Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Møterom 346, Midtre Gauldal rådhus
11.02.2019
08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Møtet starter med befaring tilknyttet sak PS 3/19. Befaringen starter kl 08:30 med oppmøte på
gamle Lysgården i Kalvtrøa. Behandling av saker fortsetter umiddelbart, på Rådhuset etter at
befaringen er gjennomført.

Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.

Støren, den 05.02.2019

Peter Dew
Enhetsleder
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Saksliste
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Innhold

Lukket

RS 1/19

Høring: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i
eierseksjonsloven

PS 1/19

Referatsaker

RS 2/19

Høringsbrev - Forskrift om jakt på bever i Melhus

2019/378

RS 3/19

Utkast til høringsuttalelse

2018/4581

RS 4/19

Offentlig ettersyn - Planprogram - Regional plan for
arealbruk i Trøndelag

2018/4581

RS 5/19

Klage på reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på
Støren - Midtre Gauldal 45/42 og 45/1-52 - Fylkesmannen
stadfester kommunens vedtak

2018/856

RS 6/19

Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje til bolig gbnr 272/18

2018/3439

RS 7/19

Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra
reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av hytte gbnr 146/27

2018/3716

RS 8/19

Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og
fyllestasjoner for alternative drivstoff - høring

2019/190

RS 9/19

Melding om politisk vedtak - områdeplan for Melhus
sentrum - høring og offentlig ettersyn

2018/4220

RS
10/19

Høring - Miljøfyrtårns forslag til reviderte hotellkriterier

2018/4474

RS
11/19

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

2018/4529

RS
12/19

Behandling av klage på vedtak om pålegg om riving og
tvangsmulkt - oppsetting av fiskehytte - Midtre Gauldal
230/2 - kommunens vedtak stadfestes

2018/2737

PS 2/19

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr
71/1

2018/3303

PS 3/19

Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei oppføring av carport- gbnr. 46/13

2018/2393

PS 4/19

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls/sekshjulstrekker - Kjell Prytz

2018/4555

PS 5/19

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag snøskuter/ATV med belter - Per Eivind Aunøien

2018/4559

PS 6/19

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag snøskuter/UTV - Andre Nilsen

2018/4557
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Arkivsaksnr
2019/186

PS 7/19

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuling
med belter - Sigrid Skauge Tiller

2018/4073

PS 8/19

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon etter
plan- og bygningsloven kap 19 - fradeling av tilleggsareal
til eiendommen gbnr 259/7 fra gbnr 259/1

2018/3344

PS 9/19

5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangsbehandling

2017/1679

PS 10/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon tilbygg til hytte "Bakkebu" - gbnr 220/26
PS 11/19 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls/sekshjulstrekker - Leiv Forodden

2018/4040
2019/34

PS 12/19 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom "Kleva" - gbnr 270/3, 270/5, 224/12 og 263/13 - Rolf
Kleven

2018/3905

PS 13/19 Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra
LNF sone 1 ved Storburusjøen - ombygging av fritidsbolig
- gbnr 217/7

2018/4211

PS 14/19 Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov

2018/3236

PS 15/19 Vedtak - Øvelsesplan 2019-2013 for Singsås-. Soknedalog Budal Røde kors hjelpekorps

2019/116

PS 16/19 Skogfond - søknad om økonomisk støtte til skogkurs 2018/2019 - Støren ungdomsskole

2019/313

PS 17/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - riving av eksisterende
bygg/oppføring av hytte og anneks/endring av
tomt/omlegging av vei/avløpsanlegg - gbnr 155/12

2018/3628

PS 18/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel (ny søknad) - LNF-formål riving av liten hytte og oppføring av ny hytte - gbnr
400/1/14

2018/3665

PS 19/19 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag patruljering løypenett - Soknedal Røde kors hjelpekorps Budal Røde kors hjelpekorps - Singsås røde kors
hjelpekorps

2019/369

PS 20/19 5027_2018005_fastsetting_planprogram_Rp_Hov

2018/2396

PS 21/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av betongstasjon Liøya - gbnr 49/21

2018/2935
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Deres ref

Vår ref

Dato

17/3125-10

21. januar 2019

Høring: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra
ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten «Bedre
regulering av større utbyggingsprosjekter». Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg som
ble oppnevnt av departementet den 30. august 2017. Utvalget leverte sin rapport den 14.
september 2018.
Utvalgets oppdrag har vært å utrede hvordan seksjonering av eiendom i større
utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. Utvalget ble bedt om å
vurdere hvordan lovgiver kan legge til rette for at utbygger i større grad enn i dag velger å la
hele utbyggingsprosjektet være én stor eiendom som seksjoneres til ett stort sameie.
Større utbyggingsprosjekter blir i dag ofte gjennomført i flere byggetrinn, der utbyggeren
underveis oppretter flere (små) eierseksjonssameier. Premisset for problemstillingen utvalget
ble bedt om å undersøke, er at slik organisering ikke nødvendigvis er den beste for utbygger
eller de fremtidige kjøperne av seksjoner. Det ble i mandatet bl.a. pekt på
«stordriftsfordelene» ved å være ett stort sameie fremfor flere små, typisk ved at de totale
drifts- og vedlikeholdsutgiftene blir lavere. Utvalget ble videre bedt om å vurdere enkelte, mer
avgrensede, problemstillinger, blant annet behovet for å innføre regler som kan sikre en mer
ryddig og troverdig grunnbok når et eierseksjonssameie oppløses.
Utvalget foreslår to hovedgrep for å legge til rette for større eierseksjonssameier:
For det første foreslår utvalget å innføre en ny seksjonstype - «utbyggingsseksjon».
Modellen går ut på at utbygger ferdigstiller ett byggetrinn, som på vanlig måte seksjoneres
som bolig-/nærings- og fellesareal (den «ferdigstilte delen av sameiet»). Samtidig
Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Maria Louise
Ramos
Haavardsholm
22 24 71 82

seksjoneres den gjenstående delen av eiendommen (som vil utgjøre de senere
byggetrinnene), som en utbyggingsseksjon. Deretter inkorporeres byggetrinnene fortløpende
i den ferdigstilte delen av sameiet, slik at utbyggingsseksjonen blir tilsvarende mindre. Når
hele eiendommen er ferdig utbygget, vil det ikke være noen utbyggingsseksjon igjen.
Utvalget har foreslått ulike grep for å ivareta interessene til de seksjonseierne som har flyttet
inn i den ferdigstilte delen av sameiet, og utbyggeren, som har ansvaret for den delen av
eiendommen som fortsatt er under utvikling. Generelt foreslår utvalget at de seksjonene som
er overtatt av kjøpere i størst mulig grad holdes adskilt fra utbyggingsseksjonen, både når
gjelder beslutningsmyndighet og økonomi. Utvalget foreslår flere endringer i
eierseksjonsloven for å kunne gjennomføre en slik modell.
Utvalgets forslag innebærer en nokså komplisert juridisk modell. Departementet vil derfor
oppfordre de høringsinstansene som støtter utvalgets forslag om «utbyggingsseksjon», til
også å opplyse om hvorvidt de tror de vil komme til å benytte denne modellen, dersom den
blir vedtatt.
For det andre foreslår utvalget å gjøre det enklere for allerede etablerte
eierseksjonssameier å slå seg sammen, blant annet ved å redusere lovens krav, fra enighet
til kvalifisert flertall på årsmøtet. Utvalget foreslår også at det utarbeides et standardisert
søknadsskjema for sammenslåing.
Utvalget har i tillegg foreslått nye regler som kan sikre en mer ryddig og troverdig grunnbok
når et eierseksjonssameie oppløses, og det isteden oppstår et vanlig tingsrettslig sameie.
Høringssaken er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2625975
Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under «send inn høringssvar» på
lenken over.
Frist for å sende inn høringssvar er mandag 29. april 2019.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter
offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede
organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.
Spørsmål kan rettes til:
Fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson:
E-post: cecilie.karlson@kmd.dep.no
Tlf: 22 24 72 41, og
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Rådgiver Maria Ramos Haavardsholm:
E-post: maha@kmd.dep.no
Tlf: 22 24 71 82

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

Cecilie Ingjerd Karlson
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Adresseliste: Ifølge liste
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PS 1/19 Referatsaker
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Landbruk og friluftsliv
Saksbehandler Ole John Sæther
Telefon
72858178
Dato
30.01.2019
Saksnr.
18/5446-6

Adresseliste

Høringsbrev- Forskrift om jakt på bever i Melhus
Komitefor teknikkog miljø vedtokenstemmigpå møte den 10.01.2019å sendeforslagtil ny lokal
forskrift om jakt på beveri Melhuskommune,ut på høringtil aktuellehøringsparter.Kommunensender
samtidigmål for forvaltningav beverut på høring.
Bådeforskriftsforslaget,målsettingenog saksutredningenliggersom vedleggtil dette høringsbrevet.
Høringsfristensettestil 1. mars2019
Høringsuttalelsenkan sendespå e-post til postmottak@melhus.kommune.no
eller pr. brev til:
Melhuskommune
Arealforvaltning
Rådhusveien2
7224Melhus
Høringsdokumentetfinnesogsåpå kommunenshjemmesidewww.melhus.kommune.no
Med hilsen
KristinRiaunet

OleJohnSæther

avdelingsleder

skogog viltansvarlig

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur
Vedlegg:
1. Forslagtil ny forskrift om jakt på beveri Melhus
2. Forslagtil mål for forvaltningav beveri Melhus
3. Samletsaksfremstilling
4. Forskriftom åpningav jakt på beveri Melhuskommune(gjeldendeforskrift som skaloppheves)

Post-og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-postpostmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr.938 726 027
Telefon +47 72 85 00 00

9

Saksnummer
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Adresseliste:
Grunneierlag

Kontaktperson

Adresse

HølondaGrunneierlag1
HølondaGrunneierlag2
HølondaGrunneierlag3
HølondaGrunneierlag5
NedreHorgGrunneierlag
VestreVassfjellGrunneierlag
TømmeGrunneierlag
BranemJaktområde
HorgØstreBygdealmenning
A/SLundemoBruk
FlåSameie
SkoldaGrunneierlag
MelhusGrunneierlag3
ValdumGrunneierlag
FlåUtmarkslag
SkjetneJaktområde
HovinKrogstadGr.lag
Melhusog BuvikGrunneierlag
GyllandKretsGrunneierlag

IngeOttar Onsøyen
MonicaGarberg
Ole Petter Estenstad
KjellJoarSunnset
JonErikLund
KåreHangerås
LarsNesheim
Petter Røskaft
PerTerjeLer
OlaHuke
TrondHenrikReitan
EndreGåsbakk
Ann-KristinLosenMoholdt
PerIngeLøberg
PerØ Langland
Knut Olsen
HansBrede
KristinBrækken
GunnarBørseth

GrøtanJaktområde
Midtre HorgGrunneierlag
Wehn Jaktvald
Råbygdmarka
Grunneierlag
TømmesdalenGrunneierlag
Reasagskog
sameie
KolbrandstadJaktområde
Hollum/KregnesUtmarkslag
Martin RøeJaktvald
JultjønnåsenJaktvald
Midtflå/KirkflåGrunneierlag
MelhusStorviltforvaltning
HorgJakt& Fiskelag
HølondaJeger& Fisk
MelhusJeger& Fisk
TrøndelagFylkeskommune
Fylkesmannen
i Trøndelag
Naturvernforbundet,Melhus
og Klæbulokallag
Midtre GauldalKommune
TrondheimKommune
Klæbukommune

JanGrøtan
Tor ErikDullum
KjellT. Aas
EinarHepsø
SigurdAsbjørnBuklev
GunildGylland
HelgeAntonsen
TorePedersen
Martin Røe
OlaGaustad
Marlon Midtflå
Tor Heggberget
BjørnarSamdal
Knut StåleSkogstad
SteinarMyhren
FylketsHus

Lufallsvn.105,7212Korsvegen
Brannåsvn.243 7228Kvål
Jåravn.680,7213Gåsbakken
Jønlandsvegen
68, 7213Gåsbakken
Lundamovn.377,7232 Ler.
Kvålsvn.7,7228Kvål
Tømmesdalsvn.
546,7236 Hovin
Aunevegen16, 7021Trondheim
Lundamovegen
220,7234Lundamo
Eggavn.96, 7234Ler
Reitvegen109,7234Ler
Hølondvegen3231,7213Gåsbakken
Losaveien50, 7228Kvål
Lebergsbakkan
84, 7232Lundamo
Langlandsvn.
38, 7234Ler
Kregnesvn.480,7224Melhus
Eindridesvn 40, 7227Gimse
Øyåsvegen58, 7224Melhus.
Fossvn.285, 7236Hovin
Grøtvn.149, 7212Korsvegen

KjellBrevik
Rådhuset
Miljøenheten

Møllingvegen180,7232Lundamo
Bennavn.1432,7212Korsvegen
Bennavn.181,7228 Kvål
Tømmesdalsvn.
1081,7236 Hovin
Teialia17B,7236Hovin
Kolbrandstadvn131,7212Korsvegen
Letesvn.19, 7224Melhus.
Sørbygdvn.270,7213Gåsbakken.
Uståsen97 A, 7082Kattem
Flååsvegen
264, 7234Ler
Løvsetvegen
332,7224Melhus
Stor-Trondsveg67, 7232Lundamo
Sandbakken4, 7224Melhus
Ormhaugen2, 7350Buvika
Postboks2560,7735Steinkjer
Postboks2600,7734Steinkjer
Hovinsåsen13 B, 7236Hovin
Rørosvegen
11, 7290Støren
Postboks2300Torgarden,7004Trondheim
Postboks200,7541 Klæbu
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Saksnummer

MelhusSkogeierlag
HølondaSkogeierlag

Teialia17B,7236Hovin
Sørbygdvn.270,7213Gåsbakken

GunhildGylland
Martin Røe
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Saksframlegg

Arkivnr. 122

Saksnr. 2018/4581-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Formannskapet

Utvalgssak
Møtedato
3/19
11.02.2019
8/19
14.02.2019
Saksbehandler: Peter Robert Dew

Utkast til høringsuttalelse

Dokumenter i saken:
1 I Offentlig ettersyn - Planprogram - Regional plan for
arealbruk i Trøndelag
2 S Utkast til høringsuttalelse

Trøndelag fylkeskommune

Vedlegg
1 Offentlig ettersyn - Planprogram - Regional plan for arealbruk i
Trøndelag
Ingress
Referatsak 18/19 ble behandlet i Formannskap 24.01.2019 hvor det ble enstemmig vedtatt at
utvalg for næring, plan og miljø skal utarbeide høringsuttalelse for endelig vedtak i
formannskapet.
Saksopplysninger
Trøndelag fylkeskommune har sendt planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag på
høring med høringsfrist 22. februar 2019.
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,
opplegget for medvirkning, sentrale temaområder og problemstillinger, samt behovet for
kunnskapsgrunnlag/utredninger.
Regionrådet for Trondheimsregionen vedtok den 30.01.2019 denne uttalelsen til planprogram for
regional plan for arealbruk:
Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være en
utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag.
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen mener
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at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å håndtere
kommuneoverskridende utfordringer og at den ikke overstyrer lokaldemokratiske vedtak.
Trondheimsregionen har IKAP som plandokument på regionalt nivå. Gjennom IKAP har
kommunene og fylkeskommunen vedtatt felles mål, strategier og retningslinjer for utvikling av
Trondheimsregionen. IKAP skal legges til grunn i all areal- og transportplanlegging i
kommunene og i regionen for å oppnå målene. IKAP er vedtatt i alle kommuner i
Trondheimsregionen og i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet forutsetter at
Regionalplan for arealbruk i Trøndelag er i tråd med IKAP.
Planprogrammet omfatter noen utredningstema som ikke direkte omfattes av IKAP:
klimaomstilling, kulturvern, reindrift, kraftproduksjon, mineraler og massedeponi,
kystsoneplanlegging, strandsone og vannforvaltning. Trondheimsregionen er enig i at dette er
viktige tema som bør håndteres og kan styrkes gjennom en helhetlig kommuneoverskridende
politikk. Regional plan for arealbruk bør gi kommunene nyttige virkemidler til å bidra til en
positiv utvikling i Trøndelag for disse temaene.
Trondheimsregionen savner friluftsliv som eget utredningstema. Å legge til rette for og sikre
tilgang til friområder med et sammenhengende turvegnett bør ses i et kommuneoverskridende
perspektiv. Å legge til rette for friluftsliv i Trøndelag er et viktig arealgrep som bidrar til å
fremme god folkehelse.
Når det gjelder transportutvikling er det noen store samferdselsprosjekter som
Trondheimsregionen prioriterer, forankret i Samferdselspolitisk fundament. Prosjektene har en
virkning som går utover Trondheimsregionen sine grenser. Det er vesentlig at Trøndelag
fylkeskommune støtter prioriteringene, forankrer dem i sine planer og står sammen med
Trondheimsregionen i forhandlingene med staten om finansiering og forankring i NTP.
Regionrådet støtter vurderingen om at det å legge opp til en god og bred planprosess er en
forutsetning for å lykkes med oppfølging av Regional plan for arealbruk i Trøndelag.
Kommunene, både politisk og administrativt, må bli involvert i det videre arbeidet. I
planprogrammet beskrives en planprosess som legger opp til regionvis dialogmøter med
kommunenes politiske ledelse og faglige drøftinger med kommuneadministrasjonene.
Regionrådet mener det er vesentlig å ha en god prosess opp mot formannskapene for å bli enig
om felles mål og strategier for arealutvikling som skal nedfelles i regional plan for arealbruk i
Trøndelag. Felles formannskapsmøtet i Trondheimsregionen 11.-12. april 2019 kan være en god
egnet arena til et dialogmøte med kommunene i Trondheimsregionen om Regional plan for
arealbruk i Trøndelag.
Vurdering
Rådmannen synes at uttalelsen fra Regionrådet er fornuftig. Utvalg for næring, plan og miljø bør
støtter seg til uttalelsen uten at det er nødvendig å repetere teksten.
Rådmannen merker at verken Midtre Gauldal eller Støren er nevnt hvor planprogrammet
definerer aksen Orkanger - Trondheim – Steinkjer og regionale tyngdepunkter. Oppdal, Røros,
Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn, Namsos, Grong og Vikna/Nærøy er nevnt som regionale
tyngdepunkt som fyller litt ulike roller og har forskjellige styrker og svakheter.
Utvalg for næring, plan og miljø bør be om at Trøndelag fylkeskommune klargjøre hvor Støren
befinner seg i forhold til regionplanlegging.
Rådmannens innstilling
Rådmannen støtter seg til uttalelsen fra Regionrådet for Trondheimsregionen.
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Rådmannen anbefaler at Trøndelag fylkeskommune definerer hvor Støren og Midtre Gauldal
befinner seg i forhold til regionale tyngdepunkter og utviklingsaksen Orkanger-TrondheimSteinkjer.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Til kommunene i Trøndelag, samt Halsa og Rindal kommune

Vår dato:
Deres dato:

18.12.2018

Vår referanse:

201845692-11

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Anne Caroline Haugan

Offentlig ettersyn - Planprogram for Regional plan for
arealbruk i Trøndelag
Fylkestinget i Trøndelag vedtok 12. desember 2018, i sak 168/18, å sende forslag til
planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag på høring, i henhold til plan- og
bygningslovens §8-3.
Sammenslåinga av Trøndelag har utløst et behov for en ny regional plan for arealbruk
som skal tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Målet med
planarbeidet er å tilrettelegge for en framtidsretta, effektiv og samordna arealutvikling
for hele Trøndelag. Regional plan for arealbruk skal være et godt styringsverktøy og stå
sentralt når kommunene rullerer sine arealdeler.
Måloppnåelse er avhengig av samarbeid og felles innsats på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer. Fylkeskommunen vil lede planprosessen, med mål om å bevare
viktige felles kvaliteter og sikre god samfunnsutvikling i regionen. Planprosessen vil gå
over to år, og endelig plan skal vedtas av fylkestinget i desember 2020.
Planprogrammet redegjør for aktuelle temaområder, behov for kunnskapsgrunnlag,
prosess og medvirkning.
Kommunene er svært sentrale i arbeidet, og god dialog med kommunene er avgjørende
for et godt sluttresultat. Vi er avhengig av å møte kommunene både på politisk og
administrativt nivå. Planarbeidet skal utarbeide overordnede mål og strategier for
arealbruk, og her er det særlig viktig med politisk forankring og eierskap. Vi tar sikte på
å bruke eksisterende arenaer, som kommunekonferanser o.l., i tillegg til regionvise
dialogmøter i løpet av 2019 og 2020.
Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere de overordnede målene og
strategiene, og sikre at planen blir et godt styringsverktøy for kommunene og regionale
myndigheter. Her er fagkunnskapen i kommuneadministrasjonen sentral. Det vil bli
sendt egne invitasjoner til å delta på temadager og i arbeidsgrupper i prosessen. Om
dere allerede nå ser at det er temaområder dere ønsker å bidra til kan dere gjerne
opplyse om det i høringsuttalelsen.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Om det er spesielle problemstillinger dere ønsker å drøfte angående planprogrammet er
det bare å ta kontakt med seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim eller prosjektleder
Anne Caroline Haugan.
Høringsfristen er satt til 22. februar 2019.

Med vennlig hilsen

Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder Plan

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Planprogram regional plan for arealbruk 12.12.2018
Mottakere:

FRØYA KOMMUNE
TRONDHEIM KOMMUNE
MALVIK KOMMUNE
RØROS KOMMUNE
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
TYDAL KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
SNILLFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
Dokumentnr.: 201845692-11

side 2 av 3

16

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
ROAN KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE
FLATANGER KOMMUNE
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FROSTA KOMMUNE
VERRAN KOMMUNE
AGDENES KOMMUNE
RØYRVIK KOMMUNE
OSEN KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE
RINDAL KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE
HALSA KOMMUNE
NÆRØY KOMMUNE
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Plan- og bygningsloven §4-1 krever at det skal
utarbeides et planprogram som grunnlag for
planarbeidet med regional plan:
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med
planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger. Forslag til planprogram sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig
med varsling av planoppstart.
Fylkestinget fastsetter planprogrammet etter at det
2
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Kartet illustrerer Trøndelag anno 2020, etter kommunesammenslåinger og at Halsa og Rindal er innlemmet i fylket.
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Innledning
Sammenslåinga av Trøndelag har utløst et behov for en ny regional plan for arealbruk som skal
tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Håndtering av kommuneoverskridende utfordringer er et samfunnsansvar gitt til fylkeskommunene, og som er en sentral del
av samfunnsutviklerrollen.
I dag har vi to ulike plan-dokument, som gjelder til ny regional plan er vedtatt:
•
•

Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag, vedtatt i 2014, som retningsgivende
arealpolitikk for fylkeskommunen
Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt i 2013. Planen skal legges til grunn for
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i NordTrøndelag

Trøndelag består i dag av 47 kommuner. Når den regionale planen blir vedtatt i 2020 vil endringer i
kommunestrukturen ha redusert tallet til 38. Men ulike deler av Trøndelag vil fortsatt ha ulike
utfordringer og muligheter, og kreve ulike svar. Der det er stort press på arealene kan en plan med
tydelige prinsipper for avveining av ulike interesser være et godt verktøy. Mange av de samme
prinsippene vil være riktige for å sikre livskraftige distrikter, samtidig som det på noen områder kan
være behov for andre prioriteringer og retningslinjer.
Fordi ulike deler av Trøndelag kan ha behov for ulike løsninger er det behov for en differensiert, men
likevel bærekraftig arealpolitikk. Regional plan skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og
retningslinjer til gode helhetsløsninger for Trøndelag. I tillegg skal planen sikre samordning av ulike
arealbehov, også på tvers av kommunegrensene. For å sikre et godt helhetsperspektiv skal denne
førstegenerasjonsplanen for arealbruk i Trøndelag omfatte hele fylket.
Målet er en framtidsretta, effektiv og samordna arealutvikling for hele Trøndelag. Regional plan for
arealbruk skal være et godt styringsverktøy og stå særlig sentralt når kommunene rullerer sine
arealdeler.
Måloppnåelse er avhengig av samarbeid og felles innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
Fylkeskommunen, med fylkestinget som regional planmyndighet, vil lede planprosessen, med mål om
å bevare viktige felles kvaliteter og sikre god samfunnsutvikling i regionen.
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Formålet med planarbeidet
Regional plan for arealbruk skal være en overordnet og samlende plan som gir forutsigbarhet og
langsiktighet i arealforvaltninga i Trøndelag. Planen skal sikre samordning av ulike arealbehov, også
på tvers av kommunegrensene, og skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til
gode helhetsløsninger. Den regionale arealpolitikken skal bidra til å bevare viktige felles kvaliteter,
samtidig som den skal legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i fylket.
En viktig målsetting for selve planprosessen er at den skal bidra til felles forståelse for hva som skal til
for å oppnå en næringsvennlig og bærekraftig arealutvikling i Trøndelag.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til gode
helhetsløsninger for Trøndelag. Fordi kommunene i Trøndelag til dels har svært ulike utgangspunkt er det et mål at planen
løfter fram en differensiert, men likevel bærekraftig, arealpolitikk.

