruppebebyggelse på 3 eller flere
fritidsboliger. Rådmannen vurderer det som uheldig at utbygging av gruppebebyggelse skjer uten
at det foreligger en detaljregulering av området.
Rådmannens videre vurdering er at innvilgelse av dispensasjon vil kunne skape presedens i
lignende saker, noe som kan medføre en ytterligere nedbygging av fulldyrka jord og økt press på
fradeling av hytter i seterområder.
Til sammenligning behandlet NPM-utvalget sak PS120/16 i møte 17.10.2016 hvor det ble gitt
avslag på søknad om dispensasjon fra en reguleringsplan for fradeling av fritidstomt på
eiendommen gbnr. 22/1. Eiendommen gbnr. 22/1 er lokalisert ca. 4km i luftlinje unna omsøkt
eiendom, og er i AR5 definert som skog med lav bonitet/uproduktiv skog. Rådmannen vurderer
at saken er grunnlag for sammenligning fordi det ble gitt avslag på søknad om fradeling av
fritidstomt med uproduktiv skog. Nå søkes det om fradeling av fritidstomt på en setereiendom
bestående av fulldyrka jord, noe som gjør landbruksinteressene desto sterkere.
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Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §8-12
§8 – Kunnskapen ansees 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 gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
500m2 fra eiendommen gbnr. 24/1 og oppføring av omsøkt fritidsbolig og uthus.
Vedtaket begrunnes med at det setter planen vesentlig til side og at fordelene ved å gi
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven §19-2.
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