Planens virkning
I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-1 skal regional plan legges til grunn for regionale organers
virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den endrer ikke på
eksisterende planstrukturer fastlagt i plan- og bygningsloven der kommunene har det primære
ansvaret for arealplanleggingen. Fylkestingets planvedtak vil skape forpliktelser for offentlige
myndigheter og organer til å følge opp og gjennomføre planen.
Kommunene må drøfte og implementere føringene fra den regionale planen i sine kommunale
planer og i sin enkeltsaksbehandling. Innsigelser og klage fra regionale og statlige myndigheter vil
ikke bli gitt til planer som er i samsvar med regional plan.

Planens oppbygging
Kunnskapsgrunnlag: Et godt kunnskapsgrunnlag gir anledning til å differensiere arealpolitikken på
regionalt nivå. Planarbeidet skal bygge på et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag, basert på
statistikk og analyser, verdier, kunnskap og praktisk erfaring. En sammensatt forståelse er
grunnleggende for å lykkes med samfunnsutviklingen i trønderske kommuner med ulike utfordringer.
Ulike aktører har ulike roller og kan ha ulikt perspektiv. Et felles bilde av hva de sentrale
utfordringene og problemstillingene er vil gjøre det lettere å få til gode løsninger i plan.
Mål for en bærekraftig og differensiert arealpolitikk, med tilhørende strategier, vil stå sentralt i
planarbeidet. Disse bygger videre på målene fra Trøndelagsplanen, og må utarbeides i samarbeid
med relevante aktører. Det er særlig viktig med politisk forankring og eierskap til de overordnede
målene og strategiene, både på kommune- og regionnivå.
Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal være tydelige og bli et styringsverktøy både for
kommunene og regionale myndigheter. Retningslinjene skal operasjonalisere mål og strategier for
arealbruken i Trøndelag, både gjennom enkeltsaksbehandling, men særlig ved rullering av
kommuneplanens arealdel. Når kommunene implementerer retningslinjene i sine arealdeler vil det
6
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være rom for lokale tilpasninger, men føringene fra regional plan skal sikre at kommunenes
arealplaner bidrar til å styre Trøndelag i en felles overordnet retning.
Retningslinjene vil ikke utløse konsekvensutredning.
Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal gi kommunene et forutsigbart handlingsrom i
deres arealplanlegging. Planer som er i tråd med retningslinjene skal ikke utløse innsigelse.
Temakart kan være aktuelt for en del av temaområdene, og vil bli utarbeidet ved behov
Samarbeidsprosjekter: Regional plan for arealbruk vil initiere flere samarbeidsønsker og konkrete
samarbeidsprosjekter mellom ulike parter. Slike samarbeidsprosjekter skal koordinere innsats og
bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om ulike arealspørsmål.
Handlingsprogram: Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for
gjennomføring av planen, med tiltak, avtaler, økonomiske forpliktelse, tydelig ansvarsfordeling og
tidshorisont på oppgavene. Dette skal vedtas av regional planmyndighet og behovet for rullering skal
vurderes årlig.
Trolig ikke bruk av regionale planbestemmelser: Nå, ved varsel om planoppstart av denne «førstegenerasjonsplanen», er det vurdert som lite aktuelt å ta i bruk regionale planbestemmelser. Bruk av
regionale planbestemmelser vil utløse krav om konsekvensutredning med en særskilt vurdering og
beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn.
Regionale planbestemmelser er et sterkt juridisk regionalpolitisk virkemiddel som hittil ikke er tatt i
bruk i noen av de gamle trøndelagsfylkene. Virkningen av en regional planbestemmelse er at det ikke
kan iverksettes særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak innenfor nærmere avgrensede geografiske
områder, som etter bestemmelsene vil være i strid med planen uten samtykke. Dette kan f.eks.
gjelde kjerneområder for landbruket, landskapsområder, eller traséer for større samferdselsanlegg.
Forbudet gjelder inntil ti år med mulighet for forlengelse, i påvente av at kommunene, i sine planer,
skal ivareta de regionale og nasjonale hensynene med bindende virkning. Forslag om regional
planbestemmelse skal utarbeides og behandles i samsvar med reglene i PBL §§ 8-3 og 8-4, og kan
fremmes i forbindelse med utarbeiding av en regional plan.
Temaområder: Utvalget av temaområder er gjort basert på kunnskap om kommunenes utfordringer
og muligheter, gjennom dialog i ulike prosesser, plansaksbehandling og veiledning, erfaringer fra
regionalt planforum, samt innspill og høringsuttalelser til Trøndelagsplanen.
Planen er foreslått delt i to hovedkapitler, «by og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige
distrikter i Trøndelag» og «næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag». Planprogrammet
presenterer temaområder, sentrale utfordringer og eventuelle behov for kunnskapsgrunnlag i
tilknytning til temaområdene.
Ett av temaområdene er jordvern. Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av
regional plan for arealbruk i Trøndelag, og ses i sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken.
Dette vil bli fulgt opp gjennom planprosessen.

En regional plan er en avtale. Når fylkestinget vedtar den regionale planen får vi en felles
forpliktende plan for langsiktig arealbruk i Trøndelag. Planen vil ikke bare gjelde for
fylkeskommunen, men også for kommunal og statlig planlegging og virksomhet.
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Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for
arbeidet
FNs bærekraftmål
FN har vedtatt 17 bærekraftmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land og er
verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
innen 2030.
Parisavtalen
Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale bestående av bestemmelser for blant annet reduksjoner
i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling. I vår region forplikter
klimamålene oss til å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som vi legger til rette for at byene og
tettsteder fortsatt skal vokse.
Nasjonale forventninger til fylkeskommune og kommunene
Regjeringen utarbeider hvert fjerde år «Nasjonale forventninger» til fylkeskommunene og
kommunene, der det beskrives mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at det skal
legges særlig vekt på i planleggingen. I tillegg til bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt
ønsker regjeringen en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier og utvikling av attraktive og
klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal-, transport og arealplanlegging
Statens retning for areal- og transportpolitikken: Arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette
for klima- og miljøvennlige transportformer.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Planleggingen skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging, og bidra
til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statens retning for arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen: Målet er å ivareta allmenne
interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal gjennomføres en sterkere geografisk
differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort.
Nasjonal transportplan 2018-2029
Det overordnede og langsiktige målet i Nasjonal transportplan er «et transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Planen legger til rette for
utbygging både av nasjonale transportkorridorer og veg- og jernbanenettet generelt for å redusere
reiseavstander og styrke trafikksikkerhet. Samtidig skal det også utvikles mer attraktiv
kollektivtransport og infrastruktur for gåing og sykling. Det er et mål for byområdene at
persontransportveksten skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
Nasjonal jordvernstrategi
Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi med mål om at omdisponeringen av
landbruksjord i Norge skal reduseres til maksimalt 4000 dekar/år innen 2020. Ny nasjonal
jordvernstrategi skal vedtas i Stortinget parallelt med statsbudsjettet, i desember 2018.

8
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Konvensjonen om biologisk mangfold
Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» viser
den nasjonale politikken for bevaring av naturmangfold med mål om å ha god tilstand i
økosystemene, ta vare på truet natur, og bevare naturområder som viser variasjonsbredden i norsk
natur.
Trøndelagsplanen
RPA skal være med på å operasjonalisere målene i Trøndelagsplanen 2019-2030.
Arealer og arealbruk er sentralt for retningsmål innen alle de tre temaområdene bolyst og
livskvalitet, kompetanse, verdiskaping og naturressurser og regionale tyngdepunkt og
kommunikasjoner. Flere av samfunnsmålene vil ha stor betydning for Regional plan for arealbruk, og
disse er framhevet i planprogrammet under de relevante temaområdene.
Regionale planer og strategier
Planarbeidet koordineres med relevante regionale planer og strategier med en tydelig
arealdimensjon, eksempelvis innen klima, samferdsel, kulturminner og næringsfeltet. Det er sentralt
at de regionale planene og strategiene bygger opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer
slik at vi får en politikk for samordna bolig-, næring-, areal- og transportutvikling i Trøndelag.
Interkommunale plansamarbeid og avtaler med arealdimensjon
Den regionale planen for arealbruk vil være overordnet interkommunale plansamarbeid og andre
interkommunale samarbeidsprosjekter. Regional plan for arealbruk skal ikke erstatte disse. Det er
derfor viktig at samhandlingen med kommunene og eksisterende plansamarbeid er god, slik at
regional plan og interkommunale plansamarbeid som IKAP og kystsoneplan, prosjektet
Innherredsbyene og byvekstavtalen for Trondheim kan styrke hverandre.
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Utfordringsbildet i Trøndelag
Trøndelag i tall presenterer tall og fakta om
Trøndelag. Fylket har en langstrakt kystlinje, store
landbruksarealer, fjell-, myr- og skogområder, én stor
by og flere små byer og tettsteder. Kommuner i sterk
vekst har andre arealutfordringer enn kommuner
med befolkningsnedgang, og begge typene er godt
representert i Trøndelag. Kombinert med ulikt
ressursgrunnlag og en variert geografi gir det behov
for en differensiert og bærekraftig arealpolitikk.
Trøndelag har et bosettingsmønster med store
områder med spredt bebyggelse og enda større
områder uten bosetting.
En stor andel av bosettinga vises langs jernbanen og
E6 i nord-sør-retning på kartet. Elvedaler og store
innsjøer kommer fram i kartet fordi bosettingen er
samlet langs disse. Bosetningen i kystkommunene følger stort sett kystlinjen.
74,7 % av befolkningen i Trøndelag bor i et tettsted. Kartet viser tydelig at Trondheim har tettest
bosetting, men at det også er flere andre steder i Trøndelag med tett bosetning, blant annet i
Innherredsbyene, Orkanger og Namsos. Som i resten av Norge, og verden forøvrig, har det over
lenger tid skjedd en intern sentralisering innad i kommunene og i regionen.
Tilgangen til arbeid er den store driveren for
befolkningsutviklinga i kommunene, enten i form av
tilgjengelig arbeid i kommunen eller i nærliggende
kommuner. Hovedalternativet i SSBs befolkningsprognoser tilsier at befolkningen i Trøndelag vil være
på 519 533 i 2040. Dette er 60 789, eller 13,3 %, flere
enn i dag.
Det er store variasjoner i befolkningsutviklinga i
kommunene i Trøndelag. Det er en markant vekst i og
rundt Trondheim, og vekst i aksen som følger
Trondheimsfjorden fra Orkanger i sør til Steinkjer i
nord, i form av både fødselsoverskudd og positiv
nettoinnflytting.
Grovt sett har områdene som faller utenfor denne
aksen hatt en flat befolkningsutvikling eller nedgang,
med noen unntak. Hitra, Frøya og Vikna har hatt en
sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. Overhalla, Bjugn og Oppdal også hatt sterk
vekst.
Som i resten av landet er trenden at de store kommunene vokser, og de som alt er små mister
innbyggere. Distriktene er i større grad avhengig av innflytting, og da spesielt innvandring, for å få en
positiv befolkningsutvikling.

10
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Sentrale problemstillinger og utredningsbehov
Trøndelag er sammensatt region. Det er store forskjeller på de arealutfordringene
Trondheimsregionen har, sammenligna med mange av innlandskommunene. På noen områder kan
det derfor være behov for en differensiert, men likevel bærekraftig, politikk. Enkelte temaområder
har en klar geografisk dimensjon, som kystsoneplanlegging. Samtidig kan man finne fellestrekk
mellom utfordringer i kommuner som har ulik geografi, som kystkommuner i vekst og småbyene
langs aksen.
Felles for alle kommuner, uavhengig av folketall og befolkningsutvikling, er behovet for god by- og
stedsutvikling, større næringsarealer, massedeponi, samordna infrastruktur osv. De fleste temaene
vil være relevante for alle kommunene, om enn i noe varierende grad.
De ulike fagtemaene kan sorteres på mange ulike vis, og i planprogrammet er de fordelt under to
hovedoverskrifter:
•
•

By og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag
Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag

Bærekraftig utvikling er et sektorovergripende tema som skal være bærende for alle de ulike
temaområdene. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt,
nasjonalt og globalt. Folkehelsearbeid er en av forutsetningene for sosial bærekraft. Befolkningens
helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn.
Vi har derfor valgt å løfte folkehelse opp sammen med bærekraft, som en overordnet inngang til
planarbeidet.
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Bærekraftig utvikling
Bærekraft skal være et bærende element i planarbeidet, og planprosessen skal kobles tett opp til den
parallelle prosessen med regional strategi for klimaomstilling.
Bærekraftig utvikling handler om store og komplekse samfunnsutfordringer som både berører og
påvirkes av globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De tre dimensjonene klima og miljø, økonomi
og sosiale forhold er alle sentrale. Disse tre dimensjonene er avhengige av hverandre og alle må
hensyntas om utviklingen skal bli bærekraftig. FNs 17 bærekraftmål blir sentrale i utformingen av
RPA, med et klart hovedfokus på mål 11: Bærekraftige byer og samfunn.

Figuren over viser de ni av FNs 17 bærekraftmå som dette planarbeidet vil fokusere på. «Bærekraftige byer og samfunn» vil
gis særlig sterkt fokus.

Langsiktig, kunnskapsbasert planlegging og forvaltning er et sentralt utgangspunkt for planarbeidet.
Planen skal bidra til å sikre at Trøndelag får ei god utvikling med attraktive byer og livskraftige
distrikter, samtidig som spesielle og uerstattelige verdier i natur, kulturlandskap og kulturmiljø må bli
bevart.

12
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Folkehelse
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
Det betyr at
•
•

samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og
oppvekstmiljø.
nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.

Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel og omfatter både helsefremmende og forebyggende arbeid.
Folkehelseloven løfter fram de fem prinsippene utjevning av sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi
gjør», føre-var, bærekraftig utvikling og medvirkning som grunnleggende for folkehelsearbeidet.
Innholdet i begrepene folkehelse og sosial bærekraft har fellestrekk. Folkehelse skal være et
bærende element i alt planarbeid. Også gjennom Regional plan for arealbruk skal fylkeskommunen, i
samarbeid med andre, bidra til å videreutvikle rollen som pådriver og samordner av
folkehelsearbeidet i fylket.
Fylkeskommunen har fokus på å drive kunnskapsbasert folkehelsearbeid - både i kraft av egen
kompetanse og som samarbeidsaktør med kunnskapsmiljøene. Parallelt med denne planprosessen
skal fylkeskommunen utarbeide et nytt, revidert Oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. Dette vil være med på å gi føringer for arbeidet med RPA.
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By- og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige
distrikter i Trøndelag
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
Det betyr at
•
•
•

Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.
vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og
tjenester.
Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.

75 % av befolkningen i Trøndelag bor i dag i et tettsted etter SSBs definisjon. Det er totalt 105
tettsteder i fylket, med Trondheim (180 557 innbyggere) som det største og Kvithammer (214
innbyggere) som det minste. 34 av tettstedene har mer enn 1 000 innbyggere. Seks av kommunene
har ikke tettsteder etter SSBs definisjon.
Senterstruktur og god stedsutvikling må altså ha en bredere inngang enn kun antall innbyggere og
SSBs definisjoner. Funksjoner og tjenestetilbud er sentrale faktorer. Kommunesentre som ikke
oppfyller SSB indikatorer til et tettsted kan eksempelvis ha funksjoner og tjenester som medfører at
de både fungerer og oppleves som et tettsted.

Regionale tyngdepunkt for å styrke regionene og sikre livskraftige distrikter
Regionale tyngdepunkt leverer tjenester, utdanning, kultur og opplevelser utenfor sin egen
kommune. Trøndelag har allerede en rekke regionale tyngdepunkt, uten at dette er en formalisert
status. Trøndelagsplanen 2019-2030 legger opp til at temaet regionale tyngdepunkt må settes på
dagsordenen, bl.a. for å bidra til en balansert utvikling i fylket.
Et regionalt tyngdepunkt skal ikke «støvsuge» omlandet for folk og tjenester, men tvert imot sikre at
omlandet har et tjenestetilbud som gjør det attraktivt å bo og leve i regionen. Sentralisering er en
global trend. Befolkninga velger i stadig større grad å bo i byene og tettstedene, også i Trøndelag. I
2018 bor 75 % av trønderne i en by eller et tettsted, i 1990 var andelen 65 %.
En del distriktskommuner langs kysten er i positiv utvikling med god befolkningsvekst, men i det
store bildet har mange av distriktskommunene, særlig i innlandet, befolkningsnedgang med en skjev
alderssammensetning og lav aldersbæreevne. Å snu en slik utvikling er en stor og sammensatt
utfordring som ikke kan løses gjennom en regional plan for arealbruk alene, men som planarbeidet
må forsøke å ta sin del av ansvaret for. Temaet vil også få fokus i Regional planstrategi 2020-2023 og i
relevante regionale planer og strategier.
Trondheim er landsdelshovedstaden og den naturlige storbyen i fylket. Steinkjer er administrasjonssenter for bl.a. Fylkesmannens hovedsete og fylkeskommunens administrasjon. Aksen Orkanger Trondheim - Steinkjer består av byer og tettsteder som er i vekst. Det er her de fleste kommunene
med fødselsoverskudd i Trøndelag finnes, aksen fungerer som en stor bo- og arbeidsmarkedsregion
og befolkninga har god tilgang til en rekke tjenester innenfor rimelig reiseavstand. I dette området er
det mindre behov for å definere regionale tyngdepunkt som et distriktspolitisk grep. Derimot kan
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andre grep være aktuelle for å bidra til at aksen kan avlaste storbyveksten i Trondheim, og dermed
bidra til en mer balansert utvikling i Trøndelag.
Et fokus på regionale tyngdepunkt vil være viktig for den store geografien i Trøndelag, som ikke er
Trondheim eller aksen. Oppdal, Røros, Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn, Namsos, Grong og Vikna/Nærøy er
regionale tyngdepunkt som fyller litt ulike roller og har forskjellige styrker og svakheter. Hitra/Frøya
og Vikna/Nærøy er sterkt knyttet opp mot oppdrettsindustrien. Namsos er den eneste bykommunen
i Trøndelag som ligger utenfor den sentrale vekstaksen, og har en viktig senterfunksjon for Namdalen
med både sykehus og flyplass. De regionale tyngdepunktene i innlandet (Oppdal, Røros og Grong) har
alle omland som er stort i areal men har en lav befolkningstetthet.
Regionale tyngdepunkt er ett element regional plan for arealbruk skal ta utgangspunkt i, for å
vurdere plangrep som kan demme opp for fraflytting fra distriktene. Arbeidet med temaet vil være
koordinert med arbeidet med Regional planstrategi 2020-2023.
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Senterstruktur med levende og attraktive sentra og gode transportløsninger
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur
Det betyr at
•
•
•

areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene.
vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.
vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling.

Uavhengig av by- eller regional tyngdepunktstatus er senterstruktur et aktuelt tema for alle
kommuner, i spennet fra kommunesenter til grendesenter.
Areal og transport henger uløselig sammen. For store deler av Trøndelag er bil helt nødvendig for å
kunne forflytte seg mellom heim, jobb og andre funksjoner, og det vil være det i lang tid framover.
For kommunene i distriktet er god vegforbindelse inn til riksvegnettet sentralt, mens bykommunene i
større eller mindre grad vil ha behov for tiltak som reduserer bilbruken i kommunen og i bykjernen
spesielt. Ferdsel langs sjø og bane er også sentralt.
Framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling og boligpolitisk planlegging vil bidra til bolyst og god
utnytting av sentrumsområder og bomiljø. Flere folk i sentrum gjør at byer og steder framstår som
mer attraktive. Stadig flere har urbane bostedspreferanser, og det finnes mange kvaliteter i en
«urban tankegang» som med fordel kan få prege utviklinga også av små steder. Lokalisering av
offentlige funksjoner som skoler, helseinstitusjoner og annet må være med på å bygge opp under
dette. Kommunene, staten og det regionale nivået må ha et bevisst og aktivt forhold til lokalisering
av ulike typer tjenester og bebyggelse, transportmønster.
Kompakt og bærekraftig by- og stedsutvikling, gjennom å samle funksjoner og konsentrere bosetting
og funksjoner vil være gode plangrep både på store og små steder. Dette må bli kombinert med og å
tilrettelegge for et mer klimavennlig transportmønster, og for mer gåing og sykling. Argumentene for
at det er riktig å arbeide for at trønderske byer og tettsteder skal bli kompakte og ha et mer
klimavennlig transportmønster kan variere. Reduserte klimagassutslipp står sentralt for Trondheim,
og til en viss grad også for Innherredsbyene. Styrking av folkehelsa gjennom å utvikle sosiale
møteplasser og skape attraktive sentrum og levende sentrumsmiljø er minst like viktig på små steder
som i byene. Kompakt byutvikling vil på lang sikt ha positiv effekt på jordvernet.
Klare utviklingsgrenser blir sentralt når våre byer og tettsteder må vokse innover og ikke utover. Å
bygge der det er bygd fra før er krevende, men nødvendig for å sikre bærekraftig transportmønster,
matjord og naturverdier. Samtidig må vi ha et stort fokus på bokvalitet og å sikre viktige grønne
verdier og kulturhistoriske verdier som en ressurs ved fortetting og transformasjon. Grønnstruktur,
friluftsliv og gode nærmiljø med møteplasser tilrettelagt for opplevelser og aktivitet må være
sentrale satsingsområder i by- og stedsutviklinga i Trøndelag, og viktig del av Regional plan for
arealbruk.
Trøndelag fylkeskommunes strategi for samferdsel, med ulike delstrategier, må ses i sammenheng
med Regional plan for arealbruk. Ulike transporttilbud skal knyttes sammen i knutepunkt, og disse
har en tydelig arealdimensjon. Fylkeskommunen skal prioritere knutepunkt utenfor Miljøpakkesamarbeidets område og bidra til helhetlig bedre koordinering og planlegging for et godt samspill
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mellom mobilitetsløsninger og lokalsenterutvikling. Tilrettelegging for økt gåing og sykling vil også
være en viktig komponent i knutepunktarbeidet. Målet må være et miljøvennlig og framtidsretta
transportsystem.
De regionale strategiene innen samferdsel og regional plan for arealbruk må bygge opp om
hverandres mål, strategier og retningslinjer slik at Trøndelag får en politikk for samordnet bolig-,
nærings-, areal- og transportutvikling.
Areal og transport står også sentralt i det interkommunale plansamarbeidet i Trondheimsregionen
(IKAP), byvekstavtalen og prosjektet «Utvikling av framtidsrettede areal- og transportløsninger i og
rundt Innherredsbyene». Disse skal legges til grunn for den regionale planen for arealbruk, mens
arealbruken skal vurderes og avveies i kommuneplanene.
Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil være sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å
videreutvikle knutepunktene langs jernbanen.

18
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Lokalisering av handel
Riktig lokalisering av handel er avgjørende for å utvikle kompakte og gode byer og tettsteder. I et
historisk perspektiv har sentrum vært den sentrale markedsplassen, og handel utgjør en av sentrums
viktigste funksjoner. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018. Bestemmelsen
hadde et langsiktig mål om å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling, og
begrensing av klimagassutslippene. KMD understreker at den nasjonale politikken ligger fast. De
hensynene den rikspolitiske bestemmelsen ivaretok dekkes nå av de statlige planretningslinjene for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP). Retningslinjene dekker både arealbruk
og lokalisering av handelsvirksomhet, andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud.
De statlige planretningslinjene legger vekt på at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede
private og offentlige tjenestetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og
arbeidsplassintensive statlige virksomheter. I de senere årene har mange av de store
næringsaktørene utvikla et varetilbud med en blanding av plass- og transportkrevende varer og
detaljhandel. Slik bransjeglidning, ofte kombinert med «big-boxer», har medført at kan være
utfordrende å styre lokalisering etter de gamle retningslinjene.
Kommunene må ha en aktiv holdning til etablering av detaljhandel og transport- og arealkrevende
handel i sine kommuneplaner. Nord-Trøndelag fylkeskommunes regionalpolitiske retningslinjer for
lokalisering av kjøpesenter var en tilpasning av den nasjonale bestemmelsen, med retningslinjer for
tre ulike nivå: 1) Byene 2) Kommunesenter med interkommunal handel og 3) Kommunesenter og
bygdesenter definert i kommuneplanens arealdel.
Planarbeidet skal drøfte behovet for egne, oppdaterte retningslinjer for lokalisering av
handelslokalisering i Trøndelag.
Behov for kunnskapsgrunnlag
På bakgrunn av SSBs statistikk og fylkeskommunens egne analyser mener vi at det ikke er nødvendig
å utarbeide ytterligere analyser med tanke på regionale tyngdepunkt.
Senterstruktur innad i kommunene har kommunene selv god kunnskap om.
Derimot er det aktuelt å arbeide med framtidsscenarioer, fremtidsbilder med horisont mot 2050, for
de ulike regionene i Trøndelag. Dette er delvis allerede utført i Trondheimregionen, og er tenkt
utarbeida som en del av prosjektet Innherredsbyene. Framtidsscenarioer vil bli gjort i sammenheng
med arbeidet med Regional planstrategi.
Det er behov for å integrere og utvikle eksisterende kunnskap, blant annet gjennom prosjektet
Innherredsbyene for å identifisere gode lokaliseringer av knutepunkt og gode knutepunktkonsept.
Kunnskap for å bedre samordning og å tilrettelegge transportløsninger på tvers av kommunene er
viktig, i tillegg til å framskaffe metodegrunnlag for å oppnå fortetting med kvalitet. Prosjektet
Innherredsbyen vil således være en viktig kunnskapsleverandør også til Regional plan for arealbruk.
Erfaringer fra IKAP vil også være relevant i arbeidet med by- og stedsutvikling og senterstruktur.
De aller fleste kommunene i Trøndelag har etter hvert fått kartlagt og verdsatt friluftsområdene i
kommunen i tråd med veileder M98-2013. Kartleggingene vil være viktig kunnskapsgrunnlag til
arbeidet med regional plan for arealbruk.
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Strategi for jordvernet
Jordvern handler om å sikre at både dagens og framtidas befolkning kan dyrke egen mat på egen
jord. Å unngå at dyrka og dyrkbar jord omdisponeres og bygges ned til andre formål står sentralt.
Interessekonflikter mellom matproduksjon og andre samfunnsinteresser finner vi i hele Trøndelag,
men særlig i de mest befolkningstette områdene hvor vi har den beste matjorda og
utbyggingspresset er størst. Trøndelag produserer betydelig mer mat enn det vi konsumerer selv, og
spiller en viktig rolle for den nasjonale sjølbergingsgraden. Likevel er kun 4,2 % av landarealet i
Trøndelag jordbruksareal.

Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
Det betyr at
•
•
•

produksjon av ren og trygg mat er i god vekst.
sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende.
vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor.

Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av Regional plan for arealbruk, og ses i
sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken. Fordi jordvern har en tydelig arealdimensjon, og
mange ulike aktører må bidra om vi skal få til en endring, er det viktig å løfte temaet inn i prosessen
med Regional plan for arealbruk. En regional plan vil være mer forpliktende, både for kommune og
stat, enn en frittstående strategi.
Fylkeskommunen har utarbeidet et faktagrunnlag, basert på statistikk for matjord og jordvern i
Trøndelag, i samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling og med innspill fra Statens vegvesen
og Nye Veier. Dette viser at utfordringene rundt jordvern er ulike i kommunene.
Trondheim er i særklasse når det gjelder omdisponering og nedbygging av jordbruksareal, med over
200 dekar omdisponert i året i perioden 2005-2017. Men også de øvrige kommunene langs aksen
Orkanger – Steinkjer skiller seg ut fra resten av fylket. Kombinasjonen av størst andel jordbruksareal,
mest bebyggelse, store samferdselsanlegg og befolkningsvekst gjør at jordvern oftere kommer i
konflikt med andre samfunnsinteresser her. Sammenheng og avveiing mellom samfunnsinteresser og
de statlige planretningslinjene for en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (SPR BATP) er
en sentral utfordring planarbeidet bør ta tak i. Jordvern må være en viktig del av arbeidet med by- og
stedsutvikling i regional plan for arealbruk.
Landbrukets egen byggevirksomhet framkommer ikke av KOSTRA-tallene, men en digital kartanalyse
gjennomført av SSB og NIBIO i 2017 viser at landbruket selv stod for en stor andel av nedbygging av
dyrka jord i perioden 2004-2015. I oppdatert Nasjonal jordvernstrategi (2018) framkommer det at
Regjeringen vil utrede generell søknads- og meldeplikt i jordlova for å regulere landbruket sin egen
utbygging. Landbrukets egen nedbygging er en sammensatt problemstilling. Planarbeidet skal se
nærmere på dette, og kommunene og ikke minst næringa sjøl må stå sentralt i den videre
planprosessen her.
Faktagrunnlaget viser også at spredt utbygging utenom planprosesser har stått for en relativt stor del
av faktisk nedbygging. Holdes Trondheim utenom statistikken har 30 % av omdisponeringen av dyrka
jord til bolig- og fritidsbebyggelse i perioden 2015-2017 i Trøndelag blitt gjort etter jordlovens §9/
PBL §19 dispensasjon, uten bruk av reguleringsplan. Dette illustrerer at små enkelttiltak ikke gir så
20
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store utslag for kommunene sett hver for seg, men sammenlagt for hele fylket blir andelen stor. Skal
vi lykkes med å bevare dyrkajorda i Trøndelag er det behov for å se utviklinga i et regionalt
perspektiv.
Andre sentrale tema under overskrifta «strategier for jordvernet» vil være alternativvurdering ved
tiltak, potensiale for å omdisponere arealer tilbake til jordbruk, store samferdselsprosjekter med
tilhørende planprosesser, deponi, flytting av matjord og jordkvalitet, samt nydyrking. Vi må utforme
strategier for håndtering av jordvernmålet, og utforme gode planprinsipper som skal bidra til
redusert nedbygging og bedre husholdering av omdisponerte arealer.
Fylkesmannen, Statens vegvesen, Nye Veier, landbruksnæringa og ikke minst kommunene vil være
sentrale i planprosessen.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Faktagrunnlaget vil bli oppdatert i løpet av 2019.
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Klimaomstilling
Klimaomstilling omfatter både samfunnsendring, klimatilpasning og klimagassreduksjon. Trøndelag
må bli smartere, tryggere og grønnere. Det er en ambisjon at et sammenslått Trøndelag vil gi et løft
for samarbeidet om klimaarbeidet.
Trøndelag er stort i areal, med store variasjoner i klimaet fra kyst til innland, og sårbart for mange
ulike konsekvenser av vær og klima. Kommunene skal ta hensyn til klimaendringer i risiko- og
sårbarhetsanalyser i arealplanprosesser. Dette er et viktig bidrag til lokal klimatilpassing, fordi det
kan hindre at nye bygg og infrastruktur blir etablert på steder som er utsatt for konsekvensene av
dagens og framtidas klima.
Parallelt med RPA blir det utarbeidet en regional strategi for klimaarbeidet i Trøndelag, som skal
vedtas i desember 2019. Strategien skal omfatte klimagassutslipp, opptak av karbon og
klimatilpasning. Hovedfokuset vil være retta mot direkte utslipp, men indirekte utslipp vil også bli
behandlet. Strategien skal omhandle både fylkeskommunens eget klimaarbeid og klimaarbeidet i
hele fylket, og må være med på å gi retning og føringer for kommuner, næringsliv og andre. Felles
satsinger for å nå viktige mål er avgjørende for å lykkes med klimaarbeidet i fylket.
Arbeidet med klimaomstilling og regional plan for arealbruk vil bli koordinert og sett i sammenheng.
Strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av
Regional plan for arealbruk.
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Kulturminner
Den samfunnsmessige verdien av kulturminnene i fylket skal være en tydelig dimensjon i
arealplanleggingen. Kulturminner er viktig for opplevelser og identitet, og kan være med på å gi
grunnlag for bolyst, trivsel, folkehelse og reiseliv. Bruksverdi og miljøperspektiv står også sentralt.
Boplasser, gravhauger og verneverdige bygningsmiljøer forteller om ressursbruk og
bosettingsmønster som gir preg til landskap og byer.
Framtidsretta og god by- og stedsutvikling krever at byene og tettstedene i mye større grad enn før
må utvikles innover enn utover, i form av fortetting og transformasjon. Kunnskap om bygningsmiljøene og de kulturhistoriske kvalitetene i trønderske byer og tettsteder er sentralt for å sikre at
viktige verdier blir ivaretatt når byen skal utvikle seg. Godt og omforent kunnskapsgrunnlag her er
viktig, og må prioriteres i kommuneplanprosesser, kommunenes kulturminneplaner og i regional plan
for kulturminnevern.
Fylkeskommunen skal utarbeide en Regional plan for kulturminner parallelt med arbeidet med
regional plan for arealbruk, med oppstart i 2019. Planprogrammet for kulturminneplanen skal etter
planen bli sendt på høring i april, og prosessene vil bli koordinert og sett i sammenheng. Planene skal
bygge opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer. Regionalpolitiske retningslinjer som gir
spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av Regional plan for arealbruk.
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Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag
Sentrale delmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling.
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeids- og næringsliv.
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi.
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.
I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem.

Utvikling av næringsarealer i et regionalt perspektiv
Tilgang til næringsarealer er viktig for å sikre god lokalisering av alle små og mellomstore
virksomheter, og for å sikre store sammenhengende næringsarealer for arealkrevende virksomheter.
Situasjonen i kommunene er ulik, mens noen har store arealer tilgjengelig har andre større
etterspørsel enn tilbud. Trondheimsregionen har gjennom IKAP utviklet metodikk for lokalisering av
næringsvirksomhet, basert på ABC- prinsippet. Metodikken er overførbar også for de andre byene og
for andre større næringsareal i Trøndelag. I ABC-prinsippet deles næringsarealer i tre kategorier: Aområder er typisk kontorplasslokalisering, godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange.
B-områder ligger i, eller i nær tilknytning til tettsteder, og har god tilgang til hovedvegnettet. Typisk
transportbedrifter, lagerhaller, bygg- og anleggsvirksomheter. C-områder er gjerne arealkrevende
industri- og logistikkvirksomheter utenfor tettstedene.
Kommunene ønsker gjerne å ha ulike typer næringsarealer tilgjengelig innad i egen kommune.
Kontor og smånæringer i A og B-kategori er gjerne lettere å dekke og har mindre behov for regional
koordinering enn C-områder og større B- områder.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Omfattende kunnskapsinnhenting om næringsarealer vil være krevende for en stor geografi som
Trøndelag, og behovet for oppdatering/ revidering kan også bli stort. Et hensiktsmessig
ambisjonsnivå kan være å registrere ledige arealer i kommuneplanene over en gitt størrelse
(eksempelvis 50 eller 100daa), med fokus på store B-områder og C-områder. Kombinert med
informasjon om tilknytning til veg og annen infrastruktur, nærhet til godsstrømmer og øvrig logistikk
med mer samt hvor byggeklare de er. Ut fra mål om å ha et bredt tilbud på ulike næringsarealer i alle
deler av fylket kan dette gi nyttig informasjon for videre kommunal og regional planlegging.
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Reindrift
Trøndelag utgjør en stor del av sørsamisk område og store deler av fylket er områder for reindrift.
Reindrifta er ikke bare næringsutøver og arealbruker, men har også en urfolk - og kulturdimensjon.
Tilgangen på beitearealer er vesentlig for reindriftas fremtidige eksistens, og dermed for samisk språk
og tradisjonskunnskap.
Reindrifta i Trøndelag har noe av det beste økonomiske resultatet på landsbasis. Dette er ei
arealkrevende næring som bruker arealer på tvers av kommunegrensene til ulike tider av året.
Reinbeiteområdenes administrative grenser utgjør en begrensning for drifta, og arealbruken innenfor
disse områdene er derfor svært viktig for næringa.
Store inngrep i reinbeiteområdene er utfordrende, men (den kumulative) effekten av flere små
inngrep gir også utfordringer. Totalomfanget av mange små inngrep med tilhørende ferdsel kan bli
stort, og tiltak i en kommune kan ha konsekvenser i andre kommuner. Reindrift bør derfor ses i et
regionalt perspektiv, både for verdiskaping og arealbruk.
Det kan være en utfordring for fylker og kommuner å få til gode systemer for involvering og
medvirkning i planprosesser generelt, og også reindrifta som næring og kulturbærer. Prosessreglene
i plan -og bygningsloven må på best mulig måte tilpasses reindrifta og det samiske, og dette vil være
en del av arbeidet med RPA.
Reindrift må ses i sammenheng med andre samfunnsinteresser og planprosessen skal bidra til felles
virkelighetsforståelse som gir grunnlag for dialog og utvikling av handlingsrommet gjennom gode
planprosesser.
Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i prosessen.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Det er generelt liten kunnskap om reindrift og samisk kultur i majoritetssamfunnet. Samtidig er det et
relativt stort omfang av utredninger og datakilder som berører reindrift, men ikke alt er like godt
kjent. Det er slik et behov for en gjennomgang av hva som finnes av relevant kunnskap og ikke minst
ny forskning på området, og se på hvordan eksisterende kunnskap kan gjøres bedre tilgjengelig for
regional og kommunal planlegging.
Landbruks -og matdepartementet har det overordnede ansvaret for reindriften og det nasjonale
kunnskapsgrunnlaget for næringen, bla. reindriftens arealbrukskart. Disse kartene bør stå sentralt i
arealforvaltningen og videreutvikles. www.nibio.no.
Fylkeskommunene i Trøndelag utarbeidet i 2013 en digital inngrepsoversikt som et faktagrunnlag for
planer og tiltak. Oversikten foreslås oppdatert med 2018- data for å vise utviklingen over tid og gis
gode innsynsløsninger. NINA Tromsø og Trondheim er i gang med et større prosjekt om effekter av
inngrep på oppdrag fra Forskningsrådet. Dette bør ses i sammenheng med den regionale
inngrepsoversikten.
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Kraftproduksjon
Utbygging av vindkraft, vannkraft og småkraft medfører at omtrent 100 % av kraftproduksjon i
Trøndelag er basert på fornybare ressurser. De store vindkraftprosjektene som er under utbygging
langs Trøndelagskysten vil bidra til et ventet kraftoverskudd fra 2020.
Vindkraft
Det er utfordrende å finne egnede vindkraftarealer som ikke er i vesentlige konflikt med andre
samfunnsinteresser.
NVE skal ferdigstille en nasjonal ramme for vindkraft innen mars 2019. Dette arbeidet skal
identifisere de mest egnede områdene for vindkraftutbygging på land. Tidligere avslåtte/trukne
konsesjoner er ikke ekskludert i dette arbeidet. Om nye arealer skal tas i bruk må det løses gjennom
regionale planer. Fylkeskommunen har levert kunnskapsgrunnlag til dette arbeidet.
Tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderte at målene i fylkesdelplan vindkraft (2008) var
oppfylt med utbyggingen av de store anlegg på Fosen og i Snillfjord-området.
Regionalpolitisk retningslinje for vindkraft i fra RPA Nord- Trøndelag (2013) slår fast at «Planlegging
av vindkraftverk ut over allerede konsesjonsgitte og anbefalte vindkraftverk stilles i bero inntil
konsekvenser for reindrift og miljøinteresser av disse vindkraftverkene er vurdert».
Med utgangspunkt i konfliktnivået, og gjeldende regionalpolitiske føringer, vil ikke regional plan for
arealbruk prioritere nye arealer til vindkraft. Imidlertid vil det kunne være behov for regionalpolitiske
retningslinjer for arealer som allerede er utbygd og konsesjonsgitt.
Vannkraft
Utbygging av nye store vannkraftanlegg i Trøndelag blir ikke vurdert som aktuelt fordi de store
vassdragene enten allerede er regulert til vannkraft, eller de er omfattet av vernebestemmelser.
Imidlertid kan det være et stort potensial i oppgradering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Fordi
dette får små konsekvenser for arealbruk, vil temaet ikke bli prioritert i den regionale planen.
Småskala energiproduksjon
Vindkraft i form av gårdsmøller/enkeltmøller er lite utbredt. Solcelleanlegg er i rask utvikling og blir
stadig mer vanlig, både hos private og i næringslivet. Fordi solcelleanlegg blir montert på
eksisterende bygninger og anlegg, får det i liten grad konsekvenser for arealbruk. Gårdsmøller og
solcelleanlegg vil derfor ikke bli prioritert.
Små vannkraftverk (småkraft) er vurdert som et klimapolitisk bidrag til å dekke behov for fornybar
energi, samt regional ressursutnytting i distriktene. Mange tillatelser er gitt, men ikke nødvendigvis
bygd ut. Samla utbygging må balanseres mot de positive effektene av lokal verdiskaping. Temaet vil
bli vektlagt i planarbeidet.

Behov for kunnskapsgrunnlag
Det er behov for en oversikt som viser den samla belastningen av småkraftverk i et regionalt
perspektiv, eksempelvis fordelt på kategoriene «utbygd», «under bygging», «gitt konsesjon men ikke
utbygd». NVE, Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i arbeidet. Kunnskap fra den
pågående utbygginga av vindkraft og kraftnett på Fosen må hentes inn og sammenstilles.
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Mineraler, byggeråstoffer og massedeponi
Arealplanlegging er et sentralt verktøy for å sikre viktige mineralforekomster i et langsiktig
perspektiv. Mineralressursene må sikres gjennom kommunal arealplanlegging.
Vi deler mineraler inn i to hovedkategorier, med ulike utfordringer knytta til arealbruk.
1) Byggeråstoffer
Byggeråstoffer er en fellesbetegnelse for pukk, grus og tilslag til betong og asfalt. Disse utvinnes i
hele Trøndelag, hovedsakelig til et lokalt marked. Kortreist massetransport, tilgang til egnede
deponiområder og gjenbruk av overskuddsmasser vil redusere den totale miljø- og
samfunnsbelastningen. Det er derfor nødvendig at forvaltningen av byggeråstoffer ses i et regionalt
perspektiv.
2) Naturstein, malm og industrimineraler
Trøndelag har flere store aktører og forekomster på naturstein, hvor flere er klassifisert som
nasjonalt viktige. Naturstein, og da særlig skifer, er en produksjon i vekst med betydelig verdiskaping.
Mineralutvinning i Trøndelag vil være avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser og
beslutningsprosesser fra statlig hold. Det er ingen malmforekomster i drift i Trøndelag i dag, men det
er påvist ytterligere metallressurser i gamle gruveområder, hvor potensiell drift bl.a. vil være
avhengig av prisene på verdensmarkedet. Det mest anvendbare mineralet vi har er kalk, som er et
viktig råstoff i Trøndelag, og hvor vi har flere aktive brudd. Det er også påvist andre interessante
mineralforekomster av nasjonal interesse, men som har utfordrende beliggenhet med tanke på
interessekonflikter.
Mineralutvinning må foregå i en skala som er forenlig med miljøkrav og infrastrukturens kapasitet, og
på en slik måte at en bærekraftig reindriftsnæring kan opprettholdes. God tilgang til et felles
kunnskapsgrunnlag for avveiing av ulike miljø- og næringsinteresser må stå sentralt.
Massedeponi
Kartlegging av aktuelle områder for massedeponi, i et regionalt perspektiv, kan være aktuelt. Et slikt
arbeid er allerede utført i Trondheimsregionen gjennom det interkommunale plansamarbeidet IKAP.
Om dette blir en prioritert oppgave er det aktuelt å hente erfaringer fra IKAP.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Det er behov for en oppdatert mineralressurskartlegging for hele Trøndelag. Norges geologiske
undersøkelse (NGU) er sentrale i dette arbeidet. I tillegg til retningslinjer i regional plan for arealbruk
kan en veileder som viser hvordan et slikt datagrunnlag bør innarbeides i kommunenes arealplaner
være nyttig.
Mange av kommunene har behov for mer kunnskap om forekomstene av byggeråstoff, for å kunne
sikre disse ressursene i aktuelle planer og planprosesser. Dette er et arbeid NGU er i gang med.
Kvalitet, bruksmønster, transportmønster er sentrale stikkord.
Gjennom planprosessen med regional plan for arealbruk må NGU, Direktoratet for mineralforvaltning
og fylkeskommunen videreutvikle samarbeidet for å tilrettelegge ulike temadata for kommunal
planlegging.
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Kystsoneplanlegging
Det kan være kryssende interesser mellom marin næringssatsing og miljø/friluftsinteresser for de
kystnære sjøområdene i Trøndelag. God og forutsigbar forvaltning av sjøområdene krever en
samordnet arealplanlegging i sjø, på tvers av kommunegrensene, med et regionalt og nasjonalt
perspektiv.
Kystkommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen
har for en tid tilbake gjennomført et interkommunalt plansamarbeid kalt «Kysten er klar».
I 2018 har Namdal regionråd igangsatt et interkommunalt plansamarbeid for kommunene Leka,
Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. Planprogrammet har
nylig vært på høring. Så lenge kommunene aktivt arbeider med interkommunalt plansamarbeid vil
ikke fylkeskommunen initiere en egen regional plan for sjøarealene.
Samtidig vil den regionale planen for arealbruk være overordnet interkommunale plansamarbeid.
Derfor må samhandlinga være god, slik at regional plan og de interkommunale plansamarbeidene
kan styrke hverandre.
Når kystsoneplanlegging blir ivaretatt i pågående planprosess vil Regional plan for arealbruk i mindre
grad fokusere på sjøarealene. Overordnede strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir
spesifikke føringer for arealbruk kan likevel bli en del av Regional plan for arealbruk.

Vannforvaltning
Vannforskriften stiller krav om minst god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster;
overflatevann, grunnvann og saltvann (kystvann). Kravet fastsettes som miljømål i regional plan for
vannforvaltning, og gjelder for alle sektormyndigheter. Regional plan for vannforvaltning skal
revideres parallelt med arbeidet med regional plan for arealbruk. Prosessene vil bli koordinert og sett
i sammenheng.
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Differensiert forvaltning av strandsonen
Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med økende konkurranse om arealene. Ressursene i
kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. Viktige interesser er
oppdrett, tradisjonelt fiske, turisme, fritids- og rekreasjonsbruk og vindkraftutbygging. Samtidig har
utviklingen i hyttemarkedet ført til økt arealpress i mange kommuner, og en høyere arealutnyttelse
enn tidligere (større hytter og økt tetthet). Større hytter med høy standard innebærer økt bruk med
flere mennesker og økt ferdsel med følger for natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap.
Planlegging skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i strandsonen og sikre bærekraftig
ressursutnyttelse langs kysten. Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig
for alle (PBL § 1-8). De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen
tydeliggjør nasjonal arealpolitikk med en geografisk differensiering i 100-metersbeltet lang sjøen og
vernet skal være strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.
Gjennom arbeidet med regional plan for arealbruk må den regionalpolitiske tenkningen av
differensieringen i det statlige retningslinjene bli konkretisert og tydeliggjort.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Miljøverndepartementet 2011.
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For å bevare verdifulle kulturmiljøer/kulturlandskap – og naturområder må et differensiert
strandsonevern praktiseres bedre, hvor de lokale forhold kan tillegges vekt. Dette betinger at
kommuneplanen brukes til en helhetlig drøfting av hvilke områder som kan bebygges og ikke. På
denne måten kan de ulike områdene sees i sammenheng med hverandre (også land/sjø).
Differensiering: I kommuner med mindre arealpress gis større rom for å vurdere utbygging gjennom
kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg.
Behov for ny/oppdatert kunnskap
Det er behov for en oppdatering av skråfotosamling av strandsonen. Et felles prosjekt bør vurderes
hvor fylkeskommune, fylkesmann og kommunene inngår.
Det vil også være behov for en oversikt, på kommunenivå, med gjenværende tilgjengelig strandsone
som verken er nedbygd, dyrka mark, vernet (naturvern/kulturminne) eller ikke for bratt og
utilgjengelig.
Som et resultat av oppdatert kunnskapsgrunnlag kan det gi behov for å revurdere kartet som viser
stort og mindre press på strandsonen, med et regionalt utgangspunkt.
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Organisering av arbeidet og opplegg for medvirkning
Det følger av plan- og bygningsloven at det er fylkestinget som regional planmyndighet som skal
fastsette endelig planprogram og vedta endelig plan. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Før
vedtak blir planforslaget lagt ut på høring slik at det kan fattes politiske vedtak i kommunene. For å
ytterligere sikre forankring blir det lagt opp til bred organisering av planprosessen.
Bred planprosess
For at vi skal lykkes med oppfølgingen av Regional plan for arealbruk, altså at planen blir et nyttig
verktøy både for fylkeskommunen, kommunene, sektormyndigheter og andre etter vedtak, blir
planprosessen sentral. Planprosessen må være bred og medvirkninga god, ikke minst fra de organer
som skal følge opp planen, og da kanskje særlig kommunene. For at den regionale planleggingen skal
fylle sin funksjon er det en forutsetning at kommunenes syn er innarbeidet i beskrivelsen av
situasjonen og oppgaven, slik at de regionale planene behandler spørsmål som er viktige for dem.
Organisering av planarbeidet
Plan- og bygningsloven § 8-3 slår fast at statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i
planleggingen «når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak».
Organiseringen av planarbeidet må være effektiv og resultatorientert. Samtidig vil det bli krevende å
avveie ulike interesser, og å finne løsninger som partene kan godta og rette seg etter. Derfor må
prosessen sikre bred involvering, og politisk og administrativ forankring, både fra lokalt og regionalt
nivå. Informasjon om prosessen må være tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside.
Kommunene sentrale
Det er avgjørende at kommunene blir involvert i arbeidet, og at de kjenner seg igjen i
problemstillingene. Den regionale planen skal inneholde mål og strategier som viser en felles retning
for bruken av arealene i Trøndelag. De overordnede målene og strategiene må stå sentralt ved
framtidige interesse-/ og målkonflikter. Derfor er det særlig viktig å forankre arbeidet på politisk nivå
i kommunene. I dette arbeidet vil vi i stor grad bruke eksisterende partnerskapsarenaer, eksempelvis
gjennom kommunekonferansene som blir arrangert i samarbeid med KS og Fylkesmannen. I tillegg
planlegger fylkeskommunen å møte alle kommunene regionvis i dialogmøter i løpet av 2019. Dette
vil bli koordinert med andre relevante planer og strategier som er under arbeid i fylkeskommunen.
Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere mål og strategier, med direkte føringer for
kommunenes arealplanlegging. For å sikre forankring og eierskap, men ikke minst for at
plandokumentet skal bli et så godt verktøy som mulig, legger vi opp til en prosess hvor kommunene
deltar med administrative fagressurser i temavise arbeidsgrupper.
Det innebærer altså at planprosessen legger opp til en involvering av kommunene på to nivå:
Regionvise møter med kommunenes politiske ledelse med fokus på de overordnede målene og
strategiene for utviklinga av Trøndelag, mens kommuneadministrasjonen vil bli invitert til å delta i
mer faglige drøftinger. Vi vil også bruke faste faglige konferanser/temasamlinger med de regionale
og statlige myndighetene og kommuneadministrasjonene for å drøfte og få innspill til regional plan
for arealbruk.
Involvering av Fylkesmannen og sektormyndighetene vil også være todelt. Det vil være naturlig å
bruke Regionplanutvalget, evt. utvidet med andre myndigheter ved behov, for de overordnede målog strategidiskusjonene, mens «fagrådgivere» vil bli invitert til å delta i fagtemagrupper sammen
med fylkeskommunen og kommunene.
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Regionplanutvalget
Regionplanutvalget består av KS, Fylkesmannen og fylkesutvalgets medlemmer. Andre statlige
sektormyndigheter kan inviteres inn i regionplanutvalgets møter etter behov. Regionplanutvalgets
møter blir avholdt i forkant av møter i fylkesutvalget.
Regional plan for arealbruk vil være fast post på alle møter i regionplanutvalget i 2019 og 2020.
Fylkeskommunale råd og utvalg
Hovedutvalgene i fylkeskommunen vil være en god arena for drøftingsmøter/ verksted knyttet til
ulike relevante fagtema. De fylkeskommunale rådene for henholdsvis integrering, likestilling av
mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og ungdommens fylkesutvalg vil også bli involvert
undervegs i prosessen.
Innspillsmøter
Temabaserte innspillmøter kan også være aktuelt for noen av temaene, eksempelvis for å involvere
næringslivet i regionen i deler av prosessen, eller faglagene i landbruket i forbindelse med strategier
for jordvernet.
Eksisterende arenaer og nettverk
Med unntak av arbeidsgruppene og eventuelle innspillsmøter vil planprosessen i all hovedsak
benytte arenaer som allerede eksisterer i utarbeidelse og medvirkning. Der det er relevant vil vi
koordinere arbeidet med møter i parallelle plan- og strategiprosesser.
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Regional plan for arealbruk vil bli organisert som et prosjekt, som kan illustreres slik:

Referansegruppe ekstern er regionalt planforum når RPA er eget tema på møtene. Styrker den
faglige bredden og forankringen. Deltakerne er sentrale fagpersoner i kommunene og regional stat.
Øvrige organisasjoner vil bli invitert etter behov.
Prosjektleder skal sikre at bestillingene fra prosjektansvarlig og politiske organ følges opp, og
motsatt; l løfte sentrale problemstillinger opp til regionplanutvalg og intern referansegruppe for
videre behandling.
Plansekretariatet koordinerer og sammenstiller leveransene fra arbeidsgruppene til det som blir en
regional plan for arealbruk i Trøndelag.
Arbeidsgrupper bidrar med kunnskapsgrunnlag, analyser og sentrale problemstillinger som må
drøftes og vurderes. Deltakerne er fagpersoner med kompetanse innenfor de aktuelle temaene fra
Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Fylkesmannen Trøndelag, statlige sektormyndigheter og
evt. andre.
Høring
Både planprogrammet og planen vil bli sendt på bred ekstern høring.

Planprogram – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Høringsversjon
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Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Planprosessen er lagt opp slik at det sittende fylkestinget fastsetter planprogrammet, og
det sittende fylkesutvalget er planutvalg i første halvdel av planfasen. Det nye fylkestinget vil sende planforslaget på høring våren 2020, og
vedta planen i desember 2020.

Prosess og tidsplan
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

Vår ref:

14.01.2019

2018/16374

Deres dato:

Deres ref:

27.09.2018

2018/856-11

Saksbehandler, innvalgstelefon

Lillian Hoem, 73199159

Klage på reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre
Gauldal 45/42 og 45/1-52 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak
________________________________________________________________________________________________________
Midtre Gauldal kommune har vedtatt reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6, hvor det legges opp til
fortettet boligbebyggelse. Naboene til Kalvtrøa 6 har påklaget planen, med bakgrunn i de ulemper
fortettingen påfører dem og deres boligeiendom. Fylkesmannen har etter en gjennomgang av klagen og
kommunens behandling ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge.
________________________________________________________________________________________________________

Vi viser til oversendelse av klagesak ved brev datert 27. september 2018. Vi beklager lang
saksbehandlingstid, som skyldes stor saksmengde ved enheten.
Saksopplysninger
Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtok i møte 14. desember 2017, sak 81/17, følgende:
«Kommunestyret godkjenner reguleringsplan 16482016019 Soknes 1 og Kalvtrøa 6. Før
saken sendes kommunestyret for egengodkjenning av planen, må deler av
grunneiendommen 45/42 som ligger rett ovenfor Soknes, innreguleres med hensyn til
skredfare. Utvidelsen krever begrenset høring.
Midtre Gauldal kommune vedtar PlanId: 16482016019 reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa
6 med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-12.»
I kommunestyrets møte 22. februar 2018 ble det vedtatt følgende:
«Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272016019_Soknes1og Kalvtrøa6 med følgende
endring i plankart;
- Plankartets planområde utvides vest for vei mot Soknes (o_SV1) og omfatter formålene
Grønnstruktur (G) og Hensynssone for Ras- og skredfare (H310)
Planbestemmelser;
4. Bestemmelser til arealformål grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)
- Grønnstrukturen skal i størst mulig grad være uberørt, men vanlig skogskjøtsel tillates. Enkel
tilrettelegging som fremmer allmenn ferdsel og øker friluftslivet er tillatt.
E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 763 350

Side: 2/7

5.2 Ras og skredfare (H310) (pbl §11-8a)
- For å ivareta sikkerhet mot skred tillates ikke flatehogst med flater større enn 0.5 dekar,
bygging av skogsveg e.l. Sikringstiltak mot ras og skred tillates. Vanlig skogskjøtsel som uttak av
enkelttrær og andre tiltak for fornying, tillates. Dette skal foregå på mest mulig skånsom måte. I
tilfelle skogen skulle forsvinne, ved brann eller annen uforutsett hendelse, skal sikringstiltak
vurderes og iverksettes umiddelbart.
Vedtak fattes i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.»
For oversiktens del hitsettes vedtatt plankart (med innregulert område i vest, ras- og skredfare):

Soknes 1 er boligområdet i vest. Kalvtrøa 6 er det mindre boligområdet mot øst. Planen legger til
rette for riving av den eksisterende boligbebyggelsen på disse to eiendommene, og etablering av
(lav-)blokkbebyggelse. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene at det på Soknes 1 skal etableres
minimum 15 og maksimum 20 boenheter og at det på Kalvtrøa 6 skal etableres minimum 4 og
maksimum 6 boenheter. I følge planbeskrivelsen er den største tomta, Soknes 1, 1803 kvm, mens
den mindre tomta, Kalvtrøa 6, er 761 kvm.
Planen er utarbeidet av Multiconsult ASA på vegne av Løwi eiendom AS.
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 16. desember 2016. Oppstart av planarbeid ble
kunngjort 22. desember 2016. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter ble varslet per
brev datert 21. desember 2016.
Planforslaget var oppe til første gangs behandling i utvalg for næring, plan og miljø 18. september
2017. Forslaget var på høring/ute til offentlig ettersyn i perioden 25. september – 7. november 2017,
og klager og andre berørte naboer fikk 25. september 2017 brev fra kommunen med informasjon
om høringen og hvor en kunne finne informasjon om planarbeidet.
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Kommunen mottok merknader fra flere sektormyndigheter, herunder innsigelse fra NVE, samt
faglige råd fra Statens vegvesen. Det kom også merknader fra Gauldal Nett og flere naboer til
Kalvtrøa 6.
NVE kom med vilkår for egengodkjenning som gikk ut på at planområdet måtte utvides til å også
omfatte løsne- og utløpsområde for snøskred på vestsiden for Soknes 1. NVE krevde at området
måtte avsettes som hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser for å hindre flatehogst,
for derigjennom redusere faren for snøskred derfra.
Rådmannens innstilling til utvalg for næring, plan og miljø var som følger:
«Utvalg for næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplan 16482016019 Soknes 1 og
Kalvtrøa 6. Før saken sendes kommunestyret for egengodkjenning av planen, må deler av
grunneiendommen 45/42 som ligger rett ovenfor Soknes, innreguleres med hensyn til
skredfare. Utvidelsen krever begrenset høring. Saken kan deretter sendes til kommunestyret
med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar Planid: 16482016019 reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa
6 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.»
Av de oversendte sakspapirer ser det imidlertid ut til at Kommunestyret vedtok planen allerede den
14. desember 2017, uten at man ennå hadde regulert inn det utvidete arealet mot vest. Vedtaket er
gjengitt innledningsvis.
Etter en begrenset høring vedtas så planen igjen av kommunestyret, med utvidet areal innregulert,
22. februar 2018. Som bakgrunn for sakens vedtak 22. februar 2018 fremgår det av saksfremlegget
følgende:
«Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 (planid_50272016019) ble endelig vedtatt med
rettsvirkning den 14.12.2017 (sak81/17).
Grunnet vilkår for egengodkjenning fra NVE om at planområdet måtte utvides til også å
omfatte løsne- og utløpsområde for snøskred med tilhørende bestemmelser, ble ett område
vest for opprinnelig planområde unntatt rettsvirkning og sendt på begrenset høring. Det er
dette området som nå legges frem for endelig behandling og sluttvedtak i Kommunestyret.»
Klage
Planen ble påklaget av Hallgeir Morten Røttum og Mary Sofie Granøien ved brev av 12. mars 2018.
Klagerne er nærmeste naboer til Kalvtrøa 6. Klagerne anfører blant annet at de ikke er blitt holdt
løpende orientert om saken, til tross for at de har bedt om å bli det ved flere anledninger. Klagerne
har for øvrig flere merknader til den planlagte bebyggelsen på Kalvtrøa 6, som de mener vil forringe
områdets karakter og egenart. De anfører for øvrig at parkeringskravene ikke overholdes ved det
skisserte prosjektet, og har også kommentarer vedrørende det skisserte prosjekt som de mener ikke
overholder planens krav til maksimal %BYA. Det er også vist til at det er lagt opp til at de to
boligområdene må dele på en felles lekeplass som skal ligge på Soknestomta. Klagerne anfører at
dette ikke kan være godt nok. Klagerne spør også om forholdet til Opplysningsvesenets fond er
avklart, da de er grunneiere av 45/1/52 og har avgitt en uttalelse om at de ikke vil godta salg av
seksjoner eller annet til selveiere. Det er også vist til en felles uttalelse fra 14 hjemmelshavere i
Kalvtrøa, som alle har uttrykt motstand mot en så omfattende fortetting som det her legges opp til.
Klagen er vurdert av Kommunestyret i møte 20. september 2018, sak 55/18. Klagen ble ikke tatt til
følge, under henvisning til at man ikke kunne se at det var fremkommet momenter som endret
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tidligere vurdering av saken. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig
klagebehandling. Vi viser for øvrig til sakens dokumenter for øvrig.
Fylkesmannen bemerker:
Som redegjort for innledningsvis vedtok kommunestyret planen først i vedtak av 14. desember 2017,
og dernest ved nytt vedtak av 22. februar 2018, hvor et område vest for Soknes også ble innregulert
og avsatt til «ras- og skredfare» med bestemmelser for å redusere risikoen for skred/ras. Først ved
kommunestyrets vedtak av 22. februar var NVE sine innsigelser imøtekommet. Det var således først
på det tidspunktet kommunestyret hadde kompetanse til å egengodkjenne planen. Planvedtaket
hvor planen ble vedtatt med rettsvirkning er således av 22. februar 2018.
Det fremgår av kommunens forberedende klagesaksbehandling at klager og andre berørte naboer
fikk brev fra kommunen med informasjon om at kommunestyret hadde vedtatt planen den 7. mars
2018.
Klagefrist og rettslig klageinteresse
Klagefristen er i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 29 tre uker «fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem til vedkommende part». Klagen av 12. mars 2018 er fremsatt til rett tid, og
av person med rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28. Vilkårene for å behandle klagen er dermed oppfylt
og klagen tas opp til realitetsbehandling.
Klageinstansens kompetanse
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 12-12 tredje ledd, jf. § 19.
Departementet er klageinstans for vedtak etter plan- og bygningsloven, jf. § 1-9. Departementets
myndighet er i rundskriv T-2/09 av 23. juni 2009 delegert til Fylkesmannen.
Fylkesmannen kan som klageinstans prøve alle sider av saken, men ved prøving av det frie skjønn
skal det legges stor vekt på hensynet til det lokale selvstyret, jf. fvl. § 34 annet ledd siste punkt. Planog bygningsloven forutsetter at fastsetting av reguleringsformål er en del av kommunens frie skjønn.
Rettslig utgangspunkt
En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet
reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens
arealdel, samt der det ellers er behov for det.
Plan- og bygningsloven har i §§ 12-8 til 12-12 saksbehandlingsregler for utarbeidelse og vedtakelse
av reguleringsplaner. Gjennom en omfattende planprosess skal ulike løsninger utredes og
konsekvenser for området kartlegges. Det endelige vedtak fattes på bakgrunn av denne prosessen,
men er likevel underlagt et betydelig skjønn fra kommunens side. Etter plan- og bygningsloven er
det kommunestyret som er planmyndighet. Det er altså kommunestyret som avgjør hvilke arealer
som skal inngå i planen og hva disse arealene skal brukes til, etter å ha foretatt en omfattende
vurdering av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende innenfor planområdet. Dette under
forutsetning av at det ikke foreligger innsigelse mot den vedtatte reguleringsplanen fra myndigheter
som nevnt i § 5-4.
Utgangspunktet i plan- og bygningsloven er at det nærmere innhold av reguleringsplanen, innenfor
lovens rammer, er lagt til kommunestyrets frie, skjønnsmessige vurdering. Ulike hensyn må veies
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mot hverandre, men det er altså opp til reguleringsmyndighetens skjønn å avgjøre hvilken
ressursbruk som er mest hensiktsmessig. Her som ellers må imidlertid vurderingene være saklige og
i samsvar med reguleringslovgivningens formål, samt bygge på en forsvarlig saksbehandling og et
riktig faktisk grunnlag. Ingen kan sies å ha krav på at et område skal reguleres eller ikke reguleres til
et bestemt formål.
Fylkesmannens vurdering
Det fremgår av de oversendte sakspapirer at klagerne har fremsatt merknader både etter varsel om
oppstart og ved høringen. Innholdsmessig er klagen i stor grad en gjentagelse av de tidligere
fremsatte merknadene.
Det er fremsatt anførsler i klagen om manglende involvering underveis i prosessen, og de skriver at
de ikke har blitt orientert om prosessen selv om de flere ganger har bedt om å bli holdt løpende
orientert.
Plan- og bygningsloven legger opp til medvirkning og involvering i planprosesser. Når det gjelder
reguleringsplaner fremgår det av pbl. § 12-8 at oppstart av planarbeid skal kunngjøres og at
rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt, skal
underrettes på hensiktsmessig måte. Videre fremgår det av § 12-10 at forslag til reguleringsplan skal
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Videre skal registrerte grunneiere og festere og
så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, når de blir direkte berørt, på
hensiktsmessig måte underrettes om forslaget til plan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.
Så langt vi kan se er disse saksbehandlingsreglene blitt fulgt, og som nevnt har også klagerne
fremmet merknader til planforslaget før det ble vedtatt, både etter varsel om oppstart og ved
ordinær høring. De har dermed fått uttrykt sitt syn på saken, og kommunen har vurdert deres
merknader. Selv om kommunen ikke har hensyntatt klagernes innspill i den grad klagerne ønsker
kan vi ikke se annet enn at de er blitt hørt i henhold til lovens krav.
Merknadene til klagerne angår i stor grad en skisse til et prosjekt for en 6-mannsbolig som klagerne
anfører at ikke oppfyller planens krav verken til parkering, uteoppholdsarealer eller utnyttingsgrad.
En slik skisse i plansaken vil ikke nødvendigvis være det prosjekt som blir oppført. Dette vil måtte
avgjøres i byggesak. Reguleringsplanens parkeringskrav, krav til uteoppholdsarealer og maksimal
tillatt % BYA må oppfylles når det søkes om å få oppføre bebyggelse. Dersom det skal tillates avvik
fra planen må vilkårene for å kunne dispensere godtgjøres å være oppfylt, og kommende
byggetillatelse (med eventuell dispensasjon) vil også kunne påklages om en er uenig i de eventuelle
gitte tillatelser. Det er for øvrig ikke slik at kommunen ikke har adgang til å vedta høyere grad av
fortetting i en reguleringsplan enn det som fremgår av overordnede planer. Ved eventuell motstrid
mellom planer går nyeste plan foran, jf. pbl. § 1-5 annet ledd.
Når det gjelder anførsler om at tomta blir for tett utbygd og at det ikke kan aksepteres en så sterk
fortetting konstaterer vi at kommunen også har uttrykt bekymring for om planen legger opp til for
sterk grad av fortetting. Kommunen har imidlertid falt ned på at en ønsker en effektiv arealbruk i
sentrumsnære områder. Dette er legitimt og innenfor kommunens frie skjønn.
Fylkesmannen har vurdert klagernes anførsler og kommunens vurderinger, og
mener kommunen har foretatt en tilfredsstillende vurdering av klagene. Det vises til kommunens
forberedende klagesaksbehandling. Etter en gjennomgang av saken har vi kommet til at
kommunens planvedtak stadfestes. Fortettingen av de to tomtene er vedtatt etter en grundig
planprosess, hvor både offentlige myndigheter og berørte i området har fått komme med innspill.
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Vilkår for egengodkjenning som ble stilt fra NVE er fulgt opp av kommunen, og det heftet således
ingen innsigelser til planen ved kommunestyrets vedtak den 22. februar 2018. Vi kan heller ikke se at
det hefter noen saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling som kan ha virket bestemmende
på vedtakets innhold.
Fylkesmannen har forståelse for at klagerne har en annen oppfatning av hvordan området bør
utvikles. Utgangspunktet i plan- og bygningsloven er imidlertid at det nærmere innhold av
reguleringsplanen, innenfor lovens rammer, er lagt til kommunestyrets frie, skjønnsmessige
vurdering. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner vil det alltid kunne diskuteres hvilken løsning som
er den beste. Det er derfor viktig å påpeke at reguleringsmyndigheten er lagt til kommunen, og at
planprosessen skal sikre at areal- og ressursbruken blir til størst mulig gavn for den enkelte og for
samfunnet som helhet. Det vil innebære at ulike hensyn må veies mot hverandre, men at det er opp
til reguleringsmyndighetens skjønn å avgjøre hvilken ressursbruk som er mest hensiktsmessig. Her
som ellers må imidlertid vurderingene være saklige og i samsvar med reguleringslovgivningens
formål, samt bygge på en forsvarlig saksbehandling og et riktig faktisk grunnlag. Ingen kan sies å ha
krav på at et område skal reguleres eller ikke reguleres til et bestemt formål.
Kommunen har etter det vi kan se foretatt en tilstrekkelig vurdering av både fordeler og ulemper
med fortettingen av de to tomtene. Kommunen har lagt vekt på legitime og relevante hensyn i
planprosessen, og vi har ikke funnet grunnlag for å overprøve kommunens frie skjønn i forhold til
hva som totalt sett vil gi den beste arealdisponeringen i området.
Konklusjon:
Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å sette Midtre Gauldal kommunes planvedtak til side. Vi
har ingen bemerkninger til lovanvendelsen eller skjønnsutøvelsen, og vi kan ikke se at det hefter
saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling som kan ha virket inn på vedtakets innhold.
I medhold av pbl. § 1-9 og etter delegering fra departementet fattes følgende
vedtak:
Midtre Gauldal kommunes vedtak av 22. februar 2018, i sak 4/18, vedrørende reguleringsplan for
Soknes 1 og Kalvtrøa 6, stadfestes. Klagen har ikke ført frem.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf.
fvl. § 28.

Med hilsen
Trond Flydal (e.f.)
Seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Lillian Hoem
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
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Mary Sofie Granøien og Hallgeir Morten
Røttum

Kalvtrøa 4

7290

STØREN

Løwi Eiendom AS

v/Per Ivar Winsnes, Soknesøran
8

7290

STØREN

Multiconsult ASA

v/Sissel Enodd, Pb 6230 Sluppen

7486

TRONDHEIM
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Trond Storsve
7387 SINGSÅS

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 561/18
Deres ref:

Vår ref:

Dato:

2018/3439-3

05.12.2018

Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av garasje til bolig - gbnr 272/18

Ingress
Behandling av søknad om dispensasjon etter pbl. kap. 19.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Trond Storsve har søkt om dispensasjon fra arealformål fastsatt i kommuneplanens arealdel. Det
søkes dispensasjon for oppføring av garasje på eiendommen gbnr. 272/18. Garasjen søkes
oppført med et bebygd areal på 48m2.
Søknaden kommer som en følge av ulovlighetsoppfølgning.
Det foreligger avstandserklæring fra eier av eiendommen gbnr. 272/9 for oppføring av omsøkt
garasje inntil 1m fra felles grense.

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

Beliggenhet
Eiendommen gbnr. 272/18 ligger nord-vest for Singsås, på sørsiden av elva Gaula.

Figur 1: Situasjonskart som viser omsøkt eiendom med rød pil og rødt omriss.

Dagens situasjon
I følge matrikkelen ble eiendommen etablert i 1960 og er bebygd med 1 bolig og 1
garasje/uthus/anneks. I AR5 er det omsøkte arealet klassifisert som bebygd.

Figur 2: Flyfoto fra 2016. Viser omsøkt eiendom med blått omriss.
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Figur 3: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkt garasje.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Aktsomhetsområde for flom.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – Ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – Ingen registreringer som berører tiltaket.
Planavklaring
Omsøkt område er ikke regulert og omfattes av kommuneplanens arealdel (kpa) 2010-2022 hvor
det fremgår følgende:

Oppføring av garasje er således i strid med kpa.
Søkers begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen ligger vedlagt. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at søknaden omhandler
flytting av eksisterende garasje, og at flyttingen er blitt gjort i tråd med en avtale tiltakshaver
inngikk med kommunen i 2013.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Andre uttalelser
Intet
Vurderinger:
Tiltakshaver begrunner søknaden med at han inngikk en avtale med kommunen i 2013.
Tiltakshaver har hverken vedlagt avtalen eller opplyst hvilken representant fra kommunen
avtalen ble inngått med. Rådmannen har ikke lyktes i å finne avtalen i kommunens arkiver.
Rådmannen er i utgangspunktet skeptisk til etablering av boliger i områder som i
kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-formål. I dette tilfellet dreier det seg imidlertid om
oppføring (flytting) av garasje på en etablert boligeiendom.
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Etter Rådmannens vurdering ligger eiendommen i et etablert område med spredt bebyggelse som
hovedsakelig er tilknyttet landbruk. Oppføring av garasje vil derfor etter Rådmannens vurdering
ikke medføre endring av bruken eller komme i konflikt med arealformålet. Videre foreligger det
ikke merknader fra berørte naboer. Rådmannen ser det derfor som fordelaktig å imøtekomme
søknaden.

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.
Vedtak:
Midtre Gauldal gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av omsøkt garasje
på eiendommen gbnr. 272/18.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og fordelen med å
gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av pbl. § 19-2.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.

Faktura for behandling av dispensasjon vil bli ettersendt.
Det må avklares hvorvidt tiltaket er søknadspliktig. Har du spørsmål vedrørende dette kan du ta
kontakt med byggesaksbehandler Lisbeth Joramo på e-post: lijo@mgk.no eller tlf: 72403219
(fredag 09-15). Du kan også ta kontakt med servicetorget for bestilling av møte eller telefontid.
Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak er vedlagt som siste side i dette vedtaket.
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Med hilsen
Peter Dew
Enhetsleder

Anine Lillevik
Rådgiver/arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
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:
Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
(forvaltningsloven (fvl.) § 28) klage over avgjørelsen/vedtaket.
Hvem kan det klages
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
til?
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
(fvl. § 28)
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Trøndelag.
Klagefrist:
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
inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
(fvl. §§ 29, 30 og 31)
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.
Rett til å kreve
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
begrunnelse:
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
(fvl. §§ 24 og 25)
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
Klagens innhold:
I klagen må det presiseres
- Hvilket vedtak parten klager over

(fvl. § 32)

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:
(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.
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.
Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

(fvl. § 36)

Klage til
Sivilombudsmannen:

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 å 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.
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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«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 27/19
Deres ref:

Vår ref:

Dato:

«REF»

2018/3716-14

22.01.2019

Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra reguleringsplan for
Ramstadsjøen - oppføring av hytte - gbnr 146/27
Ingress
Behandling av dispensasjon etter pbl. kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Fosen Hytta AS har på vegne av Ståle Stenbro søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for
Ramstadsjøen (planID: 2005001). Det søkes dispensasjon for oppføring av en 78,6m2 stor
fritidsbolig på eiendommen gbnr. 146/27.
Det er tidligere gitt utslippstillatelse for et felles avløpsanlegg for eiendommen gbnr. 146/27 og
eiendommen gbnr. 146/28.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger i den sørlige delen av Ramstadsjøen.

Figur 1: Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss og rød pil.
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

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr. 146/27 er i følge matrikkelen ubebygd og ble opprettet i 2012. Omsøkt
område er i AR5 definert som produktiv skog.
Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – ingen registrerer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - ingen registrerer som berører tiltaket.
 Kommunens viltkart – Omsøkt eiendom grenser til leveområde for storfugl.
Planavklaring
Eiendommen gbnr. 146/27 er i reguleringsplanen Ramstadsjøen avsatt til jordbruk/skogbruk. Det
fremgår følgende av bestemmelsen for området:
«2.1 Jord og skogbruk: Områdene skal nyttes til tradisjonell landbruksdrift, der det tas hensyn til
landskapet og behovet for å bevare skogs-vegetasjonen mot hyttebebyggelse.».
Oppføring av fritidsbolig er således ikke i tråd med bestemmelsen.

Figur 2: utdrag fra reguleringsplanen Ramstadsjøen. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Historikk
29.06.2012 fattet kommunen vedtak om fradeling av eiendommene gbnr. 146/27 og 146/28. Det
fremgår følgende av vedtaket:
«Ståle Stenbro søkte den 29.5.12 om opprettelse av ny grunneiendom på sin eiendom gbnr 146/4.
Søknaden gjelder tomtene 35 og 36 i godkjent reguleringsplan for Ramstadsjøen. Parsellene som
søkes opprettet ligger i sørenden av Ramstadsjøen.
Søknad om fradeling er i tråd med reguleringsformålet i reguleringsplan for Ramstadsjøen,
angjeldende tomter er regulert til fritidsbebyggelse. Omsøkte tomter får et areal på rundt 1000 m2
hver.

Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 m).
Vurderinger:
Søknaden er i tråd med arealbruksformålet i reguleringsplanen.
Vi vurderer det slik at det er ingenting i veien for opprettelse av ny grunneiendom som omsøkt.
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Vedtak:
Midtre Gauldal kommune gir tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) til opprettelse av
grunneiendom til fritidsbebyggelse på eiendommen 146/4 for tomtene 35 og 36 som omsøkt.
Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år, jf.
Plan- og bygningslovens § 21-9.»
I vedtaket fra 2012 er fradelingen vurdert til å være i tråd med reguleringsplanen. Nå som tomten
er fradelt og oppmålt viser det seg imidlertid at tomten er blitt fradelt i strid med
reguleringsplanen. Det er uavklart hva som ligger til grunn for vurderingen som ble gjort i 2012,
og hvorfor fradelingen ble vurdert til å være i tråd med reguleringsplanen. En mulig forklaring
kan være avvik i målestokk som først kom til syne når reguleringsplanen ble digitalisert.
Søkers begrunnelse for søknaden
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Søknaden er sparsommelig begrunnet og baserer seg
på at tiltakshaver ikke ønsker å gå veien om reguleringsendring.
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
Skogbruk og viltenheten i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 27.11.2018
«Skogbruk – ingen merknader. Tiltaket vil trolig ikke ha negativ innvirkning på registrerte
leveområde for storfugl».
Trøndelag Fylkeskommune i brev datert, 28.11.2018
Ingen merknader.
Mattilsynet i brev datert, 29.11.2018
Dispensasjonssøknaden berører ikke registrerte vannforsyningssystem eller hensynssone for
drikkevann. Det forutsettes at tiltaket ikke påvirker eventuell privat vannforsyning i nærheten,
særlig i forhold til utslipp av avløp. Det må avklares løsning for drikkevann.
Landbruksavdelingen i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 18.12.2018
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 18.12.2018
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.
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Vurdering
Til tross for at formålet med delingsvedtaket fra 2012 var at eiendommen gbnr. 146/27 skulle
svare til det som i reguleringsplanen er tomt nr. 35, er realiteten at eiendommen kommer i tillegg
til tomtene reguleringsplanen legger til rette for. Rådmannen mener i utgangspunktet at det er
uheldig å åpne opp for etablering av flere fritidseiendommer enn det reguleringsplanen har tatt
høyde for.
Rådmannen mener likevel at delingsvedtaket fra 2012 har gitt tiltakshaver grunn til å tro at tomt
nr. 35 i reguleringsplanen ble flyttet, slik at arealformålet for det som i dag er gbnr. 146/27 skulle
være fritidsbebyggelse. Dette, i tillegg til det faktum at tiltakshaver allerede har fått tillatelse til å
fradele en tomt, er momenter som taler for å innvilge dispensasjon. Et ytterligere moment er at
det nylig er blitt innvilget dispensasjon i en lignende sak i samme område (PS 526/18).
For å hindre at planområdet blir utvidet med 1 tomt burde reguleringsplanen ideelt sett vært
endret, slik at tomt nr. 35 blir tilbakeført til skogbruk/jordbruk. Prosessen for å endre
reguleringsplanen er imidlertid både kostbar og tidkrevende, noe Rådmannen vurderer som
uforholdsmessig, sett i sammenheng med tiltaket og sakens historikk.
Mattilsynet bemerker at det må avklares løsning for drikkevann og forutsetter at tiltaket ikke
påvirker eventuell privat vannforsyning i området. Kommunen har tidligere innvilget
utslippstillatelse for et felles avløpsanlegg for eiendommene gbnr. 146/27 og 146/28 og
tiltakshaver har i byggesaken opplyst at eiendommen skal tilknyttes privat vannverk.
Søknaden har vært på høring til kommunens skogs-, landbruks- og viltavdeling som har
bemerket at tiltaket trolig ikke vil ha negativ innvirkning på viltområde.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 7-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 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
Konklusjon
Etter en samlet vurdering vurderer Rådmannen at reguleringsplanen ikke settes til side, og at
fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra reguleringsplanen Ramstadsjøen for oppføring av
omsøkt fritidsbolig på eiendommen gbnr. 146/27.
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Vedtaket begrunnes med at planen ikke settes vesentlig til side og at fordelene ved å innvilge
dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

Vedtaket kan påklages til NPM-utvalget. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
Før bygningen kan realiseres må det foreligge godkjent byggesøknad. For spørsmål vedrørende
dette kan du kontakte byggesaksbehandler Lisbeth Joramo på e-post lijo@mgk.no eller tlf:
72403219 (fredag 09-15).
Faktura for behandling av dispensasjon vil bli ettersendt.
Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak er vedlagt som siste side i dette vedtaket.

Med hilsen
Anine Lillevik
Rådgiver/arealplanlegger

Peter Dew
Enhetsleder

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
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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:
Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
(forvaltningsloven (fvl.) § 28) klage over avgjørelsen/vedtaket.
Hvem kan det klages
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
til?
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
(fvl. § 28)
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Trøndelag.
Klagefrist:
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
inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
(fvl. §§ 29, 30 og 31)
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.
Rett til å kreve
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
begrunnelse:
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
(fvl. §§ 24 og 25)
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
Klagens innhold:
I klagen må det presiseres
- Hvilket vedtak parten klager over

(fvl. § 32)

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:
(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.
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.
Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

(fvl. § 36)

Klage til
Sivilombudsmannen:

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 å 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.
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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Plan
Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli
Telefon 72858026
Dato
19.11.2018
Saksnr. 15/3426-166

Adresseliste

Melding om politisk vedtak - områdeplan for Melhus sentrum - høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 13.11.2018, sak 121/18, fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områdeplan for Melhus sentrum med tilhørende
plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse samt vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i
minimum 6 uker.
I medhold av Pbl § 12-14 foreslås samtidig å oppheve følgende reguleringsplaner innenfor planområdet, helt eller
delvis:
Reguleringsplannavn
Ny E6 Melhus, parsell tverrforbindelsen, delvis opphevet
Melhus sentrum vest, helt opphevet
Ny E6 Melhus, parsell: Skerdingstad-Kuhaugen og Kuhaugen-Jaktøyen,
delvis opphevet
Nytt kryss 708-E6 inngår i E6 , Inngår i ny parsell av E6, 2018
Melhus sentrum øst, helt opphevet
Detaljregulering Rønningan, helt opphevet
30/1, 2, 6 m.fl. reguleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus, helt opphevet
94/65, 89, 90 Reguleringsplan Øran, Nedre Melhus, helt opphevet
Del av Øran, gnr 8/2 m.fl., helt opphevet
MVRE Elvheim, helt opphevet
Detaljregulering for del av 91 bnr 1 og 3- Lenamelen, helt opphevet
Losjevegen 4, helt opphevet
Losjevegen 3, helt opphevet
Mindre vesentlig reguleringsendring for Lena terrasse B5, Nedre Melhus,
helt opphevet
Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Lena B1, Nedre Melhus,
helt opphevet
95/3 og 95/45 Mindre reguleringsendring- reguleringsplan for Melhus
sentrum øst- Doktorgården – kotehøyde, helt opphevet
Detaljplan E6 Jaktøyen-Storler, delvis opphevet
Bussholdeplass Brubakken/Kvitland, helt opphevet
Detaljplan Karivollen, helt opphevet
Gjømstunet, helt opphevet
30/79 MVRE Strandvegen 14-18, helt opphevet
30/65 MVRE av reguleringsplan Gammelbakken, Nedre Melhus, helt
opphevet
Post- og besøksadresse
Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmeside www.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 00 00
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ID
2001011
2004004
2001023

Vedtatt
20.07.01
13.08.04
19.06.01

2002010
2006010
2011011
2007040
2007024
2008004
2008006
2009019
2012008
2015007
2002012

07.05.02
05.09.06
18.12.12
26.10.10
25.11.08
15.04.10
13.05.08
09.03.10
17.12.13
16.06.15
14.08.02

2002014

31.10.02

Mangler id
2014005
2013006
2013007
2013012
2007041
2008023

20.10.15
04.06.13
07.06.14
16.06.15
26.06.07
18.11.08

Saksnummer 15/3426-166
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MVRE av Melhus sentrum vest, helt opphevet
Reguleringsplan Lena, helt opphevet
MVRE av bebyggelsesplan for Lena B1, helt opphevet
92/1 MVRE, Solvang, Melhus sentrum, helt opphevet
Lenatrøa boligfelt, 94/151, helt opphevet
MVRE To tomter på 94/1 ved Søreggen, helt opphevet
Kommunedelplan Gaula (kommuneplan – områdeplan skal gjelde foran)
Kommuneplanens arealdel-KPA Melhus (kommuneplan, områdeplan skal
gjelde foran)
Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum, delvis opphevet

2009004
1997005
2002014
2005005
1995003
1999004
2007012
2013002

19.05.09
16.06.97
31.10.02
26.04.05
14.03.95
16.06.99
22.04.2008
16.12.2014

2017016

19.06.2018

I tillegg ønskes følgende elementer vurdert ifm høringen:
-

Melhustunet felt S12 kan bebygges med 5 – 12 etg
Gangbrua over E6 flyttes på nordsida av området B13
Gangbru over E6 flyttes på sørsida av området B13
Melhusbanken - området kan bebygges med 3-8 etg
Torg O_TG2 utvides ved at skråstilt bygning tas ut
Sikre tilstrekkelig grøntområder i sentrumskjernen bl.a i form av grønne tak
Vurdere sørvendt rampe ved Brubakken
Miljørettet fokus på solceller og grunnvann

Planforslaget kan leses på Melhus kommune sin hjemmeside under Kunngjøringer.
https://www.melhus.kommune.no/omraadeplan-for-melhus-sentrum-planforslag-paa-hoering-og-til-offentligettersyn.6166474-340826.html

Eventuelle merknader til planforslaget merkes «merknad til områdeplan for Melhus sentrum» og sendes innen
18.01.19 til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus eller på epost til postmottak@melhus.kommune.no

Ved spørsmål kan saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli kjesta@melhus.kommune.no kontaktes.

Med hilsen
Kjersti Dalen Stæhli
rådgiver plan
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 10.12.2018 08:25:58
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Høring - Miljøfyrtårns forslag til reviderte hotellkriterier

Fra: "Solem Siri" <siri.solem@midtre-gauldal.kommune.no>
Til: "postmottak" <postmottak@mgk.no>
Sendt: 7. desember 2018 12:05:31
Emne: Fwd: Høring - Miljøfyrtårns forslag til reviderte hotellkriterier
Denne bør vel legges i ephorte?
Siri Solem
Kommuneplanlegger
Enhet for NPF Midtre Gauldal kommune
72403122

Fra: "Jan Halvor Bransdal" <jan.halvor@miljofyrtarn.no>
Sendt: 6. desember 2018 11:26:35
Emne: Høring - Miljøfyrtårns forslag til reviderte hotellkriterier
Til høringsinstansene,
Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til reviderte bransjekriterier for hotell m/frokost.
Miljøfyrtårn vil gjerne ha deres høringsinnspill på bransjekriteriene og tilhørende miljøindikatorer i årlig Klima ‐ og
miljørapport.
Høringsforslaget er lagt ut på Miljøfyrtårns hjemmeside, under «pågående revisjonsprosesser».
Klikk deg inn på Miljøfyrtårns hjemmeside og last ned høringsdokumentene.
Høringsbrev hotell m/frokost.
Nytt kriteriesett til hotell m/frokost inkl. endringer.
Innspillet sendes ved å svare på denne e‐posten. Høringsfrist er satt til 21.01.2019.
Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler jan.halvor@miljofyrtarn.no.
På forhånd takk for deres innspill.

Med vennlig hilsen
Jan Halvor Bransdal
Faglig Rådgiver
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Tel: 91 32 30 15

testlogo
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Følg oss på Facebook, LinkedIn og Twitter!
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

14/2435-29

14. desember 2018

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen - Høring
Bygningsdelen i matrikkelen inneholder sentrale opplysninger om landets bygninger og er
bl.a. grunnlag for offentlig statistikk og saksbehandling.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en strategi for det videre
arbeidet med bygningsdelen. Strategien sendes med dette på alminnelig høring. Som en del
av strategien, legger departementet fram forslag til en endring i matrikkellova § 27 om
komplettering av opplysninger i matrikkelen og et par tilhørende endringer i
matrikkelforskriften og byggesaksforskriften.
Vi ber om eventuelle merknader innen 22. mars 2019.
Strategien slår fast at den viktigste funksjonen til bygningsdelen er å gi hver enkelt bygning
og bruksenhet en entydig identifikasjon som følger bygningen og bruksenheten gjennom hele
levetiden. Dernest skal bygninger og bruksenheter koples til rette matrikkelenheter og til rette
adresser. Til slutt skal bygningsdelen opplyse om noen sentrale faktiske egenskaper både
om den enkelte bygningen og på bruksenhetsnivå.
Departementet foreslår i hovedsak å holde fast ved gjeldende organisering av
bygningsdelen. Mange brukere har tilpasset seg bygningsdelen slik den er. Eventuelle
endringer må ta hensyn til dette.
Departementet foreslår å åpne for egenrapportering av enkelte opplysninger direkte fra
rettighetshaver, dvs. eier, sameier, medlem av borettslag ol.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Planavdelingen

Saksbehandler
Dag Høgvard
22 24 59 17
dag.hogvard@kmd.dep.no

Strategien understreker prinsippet om at offentlige data fortrinnsvis bør lagres og forvaltes ett
sted. Det bør derfor ikke tas inn opplysninger i matrikkelen som kan forvaltes bedre utenfor
matrikkelen. Opplysninger i matrikkelen bør være slike som det er behov for å knytte til hver
enkelt bygning individuelt gjennom hele bygningens levetid. Det bør i hovedsak være mulig
holde opplysningene oppdatert med enkle og effektive saksbehandlingsmetoder av
kommunene eller andre offentlige myndigheter.
Høringsnotatet omtaler status for de enkelte informasjonselementene med forslag til
framtidige tiltak. Departementet inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til
ytterligere forenklinger og effektiviseringer.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt. Dette gjøres under «Send høringssvar» på
www.regjeringen.no/id2622297. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige
etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige uttalelser.

Med hilsen

Guro Voss Gabrielsen (e.f.)
utredningsleder
Dag Høgvard
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Departementene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Husbanken
Høgskolen i Bergen
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Regelrådet
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsbygg
Fylkesmennene
Sametinget
Fylkeskommunene
Kommunene
KS
Avinor
Bane Nor
Finnmarkseiendommen
Nye Veier
Opplysningsvesenets fond
Statkraft
Statnett
Statskog
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Abelia
Arkitektbedriftene i Norge
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens landsforening
Eiendom Norge
Finans Norge
Geoforum
Geomatikkbedriftene
Huseiernes landsforbund
IKT-Norge
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges byggforskningsinstitutt
Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges huseierforbund
Norges hytteforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges Takseringsforbund
Norsk byggtjeneste
Norsk Eiendom
Norsk huseierforening
Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Teknisk-naturvitenskaplig forening (Tekna)
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
03.12.2018

Vår ref.:
2018/16214

Deres dato:
17.09.2018

Deres ref.:
2018/2737-8

Behandling av klage på vedtak om pålegg om riving og tvangsmulkt oppsetting av fiskehytte - Midtre Gauldal 230/2 - kommunens vedtak
stadfestes
Saken gjelder klage på vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt for ei oppsatt
fiskehytte på eiendommen 230/2 i Midtre Gauldal kommune. Fylkesmannen har
gjennomgått saken og kommet til at vi er enige med kommunen i at vilkårene for å gi
vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt er oppfylt. Kommunens vedtak blir etter
dette å stadfeste. Fylkesmannen fastsetter ny frist for oppfyllelse av pålegget til den
01.05.19.
***
Fylkesmannen viser til Midtre Gauldal kommunes oversendelse hit av 17. september
2018. Fylkesmannens myndighet som klageinstans følger av plan- og bygningsloven
(pbl.) § 1-9 femte ledd og delegering fra overordnet departement.
Sakens bakgrunn
Den 13. juni 2005 ga Midtre Gauldal kommune tillatelse til oppføring av fiskehytte
ved Gaula på eiendommen 230/2. Hytta var på 40 m² med en overbygd altan på 10
m².

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:
Hege Aas
Telefon:
74 16 80 23
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Fylkesmannen i Sør- Trøndelag påklaget vedtaket den 12. juli 2005.
Midtre Gauldal kommune ga den 14. juli 2005 beskjed til tiltakshaver Svend Morseth
om at all byggearbeider måtte stanses på bakgrunn av klagen som forelå. På dette
tidspunkt var hytta allerede ferdig bygd.
Kommunen behandlet klagen den 29. august 2005 og det ble besluttet å
opprettholde vedtaket. Klagen ble deretter oversendt Fylkesmannen i Møre- og
Romsdal som settefylkesmann. Ved vedtak av 7. desember 2005 ble klagen tatt til
følge. Midtre Gauldal kommunes byggetillatelse ble omgjort og søknaden ble avslått.
Den 7. mai 2009 ble det sendt varsel til Svend Morseth om pålegg om riving. Den 8.
mai 2009 ble ny eier av eiendommen, Ingunn Morseth og Bjørn Granøien, varslet om
det mulige forestående pålegget om riving.
Nytt forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt ble
sendt den 9. mars 2016.
Ingunn Morseth og Bjørn Granøien sendte den 2. mai 2016 inn dispensasjonssøknad
med håp om å få hytta godkjent.
Kommunen behandlet søknaden den 19. september 2016 og det ble gitt
dispensasjon.
Den 10. oktober 2016 ble vedtaket igjen påklaget av Fylkesmannen i Sør- Trøndelag.
Forberedende klagebehandling ble gjennomført av kommunen den 29. mai 2017.
Klagen ble ikke tatt til følge og kommunen opprettholdt sitt vedtak.
Klagen ble endelig behandlet hos settefylkesmann i Møre og Romsdal. Ved vedtak
av 15. november 2017 ble kommunens vedtak omgjort og søknaden om
dispensasjon avslått.
På bakgrunn av dette ble det den 9. januar 2018 sendt nytt forhåndsvarsel om
pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt. Det ble gitt frist til uttalelse på fire uker
fra brevets dato.
Den 6. februar 2018 ble det fremmet uttalelse til forhåndsvarselet. Ingunn Morseth og
Bjørn Granøien følte seg urettferdig behandlet i forhold til andre som hadde satt opp
fiskehytte/fiskekompleks i kommunen, og det ble fremsatt et ønske om forlenget frist
for å undersøke saken juridisk ved hjelp av advokat.
Ved brev av 17. april 2018 ba kommunen om at Morseth/Granøien fremmet forslag til
ny frist.
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Den 28. mai 2018 ba kommunen igjen om at Morseth/Granøien fremmet forslag til ny
frist. Frist for å komme med ny frist ble satt til to uker fra brevets dato. Det ble
samtidig informert om at hvis det ikke ble fremmet forslag til ny frist innen to uker, så
ville kommunen vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt i
henhold til forhåndsvarsel av 9. januar 2018.
Midtre Gauldal kommune fattet den 14. juni 2018 vedtak om pålegg om riving av
fiskehytta. Frist for riving ble satt til 1. januar 2019. Samtidig ble det ilagt en løpende
dagmulkt på kr 1000 fra og med 2. januar 2019. Dagmulkten løp inntil kommunen
hadde mottatt skriftlig underretning om at tiltaket var revet. Det ble vist til at
kommunens vedtak om tillatelse til å oppføre hytta hadde blitt påklaget av
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag to ganger, og så blitt omgjort til avslag av
settefylkesmann i Møre og Romsdal. Det forelå dermed ingen godkjent dispensasjon
eller byggetillatelse. Fiskehytta var dermed oppført i strid med plan- og
bygningsloven.
Vedtaket om pålegg om riving og tvangsmulkt ble påklaget 14. august 2018 av
advokat Bjørn Hovstad på vegne av Ingunn Morseth og Bjørn Granøien. Det ble blant
annet anført at det forelå særlige grunner for å gi dispensasjon i dette tilfellet, og at
de innvendinger Fylkesmannen hadde kommet med ikke var holdbare. Videre ble det
fremmet anførsel om usaklig forskjellsbehandling. Det ble også anført at hensynet til
arealene langs elva som rekreasjonsområde for allmennheten ble brukt for mye mer
enn det var verdt, herunder ble det vist til at det aller meste av arealene fra
strandsonen langs Gaula var innmark. I tillegg ble det anført at kommunen burde
avstå fra å forfølge dette tiltaket jf. plan- og bygningsloven § 32-1 annet ledd.
Fylkesmannen viser til klagen i sin helhet.
Kommunen behandlet klagen den 10. september 2018. Klagen ble ikke tatt til følge
og opprinnelig vedtak ble opprettholdt. Det ble påpekt at angjeldende sak ikke var en
fornyet behandling av spørsmålet om dispensasjon og at mesteparten av klagen var
argumenter for hvorfor det burde vært gitt dispensasjon i dette tilfellet. Dispensasjon
var gitt to ganger, påklaget to ganger og endelig behandlet og avslått hos
settefylkesmann to ganger. Argumenter for dispensasjon var dermed ikke gjenstand
for ny vurdering i angjeldende sak.
Saken ble den 17. september 2018 oversendt Fylkesmannen i Trøndelag for endelig
klagebehandling.
Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannens myndighet som klageinstans framgår av forvaltningsloven § 34. Etter
bestemmelsens annet ledd kan vi prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til
nye omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er
innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette myndighet, og om det har blitt til på
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lovlig måte. I tillegg kan Fylkesmannen prøve førsteinstansens skjønnsutøvelse, om
vedtaket bygger på riktig faktum og om det kommer i strid med ulovfestede regler for
saksbehandlingen. I dette ligger prøving av om vedtaket innebærer såkalt
myndighetsmisbruk, det vil si om vedtaket er motivert ut fra utenforliggende eller
usaklige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om den innebærer
usaklig forskjellsbehandling.
Den ovennevnte bestemmelsen, jf. § 34 andre ledd siste pkt. fastsetter samtidig at
statlig organ som er klageinstans for kommunale vedtak, skal legge stor vekt på
hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen av det frie skjønnet.
Vilkår for klage
Det er på det rene at klager er «part (…) i saken» og at kommunens vedtak om
pålegg om retting og tvangsmulkt er å anse som et «enkeltvedtak», jf.
forvaltningsloven § 28 første ledd. Videre vurderer Fylkesmannen klagen til å være
rettidig fremsatt etter forvaltningsloven §§ 29 og 30.
Vilkårene for å behandle klagen er således oppfylt, jf. forvaltningsloven § 34 første
ledd.
Innledende bemerkning
Innledningsvis bemerker Fylkesmannen at kommunens dispensasjoner tidligere har
vært påklaget av Fylkesmannen i Sør-Trøndelags miljøvernavdeling to ganger. Disse
spørsmålene ble derfor avgjort av settefylkesmann. Da denne nye saken dreier seg
om andre forhold enn om dispensasjon kan gis og vi ikke er part i denne saken,
anser Fylkesmannen i Trøndelag seg ikke som inhabil. Saken dreier seg i dette
tilfellet kun om kommunens pålegg om fjerning av et byggverk er rettmessig og en
prøving av om vilkårene for dette er tilstede. Fylkesmannen anser ikke at det er
andre særegne forhold etter fvl § 6 annet ledd som tilsier inhabilitet i denne nye
saken. Inhabilitet er heller ikke påberopt av klager.
Vurdering av klagen
Spørsmålet i det følgende blir om kommunens vedtak om pålegg om retting og
tvangsmulkt er gyldig.
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd lyder som følger:
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan planog bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige
forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Som det følger av ordlyden i bestemmelsen har kommunen adgang til å gi pålegg om
å rette «ulovlige forhold». Med «ulovlige forhold» menes ifølge bestemmelsens
forarbeider, jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 353, forhold som er «i strid med
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.» I henhold til Ot.prp.nr. 39 (1993-1994)
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s. 208 omfatter ordlyden «ulovlige forhold» alle overtredelser av formelle og
materielle bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
Forutsatt at det foreligger et «ulovlig forhold» kan kommunen pålegge «retting».
Rettingspålegget kan i henhold til Ot.prp.nr. 39 (1993-1994) s. 208 inneholde «det
som er nødvendig for å bringe det ulovlige forholdet i samsvar med regelverket.» I
henhold til juridisk teori, jf. Plan- og bygningsloven [lov av 2008] med kommentarer
[2010] av Frode Innjord, kan pålegget «eksempelvis gå ut på å stanse et
byggearbeid som er påbegynt uten nødvendig tillatelse eller som går ut over
rammene i den gitte tillatelse, på opphør av en bruk eller virksomhet som er iverksatt
i strid med plan, eller på riving eller endring av ulovlig gjennomført tiltak.»
Pålegget skal i henhold til pbl. § 32-3 første ledd gis «den ansvarlige». Med denne
ordlyden menes personer eller foretak som enten har ansvar for feil, eller som ut fra
eierskap, avtale eller lignende står inne for prosjektet, jf. Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s.
353.
Etter Fylkesmannens syn er det ikke tvilsomt at det her foreligger et «ulovlig forhold».
Fiskehytta er bygd uten at det foreligger en gyldig byggetillatelse. Videre er
Fylkesmannen enig i at pålegget i denne saken er gitt til «den ansvarlige», da Ingunn
Morseth og Bjørn Granøien er eiere av eiendommen tiltaket står på. Til sist er
Fylkesmannen også enig i at rettingen som er pålagt, i dette tilfellet riving av
fiskehytta, vil «bringe det ulovlige forholdet i samsvar med regelverket».
Fylkesmannen kan etter det ovennevnte slutte seg til Midtre Gauldal kommune sin
konklusjon om at vilkårene for å pålegge retting etter pbl. § 32-3 er oppfylt.
Det er for øvrig ikke fremmet anførsler i klagen vedrørende kommunens vedtak om
tvangsmulkt, herunder størrelsen på denne, og Fylkesmannen har ingen merknader
til den vurderingen kommunen har gjort i vedtaket av 14. juni 2018.
Avslutningsvis bemerkes at Fylkesmannen har sett på bestemmelsen i pbl. § 32-10
som fastsetter at sanksjoner etter plan- og bygningsloven skal stå i et rimelig forhold
til ulovligheten. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at det er urimelig i denne saken,
og finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette.
Videre saksgang
I kommunens vedtak av 14. juni 2018 ble fristen for oppfyllelse av pålegget satt til
den 1. januar 2019. Med bakgrunn i at det er gått noe tid mellom kommunen fattet sitt
vedtak og Fylkesmannens klagevedtak er det relativt kort frist til pålegget skal være
gjennomført. Ut i fra en rimelighets og forsvarlighetsvurdering er Fylkesmannen
kommet til at en vil fastsette en ny frist for gjennomføring av pålegg og når
tvangsmulkten begynner å løpe.
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Fylkesmannen fastsetter ny frist for gjennomføring av pålegget til den 01.05.19.
Dersom pålegget ikke er oppfylt innen denne fristen, ilegges løpende tvangsmulkt på
kr. 1000 pr dag fra 02.05.19 og til pålegget er etterkommet, jf. kommunens vedtak.
Vi bemerker at det er kommunens ansvar å sørge for eventuell videre oppfølging i
saken.

På bakgrunn av det ovennevnte og med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter
Fylkesmannen følgende
vedtak:
Midtre Gauldal kommunes vedtak av 14. juni 2018 stadfestes.
Ny frist for gjennomføring av pålegget settes til den 01.05.19. Hvis gjennomføring
ikke har skjedd innen denne fristen, så løper tvangsmulkt på kr 1000 pr dag fra den
02.05.19.
Klagen har ikke ført fram.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf.
forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Trond Flydal (e.f.)

Hege Aas

Seksjonsleder juridisk
Kommunal- og justisavdelingen

rådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Advokatene Hovstad, Kvernrød Adv. Bjørn Hovstad, Postboks
& Flatmo
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Saksnr. 2018/3303-9

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
149/18
03.12.2018
2/19
11.02.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 71/1

Dokumenter
i saken:
1

I

2

U

3

N

4

I

5

I

Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 71/1 7298 Budalen - Klara
Storrø
Høringsbrev - søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 71/1
Høringsbrev - søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 71/1
Uttalelse til Høringsbrev
- søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - fradeling av
boligtomt - Midtre
Gauldal kommune
Fylkeskommunens
uttalelse til søknad om
fradeling av boligtomt -

92

Klara Storrø

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG m.fl.

Aril Røttum m.fl.

Mattilsynet

Trøndelag
fylkeskommune

6

I

7

I

8

N

9

S

71/1 i Midtre Gauldal
Uttalelse fra NVE ang.
søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - Fradeling av
boligtomt på gbnr 71/1
Uttalelse - Dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - Fradeling av
boligtomt - Midtre
Gauldal - 71/1
Landbruksfaglig uttalelse
til søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 71/1
Dispensasjonsbehandling
- søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 71/1
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Norges vassdrags- og
energidirektorat

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG

Anine Lillevik

Vedlegg
1

Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel fradeling av boligtomt gbnr 71/1 - 7298 Budalen Klara Storrø

2

Situasjonsplan

3

Situasjonsplaner plassering av tomt og
adkomstvei

4

Uttalelse til Høringsbrev søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel fradeling av boligtomt Midtre Gauldal kommune

5

Uttalelse - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel Fradeling av boligtomt Midtre Gauldal - 71/1

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Klara Storrø har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (kpa)for fradeling av ei
boligtomt på inntil 1,5mål fra eiendommen gbnr. 71/1.
Det vil bli boret etter vann. Avløpsløsning er ikke avklart. Adkomst er tiltenkt på sørsiden av
eiendommen gbnr. 71/8 med avkjørsel til kommunal vei.
Beliggenhet
Omsøkt område befinner seg nord for Budalen, på vestsiden av elva Bua.
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Figur 1: Oversiktskart. Omsøkt område er markert med rødt.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr. 71/1 ble i følge matrikkelen opprettet i 1881. Omsøkt område er i dag
ubebygd og er i AR5 hovedsakelig definert som produktiv skog. En liten del av eiendommen i
sør-vest grenser mot et område klassifisert som innmarksbeite.

Figur 2: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Rød strek viser tiltenkt adkomstveg. Svart omriss er tiltenkt
boligtomt.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Det er registrert et løsmasseskred ved Storrød gård,
våren 1766. Gården befinner seg om lag 280m nord for omsøkt område.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) - ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket.
Planavklaring
Det søkes i utgangspunkt om dispensasjon for fradeling. Rådmannen har inntil nylig tolket kpa.
dit hen at fradeling medfører at kravet om reguleringsplan for gruppebebyggelse i kpa inntrer.
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Etter at Fylkesmannen omgjorde kommunens vedtak har kommunen endret praksis. Rådmannen
har derfor på selvstendig grunnlag valgt å endre søknaden til å omhandle søknad om
dispensasjon for oppføring av bolig.
Omsøkt område på eiendom gbnr. 71/1 er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-sone 4F.
Det fremgår følgende av bestemmelsen:
Innenfor disse områdene kan det tillates spredt utbygging av bolig-, ervervs- og
fritidsbebyggelse. For utbygging som innebærer at det oppstår gruppebebyggelse på 3
eller
flere boliger/ervervsbygg/fritidsboliger kreves bebyggelsesplan før tillatelse kan gis
(…).
Videre fremgår det av bestemmelsen at det kan føres opp inntil 10 boliger innenfor planperioden.
Det er pr. dags dato realisert 2 boliger innenfor planperioden, noe som innebærer at realisering
av tiltenkt bolig ikke vil komme i konflikt med denne bestemmelsen.

Figur 3: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Omsøkt område er anvist med rød pil.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen ligger vedlagt. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at tiltakshaver er
oppvokst i området, har familie i nærheten, at kommunen trenger flere innbyggere.
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.
Infrastruktur: veg, vann og avløp, tilgjengelighet til offentlig tjenesteyting
Dispensasjonssøknaden tar utgangspunkt i at det skal legges inn vann i boligen. Dersom det
innvilges dispensasjon og det blir innlagt vann, er det en forutsetning at det foreligger godkjent
utslippstillatelse.
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Adkomst er tiltenkt over eiendom gbnr. 71/8, 71/12 og 71/7 med avkjørsel til Fylkesveg.
Tillatelse til å anlegge veg over annen manns grunn må være sikret ved tinglyst dokument.
Avkjørsel til Fylkesvegen må omsøkes vegmyndigheten særskilt. Slik godkjenning er ikke
fremsendt i saken. Eventuelt positivt vedtak forutsetter at slik tillatelse innhentes.
Høring/nabovarsel
Mattilsynet i brev datert, 11.10.2018
«Vurdering
Mottatte søknad kommer ikke i konflikt med eksisterende registrerte vannforsyningssystemer.
Plan for vannforsyning er egen borebrønn.
I «Nasjonale mål for vann og helse» (vedtatt av regjeringen mai 2014) står følgende i pkt. c):
«Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger» eller industriområder eller ved fortetting
innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at
man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter».
Innspill
«Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det
er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann», jf.
plan- og bygningsloven « 27-1 Vannforsyning.
Mattilsynet viser også til Nasjonale mål for vann og helse punkt c).
Eventuell privat drikkevannsforsyning i området må tas hensyn til.
Mattilsynet har ut over det ingen merknad til høringsbrev – søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.».
Trøndelag Fylkeskommune i brev datert, 26.10.2018
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
NVE i brev datert, 30.10.2018
Har foretatt søk i «NVE Atlas» og vurderer at området ikke er spesielt bratt eller skredutsatt. Ved
kryssing av bekken må kulvert/bru dimensjoneres med tilstrekkelig lysåpning til at en unngår
skade på anlegget.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 08.10.2018
«Klima og miljø
Det søkes dispensasjon for fradeling av boligtomt. Området er i kommuneplanens
arealdel avsatt til LNF-formål (sone 4), innenfor disse områdene kan det tillates
spredt utbygging av bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Vedrørende plankrav ved
dispensasjon står det: «Dersom det gis dispensasjon i henhold til PBL § 7 fra
byggeforbud i Landbruks-, natur og friluftsområdene skal det kreves reguleringsplan
når det oppstår en gruppe-bebyggelse på 3».
Kommunen påpeker at deler av tomten består av myrområde og at hele tomtens
sørside grenser til myrområde. Fylkesmannen mener det bør unngås å gjøre inngrep
i myrområdene. Bakgrunnen for dette er at det blir stadig mindre myr i Norge. Minst
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en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Dette er bekymringsfullt fordi
myrer er viktige for bevaring av naturmangfold og lagring av vann og CO2. En rekke
plante- og dyrearter i Norge har myra som sitt eneste levested. Selv om kun en liten
del av myrområdet blir berørt kan det påvirke hele myrområdet ved at fuktbalansen i
myra endres. Konsekvensene av inngrepet for myrområdet må vurderes.
Etablering av tiltenkt bolig vil medføre at det oppstår en gruppebebyggelse på flere
enn 3. Fylkesmannen støtter kommunens vurdering iht krav til utarbeidelse av
reguleringsplan, og vil med bakgrunn i ovennevnte tilrå at det ikke gis dispensasjon til
omsøkte tiltak.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert
tilpasning til et endret klima, skal vurderes i behandlingen av søknaden ihht. pbl. §§
4-3 og 19-2 3.ledd. DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i arealplanleggingen” kan
benyttes til en vurdering av slike forhold. Denne kan lastes ned via DSB sine
nettsider.».
Landbruksavdelingen i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 08.11.2018
«Det er positivt at det er ønskelig å etablere ny bosetting i området, som ligger i
kommuneplanens arealdel sone 4. Tomta kan på enkel måte endres/trekkes noe nordover for å
komme ut fra område registrert som myr.
Annen bebyggelse i området er hovedsakelig fritidsbebyggelse på tomter som det kan se ut som
stammer fra annen eiendom. Det finnes ingen andre åpenbare gode alternativer til ny boligtomt
på denne eiendommen.
Ellers ingen merknader fra landbruk.»
Vurdering
Rådmannen mener på generelt grunnlag at det er uheldig å dispensere fra kommuneplanens
arealdel. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument som har vært gjennom en
omfattende beslutningsprosess, for å ivareta hensyn og forhold i et område på en mest mulig
helhetlig måte. Dette gjelder både for dagens og den fremtidige situasjonen i et område. Å tillate
dispensasjon fra gjeldende plan vil også på sikt kunne svekke arealdelen som styringsverktøy.
Formålet med plankravet er bla. at områdets behov for veg, vann og avløp blir vurdert under ett,
slik at fellesløsninger kan etableres. Rådmannen er kritisk til at det legges til rette for etablering
av flere boliger med innlagt vann, uten at dette samordnes. En slik praksis vil være i strid med
«Nasjonale mål for vann og helse pkt. c)», (vedtatt av regjeringen mai 2014, bemerket i
Mattilsynets uttalelse).
Rådmannen vurderer det som positivt at det er ønskelig å etablere ny bosetting i et område som i
kpa er avsatt til lnf- sone 4. Rådmannen mener imidlertid at fordelene ved å innvilge
dispensasjon fra kravet om reguleringsplan ikke er klart større enn ulempene. Denne vurderingen
er også sett i sammenheng med andre plansaker som foreligger og som nettopp er behandlet.
Dersom utvalget likevel ønsker å gi tillatelse til omsøkt tiltak må konsekvensene av inngrepet for
myrområdet utredes, i tillegg til at det må foretas en fagkyndig vurdering av dimensjoneringen
av bru/kulvert v/krysning av vei. Rådmannen henstiller i tillegg om at bestemmelsene
vedrørende utnyttingsgrad, minimum utoppholdsareal og parkeringskrav i kommunedelplan for
Støren sone C) blir satt som vilkår for dispensasjonen.
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Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver pålegges å benytte miljøforsvarlige teknikker.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
oppføring av omsøkt bolig på eiendom gbnr. 71/1.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene og at innvilgelse av dispensasjon vil medføre at planen blir vesentlig tilsidesatt.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 03.12.2018
Svein Fløttum (SP) fremmet følgende alternative forslag:
«Saken utsettes til neste møte».
Alternativt forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak
Saken ble utsatt til neste møte.
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
05.11.2018

Vår ref.:
2018/16925

Deres dato:
08.10.2018

Deres ref.:
2018/3303-2

Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av
boligtomt - Midtre Gauldal - 71/1
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det
foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:

Landbruk
Ingen merknad.
Klima og miljø
Det søkes dispensasjon for fradeling av boligtomt. Området er i kommuneplanens
arealdel avsatt til LNF-formål (sone 4), innenfor disse områdene kan det tillates
spredt utbygging av bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Vedrørende plankrav ved
dispensasjon står det: «Dersom det gis dispensasjon i henhold til PBL § 7 fra
byggeforbud i Landbruks-, natur og friluftsområdene skal det kreves reguleringsplan
når det oppstår en gruppe-bebyggelse på 3».
Kommunen påpeker at deler av tomten består av myrområde og at hele tomtens
sørside grenser til myrområde. Fylkesmannen mener det bør unngås å gjøre inngrep
i myrområdene. Bakgrunnen for dette er at det blir stadig mindre myr i Norge. Minst
en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Dette er bekymringsfullt fordi
myrer er viktige for bevaring av naturmangfold og lagring av vann og CO2. En rekke
plante- og dyrearter i Norge har myra som sitt eneste levested. Selv om kun en liten
del av myrområdet blir berørt kan det påvirke hele myrområdet ved at fuktbalansen i
myra endres. Konsekvensene av inngrepet for myrområdet må vurderes.
Etablering av tiltenkt bolig vil medføre at det oppstår en gruppebebyggelse på flere
enn 3. Fylkesmannen støtter kommunens vurdering iht krav til utarbeidelse av
reguleringsplan, og vil med bakgrunn i ovennevnte tilrå at det ikke gis dispensasjon til
omsøkte tiltak.

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:
Tone Susegg Sund
Telefon:

Side 2 av 2

Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert
tilpasning til et endret klima, skal vurderes i behandlingen av søknaden ihht. pbl. §§
4-3 og 19-2 3.ledd. DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i arealplanleggingen” kan
benyttes til en vurdering av slike forhold. Denne kan lastes ned via DSB sine
nettsider.

Reindrift
Ingen merknad.

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i
saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert.
Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)

Tone Susegg Sund

seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

konsulent
Administrasjonsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Saksbehandlere:
Klima og miljø: Anne Cathrine Flaten – 74 16 81 97
Landbruk: Trine Gevingås – 73 19 92 72
Samfunnssikkerhet: Jan Åge Sneve Gundersen – 73 19 92 41
Reindrift: Ole-Jakob Kvalshaug – 73 19 93 89

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560
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STEINKJER

Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2018/2393-11

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
3/19
11.02.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - oppføring av carportgbnr. 46/13

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei ombygging av uthus/carport - gbnr 45/1/67 og 46/13 Karl Soknes
2
U Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra byggegrense
mot vei - ombygging av uthus/carport - gbnr 45/67 og
46/13
3
I
Ettersendelse av dokumentasjon - Byggesøknad 46/13 og
45/1/67 Karl Soknes
4
N Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra byggegrense
mot vei - ombygging av uthus/carport - gbnr 45/1/67 og
46/13
5
N Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei ombygging av uthus/carport - gbnr 45/1/67 og 46/13 Karl Soknes
6
S Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
byggegrense mot vei - ombygging av uthus/carport gbnr 45/1/67 og 46/13
7
I
Ettersendelse av oppdatert nabovarsel - dispensasjon fra
byggegrense mot vei - ombygging av uthus/carport gbnr 45/1/67 og 46/13 - Karl Soknes
8
I
Nabovarsel - Opplysningsvesenets fond - gbnr 45/1/67
og 46/13
9
X Særutskrift Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon fra byggegrense mot vei - ombygging av
uthus/carport - gbnr 45/1/67 og 46/13
10 U Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra
byggegrense mot vei - ombygging av uthus/carport gbnr 45/1/67 og 46/13

107

Karl Soknes
Karl Soknes
Karl Soknes
Ingvar Hanshus
Anine Lillevik

Soknes Karl
Opplysningsvesenets fond

Karl Soknes

11

S

Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei oppføring av carport- gbnr. 46/13

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - ombygging av uthus/carport - gbnr
45/1/67 og 46/13 - Karl Soknes
Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Karl Soknes har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Basmoen og Kalvtrøa (planID:
1967004). Det søkes om dispensasjon fra byggegrensen mot vei for oppføring av en carport.
Carporten søkes oppført med et bebygd areal på 90m2.
NPM-utvalget innvilget søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje på
samme eiendom i møte 03.12.2018. Omsøkt carport var med i den opprinnelige søknaden, men
ble besluttet utsatt til neste møte grunnet utvalgets ønske om befaring.
Beliggenhet
Omsøkte eiendommer ligger på Støren.

Figur 1: Situasjonskart som viser omsøkte eiendommer med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Arealet som søkes bebygd er i AR5 definert som bebygd.
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Figur 2: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkt tilbygg og carport.

Planavklaring
Det omsøkte arealet er omfattet av reguleringsplanen «Basmoen og Kalvtrøa» samt
kommunedelplanen for Støren. Området er i begge planene avsatt til boligbebyggelse.
Området ligger innenfor B4 sone B i kommunedelplanen for Støren og det fremgår følgende av
bestemmelsene: «Gjeldende plankart ID 1967004. Deler av området erstatter av nye planer.
Bestemmelsene i denne planen gjelder foran reguleringsplanen…». Dette innebærer at plankartet
i reguleringsplanen for Basmoen og Kalvtrøa, planID: 1967004 er gjeldende.
Omsøkt tiltak søkes oppført på utsiden av byggegrensen fastsatt i reguleringsplanen for Basmoen
og Kalvtrøa.

Figur 3: Utdrag fra reguleringsplanen for Basmoen og Kalvtrøa. Striplet linje viser byggegrensen.

109

Figur 4: Utdrag fra kommunedelplanen for Støren. Deler av omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss. Lyst gult
areal angir eksisterende boligbebyggelse. Mørk gult areal angir fremtidig boligbebyggelse.

Avklaring av eiendomsforhold
(Se figur 2). Eiendommen består av eiendommen gbnr. 46/13 som er et uoppmålt punkt eid av
Janike og Karl Soknes. Eiendommen gbnr. 46/13 er omringet av en eiendom som i følge
matrikkelen er eierløs. Carporten søkes oppført delvis innenfor 46/13 og delvis innenfor den
eierløse eiendommen.
Søkers begrunnelse
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at søker
mener tiltaket ikke vil medføre økt trafikkfare fordi det ikke er kommet inn merknader fra
naboene.
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Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig
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
Enhet for Eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune, i notat datert, 26.10.2018.
«Viser til Høringsbrev- søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei- ombygging av uthus/
carport-gbnr 45/67 og 46/13.
Eiendom og kommunalteknikk som veimyndighet godkjenner utvidelse av eks. uthus når
eksisterende avkjørsel i følge situasjonskart benyttes.
Når det gjelder søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei for carport som vist på
situasjonsplan, kan ikke Eiendom og kommunalteknikk som veimyndighet godkjenne løsningen.
Begrunnelse: Det er ikke plass for oppstillingsplass for bil foran carporten.
Dette vil være en svært uheldig løsning med tanke på trafikksikkerhet samt mulighet for skade på
kjøretøy som kan bli parkert i vei.».
Vurdering
Rådmannen er i utgangspunktet skeptisk til bygging i strid med byggegrenser mot vei. Årsaken
til dette er at formålet med en slik byggegrense bla. er snø lagring og sikring av god sikt for
trafikantene. Realisering av omsøkt carport vil innebære at eiendommen får 2 avkjørsler, noe
som er uheldig i forhold til trafikksikkerheten.
Omsøkt plassering vil videre medføre at det ikke er plass til oppstillingsplass for bil foran
carporten, noe som vil kunne medføre trafikkfarlige situasjoner. Et ytterligere og avgjørende
moment i vurderingen er at enheten for eiendom og kommunalteknikk har uttalt at omsøkt
løsning er «en svært uheldig løsning med tanke på trafikksikkerhet samt mulighet for skade på
kjøretøy som kan bli parkert i vei.».
Et siste moment i vurderingen er at eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til et område hvor
det planlegges fremtidig boligutbygging. Utbygging av området vil innebære trafikkøkning og
gjøre omsøkt tiltak ytterligere trafikkfarlig.
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.
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Dersom utvalgte likevel velger å innvilge dispensasjon for oppføring av omsøkt carport,
henstiller Rådmannen at det stilles følgende vilkår:
 Tiltakshaver må sannsynliggjør at han har tillatelse fra rettmessig eier.
 Eiendomsgrensene til gbnr. 46/13 må måles opp.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for oppføring av omsøkt carport på
eiendommen gbnr. 46/13 og 0/0.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene og at carporten vil kunne skape trafikkfarlige situasjoner.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

112

Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 11.06.2018 11:31:24
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Disp på Byggesøknad 46/13 og 45/67 karl Soknes

Fra: "Soknes Karl" <Karl.Soknes@banenor.no>
Til: postmottak@mgk.no
Kopi: "Soknes Karl" <Karl.Soknes@banenor.no>
Sendt: 11. juni 2018 11:22:54
Emne: Disp på Byggesøknad 46/13 og 45/67 karl Soknes
Byggesøknad 46/13 og 45/67 som er 2 tomter som hører sammen!
Søker herved disp som saksbehandlere på kommunen har anbefalt å gjøre,
For kommunen kan ikke stå for godkjenning av bygging på denne grunneiendom.
Pga. at de garasjer som jeg vil bygge, en dobbel garasje på 45/67
Og Carport/bod på 46/13 kommer utenom byggegrensen!
Har vært mye frem og tilbake med hva jeg måte gjøre, først så fikk jeg vite at
det ikke kunne bygges noe annet en Leiligheter på dette området, pga den nye
reguleringsplanen som er i Støren med anbefalt fortetting av boenheter!( ble faktisk anbefalt å selge tomta til en
utbygger i fra lederen
i Plan og Utbygging i kommunen!) men måtte søke disp vis jeg skulle få bygget meg garasje, dette var noe jeg
motstridet og leste hele
planen som det står at mindre på bygg og garasjer går ikke under denne regelen!
Men nå hevder saksbehandler at det er byggegrensen som jeg må søke disp på for å få bygget
garasjen.
Kan ikke se problemet med noen av de byggetiltak som jeg hadde tenkt å utfør har noen farer med seg angående
Sikkerhet/sikt til vei eller naboer når det ikke er noen klager! Tomten grenser mot 2 naboer!
Det er ingen andre involvert i saken en meg og 2 kommunale veier som jeg har eiendomsgrunn i! At jeg må søke
Disp for byggegrense som det har blitt tillat og komme helt ut til veien(med bygging) tidligere, på samme
veigateadresser uten noen form får
Politisk disp!
Etter min mening så er dette noe som jeg som søker og utbygger, kunne fint ha løst sammen med saksbehandler i
kommunen.
Slik som det ble gjort når jeg bygget om huset mitt!
Ser ut for meg at det går sport i å kreve inn gebyr/ og lage mye arbeid for mange!
Det er ingen sund fornuft lenger ,det bør være forskjell på og bygge en garasje og et leilighets kompleks!!
Håper på fornuftig svar!!
¨

Med vennlig hilsen.
Karl soknes
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2018/4555-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
4/19
11.02.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker Kjell Prytz

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker Kjell Prytz
- Kjell Prytz
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker
- Kjell Prytz

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr. 4 fra Rødsløkken til
seter gbnr 214/14 ved Reppvollen.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad datert 20.12.2018 fra Kjell Prytz, Kotsøy om
tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr. 4 til seter gbnr 214/14. Prytz søkte også i
2016, men kommunen behandlet da søknaden kun etter forskriften § 5 som omhandler
snøscooter (vedtak DS NPM- nr. 500/16). Dette løyvet skal innleveres. Med denne nye søknaden
ber søker om at den behandles etter § 6 i forskriften. Tidligere tillatelse var gitt for 10 turer, og
behovet for kjøringen var oppgitt å være frakt av bagasje og transport av ved. I den nye søknaden
skal søkeren kjøre selv, og transportbehovet er oppgitt til å være transport av varer, bagasje,
utstyr og ved til hytte.
Siden søknaden gjelder kjøring med ATV med belter, behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark § 6 som unntakstilfelle, og legges fram for politisk behandling. Dette siden
vedtak etter § 6 i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
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Vurdering
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens § 5 som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen i brev av 1. mars
2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens § 5, men
etter § 6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet enn snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som har betydning for vedtaket.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket til ikke å føre til negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§ 9 Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. § 8.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Kjell Prytz, Kotsøy tillatelse til kjøring med ATV med belter på snødekt mark
etter trase nr. 4 fra Rødsløkken til seter gbnr 214/14. Tillatelsen gjelder transport av bagasje og
utstyr og transport av ved, og gjelder for inntil 10 turer pr. år.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
-

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 31.12.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
 Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
 Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
 Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
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DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISESE PÅ
FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2018/4559-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
5/19
11.02.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøskuter/ATV med belter Per Eivind Aunøien

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøskuter/ATV
med belter - Per Eivind Aunøien
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøskuter/ATV
med belter - Per Eivind Aunøien

Per Eivind Aunøien

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med snøscooter/ATV m/belter etter trase nr. 6 fra Digre til
hytte ved Samsjøen.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad datert 17.12.2018 fra Per Eivind Aunøien, Singsås
om tillatelse til kjøring med snøscooter eller ATV med belter i trase nr. 6 fra Digre til hytte på
gbnr 408/1/43. I søknaden er også Kjetil Aunøien oppført som aktuell sjåfør, og transportbehovet
er oppgitt til å være transport av varer, bagasje og utstyr til hytte. Det kan være aktuelt å kunne
bruke snøscooter eller ATV m /belter.
Dette medfører at tillatelsen må omfatte både § 5 c og § 6 i nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark.
Siden søknaden gjelder kjøring med ATV med belter, behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark § 6 som unntakstilfelle, og legges fram for politisk behandling. Dette siden
vedtak etter § 6 i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
Viser til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 d, hvor det står
at motorkjøretøyer kan på vinterføre nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til
bygging i samsvar med byggetillatelse.
Så lenge det ikke er levert ferdigattest på fritidshusene, vurderer kommunen at forskriftens § 3 d
gjelder.
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Søknaden gjelder transport i forbindelse med bruk av anneks til fritidsbruk. Forutsetter da at det
er levert ferdigattest for dette huset, slik at det kan tas i bruk til fritidsformål.
Vurdering
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens § 5 som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen i brev av 1. mars
2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens § 5, men
etter § 6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet enn snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som har betydning for vedtaket.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket til ikke å føre til negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§ 9 Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. § 8.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 5 c, og § 6 i samsvar med søknaden, gir
Midtre Gauldal kommune Per Eivind og Kjetil Aunøien tillatelse til kjøring med
snøscooter/ATV med belter på snødekt mark etter trase nr. 6 fra Digre til gbfnr 408/1/43.
Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr, og gjelder for inntil 10 turer pr. år til sammen
ved bruk av snøscooter eller ATV.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
-

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 31.12.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
 Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
 Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
 Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter.
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All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISESE PÅ
FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.
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Saksframlegg

Arkivnr. K21

Saksnr. 2018/4557-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
6/19
11.02.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøskuter/UTV - Andre
Nilsen

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøskuter/ATV - Andre Andre Nilsen
Nilsen
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøskuter/UTV - Andre
Nilsen

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med snøscooter/UTV med belter fra Røsbjørgen til hytte på
eiendommen gbnr 27/3.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad datert 11.11.2018 fra Andre Nilsen, Buvika om
tillatelse til kjøring med snøscooter/UTV med belter fra Røsbjørgen på Rognes til jaktbu/hytte på
eiendommen gbnr 27/3. Nilsen har fått ett delegert vedtak nr. 599/18 gjeldende for snøscooter
inntil saken om kjøring med UTV behandles politisk. Dette løyvet skal innleveres. Søknaden
behandles etter §§ 5 c og e, samt 6 i forskriften. Tidligere tillatelse var gitt for 10 turer, og
behovet for kjøringen var oppgitt å være frakt av bagasje og transport av ved.
Siden søknaden gjelder kjøring med UTV med belter, behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark § 6 som unntakstilfelle, og legges fram for politisk behandling. Dette siden
vedtak etter § 6 i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
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Vurdering
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens § 5 som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen i brev av 1. mars
2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens § 5, men
etter § 6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at UTV med belter i dette tilfellet ikke er til større belastning på miljøet enn snøscooter.
Det vil derfor være formålet med kjøringen som har betydning for vedtaket.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket til ikke å føre til negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§ 9 Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. § 8.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Andre Nilsen, Buvika tillatelse til kjøring med UTV med belter og snøscooter
på snødekt mark fra Røsbjørgen til hytte på eiendommen gbnr 27/3. Tillatelsen gjelder transport
av bagasje og utstyr og transport av ved, og gjelder for inntil 10 turer pr. år.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
-

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 31.12.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
 Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
 Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
 Det kan ikke kjøres med snøscooter og UTV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2018/4073-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
7/19
11.02.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuling med belter Sigrid Skauge Tiller

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuling med
belter - Sigrid Skauge Tiller
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuling med
belter - Sigrid Skauge Tiller

Sigrid Skauge Tiller

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med ATV m/belter i trase nr. 26 til egen hytte v/Langvatnet
i Soknedal.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad datert 6.11.2018 fra Sigrid Skauge Tiller, Skaun
m.fl. om tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr. 24 fra Garli til hytte gbfnr
82/3/4. Tiller søkte også i 2016, men kommunen behandlet da søknaden kun etter forskriften § 5
som omhandler snøscooter (vedtak DS NPM- nr. 400/16). Dette løyvet skal innleveres. Med
denne nye søknaden ber søker om at den behandles etter § 6 i forskriften. Tidligere tillatelse var
gitt for 10 turer, og behovet for kjøringen var oppgitt å være frakt av bagasje og utstyr.
Siden søknaden gjelder kjøring med ATV med belter, behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark § 6 som unntakstilfelle, og legges fram for politisk behandling. Dette siden
vedtak etter § 6 i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
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Vurdering
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens § 5 som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen i brev av 1. mars
2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens § 5, men
etter § 6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet enn snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som har betydning for vedtaket.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket til ikke å føre til negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§ 9 Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. § 8.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Sigrid og Johan Skauge Tiller, Ole Tiller og Øyvind Vikan, Skaun tillatelse til
kjøring med ATV med belter på snødekt mark etter trase nr. 24 fra Garli til hytte gbfnr 82/3/4.
Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr, og gjelder for inntil 10 turer pr. år.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
-

Det skal føres kjørebok over antall turer.

-

Tillatelsen gjelder til 31.12.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
 Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
 Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
 Løyve nr. 400/16 av 15.12.2016 skal innleveres.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2018/3344-13

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
8/19
11.02.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon etter plan- og
bygningsloven kap 19 - fradeling av tilleggsareal til eiendommen gbnr 259/7
fra gbnr 259/1

Dokumenter
i saken:
1

I

2

U

3

I

4

U

5

N

Søknad om dispensasjon
etter plan- og
bygningsloven kap 19 fradeling av tilleggsareal
til eiendommen gbnr
259/7 fra gbnr 259/1 Sigrun Sagen
Foreløpig svar - søknad
om dispensasjon etter
plan- og bygningsloven
kap 19 - fradeling av
tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259/7
fra gbnr 259/1
Ettersendelse av
nabovarsel dispensasjonssak
Høringsbrev - søknad
om dispensasjon etter
plan- og bygningsloven
kap 19 - fradeling av
tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259/7
fra gbnr 259/1
Høringsbrev - søknad
om dispensasjon etter
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Sigrun Sagen

Sigrun Sagen

Sigrun Sagen
FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG m.fl.

Kai Børge Amdal m.fl.

6

I

7

I

8

N

9

I

10

N

11

U

12

U

13

S

plan- og bygningsloven
kap 19 - fradeling av
tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259/7
fra gbnr 259/1
Fylkeskommunens
uttalelse til søknad om
fradeling av tilleggsareal
til eiendommen gbnr
259/7 i Midtre Gauldal
Høringssvar fra Statens
vegvesen - søknad om
dispensasjon etter planog bygningsloven kap 19
- fradeling av
tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259 /7
fra gbnr 259 /1
Landbruksfaglig
uttalelse til søknad om
dispensasjon etter planog bygningsloven kap 19
- fradeling av
tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259/7
fra gbnr 259/1
Uttalelse - dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av
tilleggsareal - Midtre
Gauldal - 259/7
Folkehelsefaglig
uttalelse til søknad om
dispensasjon etter planog bygningsloven kap.
19 - fradeling av
tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259/7
fra bgnr 259/1
Melding om
fristforlengelse - søknad
om dispensasjon fradeling av tilleggsareal
til eiendommen gbnr
259/7 fra gbnr 259/1
Melding om
fristforlengelse - søknad
om dispensasjon fradeling av tilleggsareal
til eiendommen gbnr
259/7 fra gbnr 259/1
Dispensasjonsbehandlin
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Trøndelag
fylkeskommune

Statens vegvesen Region midt

Anine Lillevik

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG

Anine Lillevik

Sigrun Sagen

Sigrun Sagen

g - søknad om
dispensasjon etter planog bygningsloven kap 19
- fradeling av
tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259/7
fra gbnr 259/1
Vedlegg
1
2

3

Situasjonsplan
Søknad om dispensasjon
etter plan- og
bygningsloven kap 19 fradeling av tilleggsareal til
eiendommen gbnr 259/7 fra
gbnr 259/1 - Sigrun Sagen
Tillatelse til etablering av
ny avkjørsel fra fylkesveg
6554 - eiendommen gbnr
259/7 i Midtre Gauldal
kommune

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Jan A. Sagen, fullmektig for Sigrun Sagen har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gbnr. 259/1 til eiendommen gbnr. 259/7.
Det søkes om å fradele to områder for å utvide eiendommen gbnr. 259/7 i øst og vest. Området
som søkes fradelt i øst har et anslagsvis areal på 140m2.
For området i vest søkes det prinsipalt om å utvide eiendommen med 8-10m i sydvestlig retning.
Subsidiært søkes det om å utvide inntil 5m.
Søknaden omhandler i utgangspunktet kun søknad om dispensasjon for fradeling. Ettersom
etablering av tiltenkt avkjørsel også vil være dispensasjonsbetinget har Rådmannen valgt å anse
søknaden til også omfatte etablering av avkjørsel.
Beliggenhet
Omsøkt område befinner seg sør for Singsås sentrum.
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Figur 1: Oversiktskart. Omsøkt område er markert med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Eiendommen gbnr. 259/7 ble i følge matrikkelen opprettet i 1985, har et areal på 1130m2 og er
bebygd med én enebolig. Området som søkes fradelt er ubebygd og er i AR5 delvis klassifisert
som bebygd (vei), delvis som annet markslag og delvis som fulldyrka jord.

Figur 2. Oversiktskart fra Nibio.

Figur 3. Oversiktskart som var vedlagt søknaden. Viser omsøkt tilleggsareal.

Figur 4. Flyfoto fra 2016. Eiendommen gbnr. 259/7 er anvist med rødt omriss.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Området som søkes fradelt i vest ligger innenfor
aktsomhetsområde for flom. Hele området som søkes fradelt ligger innenfor
utløpsområde for snøskred og steinsprang. Området som søkes fradelt i øst ligger
innenfor utløsningsområde for snøskred.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket.
Planavklaring
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Omsøkt område er i kommuneplanens arealdel av år 2010-2022 unntatt rettsvirkning med den
følge at kommuneplanens arealdel av år 2000 blir gjeldende. I kommuneplanen av år 2000
fremgår det at kommunedelplanen for området skal gjelde. I kommunedelplanen (kdp) for
Singsås-Forsetmo 2016-2028 er omsøkt område avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluft og
reindrift). Etablering av avkjørsel og fradeling av areal til boligformål er således i strid med
arealformålet.
Tiltakene er videre i strid med kdp Singsås-Forsetmo pkt. 1.5, a) hvor det fremgår at tiltak nevnt
i pbl. § 1-6 ikke tillates i LNF-områder innenfor 100m fra elvekanten.
Søker begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen ligger vedlagt. Oppsummert baserer begrunnelsen seg for fradelingen i øst seg på
at området er en innklemt del av jordet og at det ikke er i brukt som dyrka- eller beitemark.
Videre begrunnes det med at tiltakshaver har fått tillatelse fra statens vegvesen til å etablere en
ny avkjørsel til fylkesvegen, og at det er anbefalt å legge avkjørselen på dette området. Til sist
begrunnes det med at eier av eiendommen gbnr. 259/1 ønsker å avstå grunn til eier av gbnr.
259/7 slik at tiltakshaver både blir formelt og praktisk eier av grunnen avkjørselen er etablert på.
Oppsummert baserer begrunnelsen for fradelingen i øst seg på at arealet ikke er i bruk og at
tiltakshaver ønsker mer friareal.
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/nabomerknad
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 20.11.2018
Ingen merknader.
Statens vegvesen i brev datert, 22.11.2018
Ingen merknader.
Landbruksenheten i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 27.11.2018
«Kan ikke se at tiltaket berører jordbruksarealer i nevneverdig grad. Landbruk har ingen
merknader til søknaden.».
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 29.11.2018
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12.
Enheten for folkehelse i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 07.12.2018
Ingen merknader.
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Vurdering
Begge de omsøkte områdene omfattes av en nyere kommunedelplan, vedtatt i 2016.
Kommunedelplanen er tydelig på at det i omsøkt område ikke tillates tiltak som ikke er tilknyttet
landbruk, og at slike tiltak heller ikke tillates innenfor 100-metersbeltet langs vassdrag i LNFområder jf. pkt. 2.4.1 og pkt. 1.5.a). Rådmannen er i utgangspunktet restriktiv til dispensasjon i
strid med en nylig vedtatt kommunedelplan. I dette tilfellet omhandler dispensasjonen imidlertid
etablering av avkjørsel og fradeling av to mindre arealer til en allerede etablert eiendom. Dette,
sammenholdt med at tiltakene ikke vil berøre vassdraget medfører at Rådmannen vurderer
tiltakene til ikke å sette planen til side.
Det er nærliggende å anta at ras-, flom og steinsprangproblematikken i området var mindre kjent
på tidspunktet boligen ble etablert. Etablering av ny avkjørsel og fradeling av tilleggsareal vil
likevel ikke medføre økt fare, all den tid det ikke legges til rette for ytterligere bebyggelse i
flomutsatt, rasutsatt og steinsprangutsatt område.
Innvilgelse av en eventuell dispensasjon vil ikke endre arealformålet i kommunedelplanen, noe
som medfører at videreutvikling av eventuelt fradelt område vil være betinget av dispensasjon
fra LNFR-formålet.
Videre vurderer Rådmannen det som positivt at fradelingen av arealet i øst vil bidra til ryddige
eierforhold, slik at eier av gbnr. 259/7 både formelt og praktisk blir eier av grunnen avkjørselen
søkes etablert på. Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver ønsker mer friareal i vest og
vurderer det som positivt at områder som ligger i brakk blir tatt i bruk.
Rådmannen anser med dette at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn
ulempene. Dette ved at eiendomsforholdene formaliseres og at områder som ligger i brakk kan
tas i bruk.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommunedelplanen Singsås-Forsetmo for
fradeling av omsøkt område fra eiendom gbnr. 259/1 til eiendom gbnr. 259/7 samt etablering av
omsøkt avkjørsel.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og begrunnes med at planen
ikke settes vesentlig til side og at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn
ulempene
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/1679-16

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
9/19
11.02.2019
Saksbehandler: Ola Hage

5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangsbehandling

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte Storneset
masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28
2
I
Signert oppstartsmøte Storneset masseuttak
3
U Oversendelse av naboliste
4
U Høringsliste
5
I
Svar på varsel om oppstart av planarbeid og
høring av planprogram for Storneset masseuttak
i Midtre Gauldal kommune
6
I
Uttalelse - varsel om planoppstart reguleringsplan - Storneset masseuttak - Midtre
Gauldal 230/10 - 28
7
I
Bane NORs uttalelse – Varsel om planoppstart –
Offentlig ettersyn av planprogram - Storneset
Masseuttak - Gbnr 230/10 og 230/28 - Midtre
Gauldal kommune
8
I
Svar på varsel om oppstart av planarbeid og
høring av planprogram - Storneset masseuttak gbnr 230/10 og 28
9
I
Planprogram Storneset masseuttak revidert - til
politisk fastsettelse
10 I
Bane NORs tilleggsuttalelse - Varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av
planprogram - Storneset masseuttak - Gnr/bnr
230/10 og 230/28 - Midtre Gauldal kommune
11 S 16482017003_ Fastsetting av planprogram_
Storneset masseuttak
12 X Særutskrift 16482017003_ Fastsetting av
planprogram_ Storneset masseuttak
13 I
Reguleringsplanforslag Storneset Masseuttak -
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Pro Invenia
Pro Invenia
Pro Invenia
Pro Invenia
Direktoratet for mineralforvaltning
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Bane NOR SF

Statens vegvesen - Region midt
Pro Invenia
Bane NOR SF

Proenvinia

14

U

15

I

16

S

Planid 2017003
Mangelbrev vedrørende mottatt
PRO INVENIA AS
reguleringsplanforslag - Storneset masseuttak
Svarbrev vedrørende mangler Pro Invenia AS
reguleringsplanforslag
5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangs
behandling

Vedlegg
1
Plankart rev01
2
Planbestemmelse revidert 21.08.2018
3
02 Georg Reppe
4
06 Fylkesmannen i Sør trøndelag
5
07 Bane NORs uttalelse – Varsel om planoppstart – Offentlig ett..
6
07 fra Bane Nor etter befaring
7
Konsekvensutredning Storneset masseuttak
8
Planbeskrivelse Storneset
9
ROS-analyse Storneset
10 Støyberegning Storneset Grustak med vedlegg

Ingress
Reguleringsplanen Storneset massetak til 1. gangs behandling.

Saksopplysninger
Pro Invenia AS har på vegne av Almås Maskin AS oversendt reguleringsplanforslag Storneset
massetak den 28.05.2018, senere revidert den 21.08.2018. Oversendelsen inneholdt følgende
dokumenter:
 Plankart (pdf og SOSI)
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelse
 Sjekkliste for ROS-analyse
 ROS-analyse
 Konsekvensutredning
 Merknader fra varsel om oppstart
 Støyutredning
Bakgrunn for planarbeidet
Planarbeidet gjennomføres for å videreføre drift ved Storneset massetak i ytterligere 30 år.
Massetaket skal drives på tradisjonelt vis med avdeking, grovknusing, transport og finknusing.
Uttaket har årlig vært 1500-3000 m³, og dette uttaket forventes å være stabilt fremover. Når det
skisserte uttaket av masser er gjennomført eller terminering av uttaket må gjennomføres iht
planbestemmelsene skal området istandsettes til dyrka mark og LNF-område.
Planprosessen
Oppstartsmøte ble avholdt mellom tiltakshaver, plankonsulent og Midtre Gauldal kommune
08.06.2017.
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Oppstart av planarbeid ble varslet pr brev til berørte naboer og offentlige myndigheter den
06.07.2017. Varsel om oppstart ble også kunngjort i Trønderbladet.
Planprogram ble fastsatt av utvalg for Næring, plan og miljø på møte den 16.10.2017.
Midtre Gauldal kommune mottok planforslag den 28.05.2018. På bakgrunn av dette
planforslaget ble det skrevet et manglebrev som ble sendt til plankonsulenten den 06.07.2018.
Midtre Gauldal kommune mottok revidert planmaterialet den 21.08.2018. Dette reviderte
planmaterialet legges nå til grunn i denne behandlingen.
Planområdet
Planområdet ligger på Singsås ca 2,4 km øst for Singsås jernbanestasjon og omfattes av deler av
følgende eiendommer; gbnr 230/10, 230/28 og 230/7.
Planområdet utgjør ca 40 daa.
Planforutsetninger
Planforslaget omfattes av kommuneplanens arealdel (2010 – 2022) hvor det aktuelle arealet er
avsatt til LNF og masseuttak – nåværende. Videre omfattes planforslaget av områder i gjeldende
kommuneplanens arealdel som er unntatt rettsvirkning. Dette medfører at kommuneplanens
arealdel (2001-2013) har virkning for dette området. I kommuneplanens arealdel (2001-2013) er
berørte arealer avsatt til LNF.
I forbindelse med oppstartsmøte ble det konkludert med at planforslaget krever planprogram,
konsekvensutredning for aktuelle tema og risiko- og sårbarhetsanalyse.
Innkomne merknader
Følgende åtte merknader har kommer i forbindelse med melding om oppstart:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) i brev datert 25.08.2017
Fylkesmannen fremmer en overordnet føring om at det er en uheldig praksis å åpne for uttak av
masser i områder som ikke er avsatt til dette i overordnet plan. I og med at det har vært drift i
område de 30 siste årene blir planen ansett som hensiktsmessig for å ivareta samfunnsinteresser i
området, samt etablere føringer for videre drift.
Avdeling for miljøvern bemerker at hensynet til Gaula må ivaretas og at konsekvensen for
vassdraget må kartlegges, vurderes og vektlegges. Videre at driften i massetaket ikke skal
medføre negative konsekvenser for vassdraget og laksen. Det bemerkes også at det må
innarbeides grenseverdier for støv og støy i bestemmelsene, samt avbøtende tiltak for å unngå
avrenning og utslipp/forurensing til vann og grunn. Bestemmelsene må sikre at området blir
istandsatt etter at uttaket er gjennomført.
Avdeling for landbruk og bygdeutvikling viser til at det planlagte uttaket berører to parseller med
fulldyrka jord. Fylkesmannen er kritisk til at den fulldyrka jorda omdisponeres. Dette selv om
omdisponeringen er midlertidig. Det vises til at planen legger opp til at uttaksområdet skal
tilbakeføres til LNF, men at det ikke fremgår hvor mye som vil bli opparbeidet til jordbruksareal.
Landbruksavdelingen mener at området for råstoffutvinning må reduseres til ikke å omfatte
jordressurser.
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Avdeling for samfunnssikkerhet viser til at det må foretas en ROS-analyse. ROS-analysen skal
godkjennes av kommunen som planmyndighet.
Avdeling for sosial og helse har ingen merknader.
Avdeling for barn og unge har ingen merknader.
Georg Reppe (nabo) i brev datert 28.07.2017
Reppe vil forsikre seg om at uttaksområdet blir tilbakeført etter at uttaket er gjennomført. Videre
bemerkes det at allerede utført inngrep har redusert utsikten fra eiendommen gbnr 230/136.
Direktoratet for mineralforvaltning i brev datert 31.07.2017
Ingen merknader.
Mattilsynet i brev datert 11.08.2017
Mattilsynet viser til at Nasjonale mål for vann og helse må legges til grunn for planleggingen.
Videre at konflikter med privat vannforsyning og tekniske installasjoner for
drikkevannsforsyning må kartlegges og hensyntas. Til sist vises det til at det må brukes
tilstrekkelig rene masser når området tilbakeføres til LNF-område.
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 17.08.2017
Fylkeskommunen viser til at vannforskriften og Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Trøndelag må legges til grunn for planleggingen. Videre at miljøtilstanden til Gaula ikke kan
forringes som følge av videre drift i uttaket, men skal opprettholdes eller forbedres.
Bane Nor i brev datert 30.08.2017 og 27.09.2017
Bane Nor bemerker at de er skeptiske til masseuttak så nær jernbanen. Dette da støv og
finmasser kan havne i pukk/balast. Videre foregår uttaket så nærme jernbanen at
anleggsmaskiner kan være til ulempe og/eller fare for togtrafikken. Bane Nor er i utgangspunktet
negativ til masseuttak nærmere jernbanens midtlinje enn 30 meter. Det vises for øvrig til Bane
Nors regelverk og veiledere for planlegging i nærheten av jernbane.
Statens vegvesen i brev datert 06.09.2017
Statens vegvesen bemerker at det må tas inn en bestemmelse som sikrer at masseuttaket ikke
medfører tilsmussing av FV 30. Tilsmussing av veg kan føre til glatt kjørebane og trafikkfare.
Avrenning av finstoff til grøfter og dreneringssystem kan igjen føre til fare for veganlegget.
Fylkesmannen i Hedmark/sekretariatet for villreinnemda
Ingen merknad.
Planens innhold
Planen består av formålene råstoffutvinning, veg og LNFR. Planforslaget legger opp til to
hensynssoner for hhv frisikt og byggeforbud rundt veg, bane og flyplass. Det er etablert
byggegrense mot Rørosbanen som samsvarer med hensynssonen for byggeforbud. Det er ikke
etablert tilsvarende byggegrense mot FV 30.
Planen er fremsendt med SOSI-fil som er kontrollert uten merknader.
Vurdering
Rådmannen vurderer at deler av planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel.
Planarbeidet har kommet i stand på bakgrunn av ulovlighetsoppføring etter plan- og
bygningslovens kap 32. Dette som følge av at det ikke forelå tillatelser for eksisterende drift i
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masseuttaket. Rådmannen vurderer det som positivt at det nå gjennomføres prosesser og
etableres bestemmelser som bidrar til å ivareta samfunnsinteressene i område. Videre at den
reguleringsplanen som nå utarbeides tar høyde for framtidige behov og forutsigbarhet for drift i
masseuttaket.
I all hovedsak vurderer Rådmannen at planforslaget viser en god arealutnyttelse og arrondering
av de berørte arealene. Allikevel er det enkelte forhold ved planforslaget som må vurderes
nærmere.
Oppmåling
I forbindelse med oppstartsmøte ble det stilt spørsmålstegn fra Rådmannen om grenser berørt av
planforslaget hadde tilstrekkelig kvalitet. Dette ble ikke avklart i møtet på bakgrunn av nedetid
på Matrikkelen. Etter møtet ble det klart at enkelte eiendomsgrenser som omfattes av
planforslaget har lav kvalitet. Rådmannen vurderer det som vesentlig å få avklart de reelle
grensene i område gjennom en oppmålingsforretning. Dette for å sikre sammenfallende
formålsgrenser og eiendomsgrenser i de områdene det legges opp til dette. Subsidiert vil en
avklaring rundt eiendomsgrenser også bidra til å unngå privatrettslige konflikter i etterkant av
planprosessen. Rådmannen har påpekt dette kravet overfor plankonsulenten i forbindelse med
utsending av mangelbrev til planforslaget. Plankonsulenten har respondert med at oppmålingen
vil bli gjennomført. For å opprettholde fremdriften i planprosessen foreslår Rådmannen at kravet
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. Rådmannen forutsetter videre at
formålsgrensene korrigeres i tråd med korrigeringene av eiendomsgrenser.
Jordbruk
Fylkesmannen har signalisert at de er kritisk til å omdisponere dyrkamark som er avsatt til LNF i
overordnet plan. Dette selv om denne omdisponeringen skal være midlertidig. Rådmannen har i
mangelbrev til plankonsulent etterspurt hvor lenge eksisterende dyrkamark vil være indisponibel
og hvor mye dyrkamark som vil bli opparbeidet etter at uttaket er gjennomført. I svar på
Rådmannens mangelbrev blir det beskrevet at dagens fulldyrka jord først vil bli berørt etter 10 år
drift. Videre at det må påregnes at dyrkajorda vil være ute av drift i 15 år. Uavhengig av bruk av
dyrkamark legger planforslaget opp til en videre drift i området i 30 år fra planvedtaket.
Rådmannen erfarer at lignende omdisponering har vært prøvd for kort tid siden. Dette medførte
innsigelse som følge av at det ikke var jordbruksfaglig gevinst med å gjennomføre tiltaket.
Rådmannen vurderer at tiden dyrkajorda blir indisponibel er lang og at denne må reduseres.
Videre vurderes det som essensielt å få svar på hvor stort areal som vil være fulldyrka jord etter
at uttaket er gjennomført. Rådmannen vurderer at planbeskrivelsen må utbedres på dette punktet
og at plankonsulent/tiltakshaver må vurdere om det er mulig med trinnvis uttak og istandsetting.
Dette for å redusere tiden dyrkamark er indisponibel i området.
En suksessiv istandsetting av dyrkamark vil også redusere hvor store arealer som vil stå uten
matjordlag. Dette vil redusere risikoen for lufttransportert støv. Videre vil en trinnvis
istandsetting redusere avtrykket masseuttaket vil få i landskapet. Lengre lagring av matjord har
også negative konsekvenser ved at denne kan være utsatt for vinderosjon.
Rådmannen har ikke på nåværende tidspunkt grunnlag for å vurdere om en trinnvis istandsetting
er forbundet med store driftsulemper. Det er derimot hevet over tvil at jordbruksinteresser i LNFformål er beskyttet av nasjonale føringer om vern av dyrkamark. Rådmannen vil derfor henstille
til å redusere tiden fulldyrka jord er indisponibel.
Tilsmussing av offentlig veg
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Statens vegvesen har i sin merknad beskrevet at uttaket kan medføre at offentlig veg i området
kan bli tilsmusset. Dette kan medføre trafikkfare og tetting av veganleggets dreneringssystem.
Rådmannen vurderer at problemstillingen i liten grad vil være gjeldende i område, men at det må
innarbeides bestemmelse som ivaretar merknaden. Dette om det skulle oppstå tilsmussing av
offentlig veg.
Overflatevann
Av konsekvensutredningen fremgår det at området vil ha endret kapasitet til å ta imot
overflatevann når masseuttaket er istandsatt til landbruksareal. Videre at det kan være aktuelt å
etablere fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng for å unngå nedslamming ut av området.
Rådmannen vurderer at det må etableres en bestemmelse som sikrer at slikt anlegg blir etablert
om behovet skulle oppstå.
Rådmannen vurderer at ROS-analysen kan godkjennes slik den foreligger.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at Storneset masseuttak (planID: 50272017003) sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det settes følgende vilkår:
 Oppmåling for grenser som berøres av planforslaget skal være gjennomført før planen tas
opp til andre gangs behandling.
 Planbeskrivelsen må utbedres med vurdering av trinnvis uttak og istandsetting av
dyrkamark. Om trinnvis uttak er gjennomførbart må dette innarbeides og forankres i
plankart og bestemmelser.
 Det må innarbeides bestemmelse som sikrer rengjøring av kjøretøy og/eller fylkesvegen
om vegeier krever dette. Bestemmelsen må begrenses til forhold som forårsakes av
massetransport fra Storneset.
 Det må innarbeides bestemmelse som sikrer opparbeidelse av fordrøyningsbasseng for
håndteringen av overflatevann, ut av massetaket, om dette blir nødvendig.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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Reguleringsbestemmelser
Detaljplan Storneset masseuttak
Planid 50272017003
Omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 230/10 og 230/28, Midtre Gauldal Kommune

Reguleringsbestemmelsene er datert: 08.05.2018, revidert 21.08.2018
Vedtatt i formannskapet:
Vedtatt i kommunestyret:

Reguleringsgrensen følger av plankartet og det regulerte området er avsatt til følgende
formål:
Pbl § 12-5 nr 1

Bebyggelse og anlegg; Råstoffutvinning, Støyvoller

Pbl § 12–5 nr 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; veg, annen veggrunnGrøntareal

Pbl § 12 -5 nr 3

LNFR

Pbl § 12 -6

Hensynssoner; sikringssone bane/ vei/ jernbane, frisiktsoner

Reguleringsbestemmelser:
1. Fellesbestemmelser for alle formål.
Aktsomhet kulturminner
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
2. . Bebyggelse og anlegg (R1)
a) Området skal benyttes til:


Uttak av løsmasser med tilhørende virksomhet.
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b) Uttakets utstrekning i areal bestemmes av formålsgrensene i reguleringsplankartet,
detaljert plan for uttaket reguleres av driftsplanen som til enhver tid skal være godkjent av
Direktoratet for mineralforvaltning.
c) Innenfor formålsområdet kan det i tilknytning til driften etableres midlertidige bygninger
og andre anlegg som er nødvendig for driften.
d) Støy fra området skal aldri overstige følgende grenser (forurensingsforskriften § 30 – 7 )

Mandagfredag
55 Lden

Kveld mandagfredag
50 Levening

Lørdag
50 Lden

Søn-/helligdager Natt (kl. 23- Natt (kl. 2307)
07)
45 Lden
45 Lnight
60 LAFmax

Det skal gjennomføres støyberegninger dersom dette kreves av naboer eller offentlige
myndigheter. Viser det seg at støy overskrider ovenstående grenser skal avbøtende tiltak
gjennomføres. Avbøtende tiltak kan være høyere/lengre støyvoller, reduserte driftstider evt å
flytte knuseprosessen til et annet brudd.
For å redusere støy skal opplasting foregå i vestre del av R1.
e) Følgende driftstider tillates:
Lasting ved stuff og sortering; mandag – fredag 07.00 – 15.00
Utkjøring; mandag- fredag 07.00 – 20.00, samt lørdag 09.00 – 14.00
f) Uttak kan foregå til en nedre dybde til kote +182.
g) Støv; Støvmålinger skal gjennomføres, ref. forurensningsforskriften. I tørre perioder med
mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre støvulemper for
omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring /kalking av uttaket, driftsveiene og
massene.
h) Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende. Dette skal oppbevares i tanker med doble vegger eller tanker plassert på
tette underlag hvor hele tankens volum kan samles opp ved en eventuell lekkasje. Ved fylling
av drivstoff skal dette skje på avsatte områder med tett underlag og med kanter slik at
eventuelt søl kan samles opp
i) Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig skiltet og sikret slik at det ikke er til fare for
allmenn ferdsel, vilt og husdyr. Sikringstiltak er gjerder der det er behov for dette. Adkomsten
til uttaket skal være stengt med bom.
j) Innenfor formålsområdet kan det etableres midlertidige anleggsveier som er nødvendig for
driften.
k) Området regulert til masseuttak skal etter endt uttak istandsettes til LNFR Formål. Ved
tilbakeføring til nevnte formål kan det bli behov for å tilføre ikke – stedegne masser, evt
tilførte masser skal være i tilstandsklasse 1 angitt i Klif-veileder TA-2553/2009
Tilstandsklasser for forurenset grunn. Spredning av fremmede arter skal ikke forekomme.
For all masse som tilføres skal opprinnelsessted og kvalitet kunne dokumenteres.
Tilbakeføring til LNFR formål skal senest skje 30 år etter at reguleringsplanen er vedtatt.
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3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Område er regulert til veg
a) Adkomsten skal opparbeides som vist på plankartet.
4. LNFR
a) Område er regulert til LNFR. Matjord kan lagres her. Ellers skal området berøres i minst
mulig grad.
b) Området skal fremstå som grønt og vegetasjonskledd. Det skal legges vekt på bevaring
av eksisterende vegetasjon og eventuell supplering av denne ved planting.

5. Hensynssoner
a) Sikringssone avstand jernbane
30 meter fra spormidten. Det er sendt søknad til Bane Nor om midlertidig tillatelse.
Innenfor sikringsonen skal det ikke foregå uttak. Det er tillatt med utlegging og arrondering av
masser i forbindelse med istandsetting og avslutningsarbeider.
b) Frisiktsone
Innenfor frisiktsonene ved veikryss tillates det ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon
høyere enn 50 cm over veibanen. Frisiktsonen etableres i henhold til veinormalen, med en
stoppsikt på 100 meter.

6. Rekkefølgebestemmelser:
Før drift
a) Matjord og humuslag skal graves bort før drift på uttaksområdet. Dette skal lagres på
forsvarlig måte for bruk i istandsettingsarbeidet.
Etter drift.
a) Området regulert til masseuttak skal etter endt uttak og oppfylling istandsettes til LNFR.
Avslutningsplanen skal følge driftsplanen, og den skal til enhver tid være godkjent av
direktoratet for Mineralforvaltning.
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 30.08.2017
Saksref: 201723135-2
Deres ref.:
Side: 1 / 2

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

Bane NORs uttalelse – Varsel om planoppstart – Offentlig ettersyn av planprogram Storneset Masseuttak - Gnr/bnr 230/10 og 230/28 - Midtre Gauldal kommune
Vi viser til brev datert 6. juli i år fra Pro Invenia AS.
Bakgrunn
Planområdet er på 40 daa. Det planlegges tatt ut 1500-3000 m3 grus/sand årlig i en periode på 10 – 15 år.
Tiltakshaver opplyser videre at deler av arealet er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplanen for området.
Vår uttalelse
I det mottatte materialet går det fram at Bane NORs uttalelse vil bli hensyntatt. Det er positivt.
Bane NOR er i utgangspunktet skeptisk til masseuttak nær jernbanen. Dette fordi støv/finmasser kan havne i
vår pukk/ballast, noe som er negativt med hensyn til telehiv og setninger. Videre kan anleggsmaskiner komme
så nær sporet at det er til ulempe og/eller fare for togtrafikken. Det er også viktig å unngå at jernbanen
utsettes for økt fare for flom-, grunnvanns-, erosjonsskader etc. på grunn av tiltaket. Vi vil legge stor vekt på at
dette er tilstrekkelig utredet og hensyntatt når vi mottar reguleringsplanen til offentlig ettersyn. Bane NOR er i
utgangspunktet negativ til masseuttak nærmere jernbanens midtlinje enn 30 meter.
Mottatte dokumenter tyder på at det allerede er gjort tiltak svært nær Rørosbanen og på Bane NORs grunn.
Vi ønsker å gjennomføre en befaring av området med det første. Vi vil i den forbindelse kontakte tiltakshaver
og Midtre Gauldal kommune.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Ole Magne Espås
arealplanlegger
Forvaltning og samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Bane NOR SF

postmottak@banenor.no

Bankgiro: 1503 74 00537

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

banenor.no

IBAN-nr: NO4115037400537

Sentralbord: 05280

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

BIC: DNBNOKK
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Saksref: 201723135-2
Side: 2 / 2
Mottakere:
Pro Invenia AS - Trondheim
Kopi:
Midtre Gauldal kommune
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1 Beskrivelse av tiltaket
1.1 Bakgrunn
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for fortsatt uttak av masser i ca
10-15 år, ved at arealet for eksisterende massetak utvides. Årlig uttaksmengde er
ikke planlagt økt, og er beregnet til ca 3000 m³.
1.1.1 Geologisk ressurs – kvalitet
Forekomsten er en breelvterrasse med sand, grus og stein. Massene er godt rundet
og det groveste materialet finnes i topplaget. Forekomsten inneholder masser som
kan benyttes både til veg- og betongformål. Massene kan ved knusing bli et godt
vegmateriale dersom styrken på grusmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet
(Kilde; NGU)

1.2 Målsetting
Masseuttaket skal drives på tradisjonelt vis med avdekning, grovknusing, transport
og finknusning. Avdekning skjer med doser og gravemaskin.
Massene benyttes i dag mest til strøsand, og opprettholdes avtaler mellom
tiltakshaver og eksisterende kunder er det strøsand mesteparten av massene vil bli
benyttet til også i fremtiden.
Området skal etter avsluttet uttak og deponering istandsettes til LNFR-område.

1.3 Planområdet

Figur 1 Ortofoto med plangrensen tegnet inn
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Området som ønskes regulert ligger ca 2,5 km vest for Singsås, mellom jernbanen
og FV 30. Arealet som ønskes regulert er ca 47 daa, og av dette ønskes ca 30 daa
avsatt til råstoffutvinning. Innenfor planområdet foregår det i dag masseuttak. Det
eksisterende massetaket har vært i drift fra 1985, og ønskes nå utvidet. I
kommuneplanens arealdel er deler av området avsatt til råstoffutvinning, resten til
LNFR.
Planområdet berører 100 metersbeltet til Gaula, og 30 meters byggegrense til
jernbanen.

1.4 Gjeldene planer og fylkespolitiske retningslinjer
Det foreligger ikke reguleringsplan for området i dag, gjeldene plan er
kommuneplanens arealdel 2010-2022, hvor området er avsatt til råstoffutvinning og
LNFR. Det foreligger dispensasjon for utkjøring av masser frem til vedtatt
reguleringsplan, begrenset til 01.07.18.

2 Avgrensning av tiltak og influensområde
2.1 Tiltaksområdet
Tiltaksområdet et begrenset til det arealet som blir direkte berørt av uttaket. I dette
tilfellet vil det si innenfor arealformålet råstoffutvinning, ca 30 daa.

2.2 Influensområdet
Influensområdet vil variere noe for de forskjellige temaene, men hovedsakelig
avgrenses influensområdet til planområdet og umiddelbar nærhet. Når det gjelder
trafikk og trafikksikkerhet vil influensområdet strekke seg til markedsområdet for det
ferdige produktet, altså så langt som lastebilene frakter grusen. Influensområdet
strekker seg også til Gaula for noen av temaene.

3 0-Alternativet (referansealternativet)
Dersom denne planen ikke realiseres, vil grusressursen ikke bli utnyttet og området
vil fremstå slik det står i dag som et åpent massetak. Å tilbakeføre arealene til LNFR
før ressursen er fullt ut utnyttet er lite formålstjenlig.
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4 Metode og sammendrag
4.1 Metode
Forslag til planprogram for detaljregulering av Storneset masseuttak ble sendt på
høring 06.07.2017. Planprogrammet ble fastsatt av utvalg for næring, plan og miljø
den 16.10.2017 ( saksnr 2017/1679-11)
Konsekvensutredningen tar for seg planområdet, som er området som fysisk blir
berørt av tiltaket (innenfor plangrensen) og influensområdet som er område hvor
tiltaket kan medføre konsekvenser.
Det ble brukt en tre-trinn analyse der man setter opp en verdi for området, deretter
vurderes omfanget av tiltaket. Summen av disse faktorene gir en konsekvens, etter
konsekvensviften til Statens Vegvesen. Verdivurderingen er basert på faglig
vurderinger, samt på overordnende nasjonale føringer. Vurderingen gjøres mot
varigheten av tiltaket, samt hvor store skader/forringelser området tåler. Alle
vurderinger blir gjort opp mot 0-alternativet, som er forventet utvikling av nåværende
situasjon. Konklusjonen blir gjort ut i fra tabell på side 15.

4.2 Sammendrag
Masseuttak kan medføre store inngrep både for nabolag og miljøet. Det er derfor
viktig med en god konsekvensutredning for å kartlegge forholdene. Av erfaring er det
enkelte problemstillinger som knytter seg til drift av masseuttak. Dette er spesielt
utfordringer knyttet til støy, støv og avrenning, og i dette tilfellet nærhet til jernbanen.
Dette tiltaket er en videreføring av eksisterende tiltak og situasjon. I det vesentligste
er det små konsekvenser for naboer og miljø som følge av dette tiltaket, med noen
avbøtende tiltak i forhold til støy og jernbanen som forutsetninger for å holde omfang
og konsekvenser på akseptable nivå.

5 Konsekvensanalyse for planforslaget
5.1 Generelt
Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU) etter Forskrift om
Konsekvensutredninger. Forskriftens § 8a viser til vedlegg II for planer som skal
konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Mineraluttak er
nevnt i vedleggets punkt 2a, og kommunen vurderer at planen skal
konsekvensutredes.
Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere vesentlige konsekvenser for miljø
og samfunn, for deretter ta resultatet i betraktning for eventuelle avbøtende tiltak eller
vilkår for planen.
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5.2 Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er en nasjonal målsetting at biologisk mangfold skal forvaltes bærekraftig, med
en fornuftig avveiing mellom bevaring og bruk. Dette er sikret i bl.a. St.meld.nr. nr. 42
(2000-2001) samt St.meld.nr. nr. 58 (1996-1997) og internasjonale konvensjoner,
herunder Riokonvensjonen (Konvensjonen om biologisk mangfold) og viktigst
Naturmangfoldsloven (2009-06-19-100)
Offentlige avgjørelser skal etter naturmangfoldsloven § 8, så langt som mulig, og
innenfor rimelighetens grenser, være vitenskapelig dokumentert. Videre skal «førevar-prinsippet» i § 9 benyttes. Verdivurderingen settes etter en sammenstilling av
data for hvert fagområde (Vilt, naturtype, rødliste arter, ferskvann, marint og
lignende). Påvirkningen av tiltaket må vurderes etter § 10, hvor den samlede
belastningen for økosystemet vurderes. Det er utført søk i nasjonale kartdatabaser,
samt innhentet uttalelse fra tiltakshaver som er lokalkjent.
Det er ikke gjort spesielle funn innenfor planområdet, men i Miljødirektoratets
Naturbase er det i umiddelbar nærhet registrert observasjon av laks. Gaula er regnet
som en god lakseelv og er et av de nasjonale laksevassdragene. I de nasjonale
laksevassdragene er det ikke tillatt med nye tiltak eller aktiviteter som kan skade
villaksen. Laks er en art av særlig stor forvaltningsinteresse, men vurdert til livskraftig
i Norge. Bestandstilstanden i Gaula er satt til «Moderat påvirket»1. Av
påvirkningsfaktorene er bare rømt oppdrettslaks listet som avgjørende her.
Planområdet er innenfor verneplan for vassdrag, 122/1 Gaula. Vassdraget er vernet
med bakgrunn som anbefalt typevassdrag og delvis referansevassdrag. Det er en
viktig del av et variert og kontrastrikt landskap, med stort naturmangfold og
kulturverdier og rikt dyreliv. Friluftsliv er viktig bruk. Gaula er en av landets kraftigste
flomelver2.
Mattilsynet har ikke registrert vannforsyningsområder i området. Det kan likevel
eksistere slike nedstrøms planområdet, og det må inntas tiltak for å håndtere
eventuelle utslipp av petroleumsprodukter i planbestemmelsene. På bakgrunn av
dette, settes verdien til stor.
Det er fastsatt nasjonale mål for vann og helse3, under WHO/ UNECE Protokoll for
vann og helse, hovedsakelig for å sikre og beskytte vann som brukes som
drikkevannskilde, men også vann som brukes til badevann og til matproduksjon.
Det er også satt regionale miljømål for vannregion Trøndelag. Målet er standard
miljømål for alle vannforekomster i vannregionen innen 2021, altså minst god
økologisk og kjemisk tilstand.
Vannforskriften §12 er også relevant for et masseuttak så nært Gaula. For dette
tiltaket innebærer det at vannkvaliteten ikke kan forringes, samt at alle praktisk
gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense/ forhindre forringing.

1

http://lakseregisteret.no/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/sor-trondelag/122-1-Gaula/
3
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/Protokoll_om_vann_og_helse/
2
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Dette er et lite masseuttak med nokså begrenset aktivitet. Det grenser heller ikke
direkte til Gaula, men det er likevel kort avstand til elven. I tillegg er det slik at laks er
spesielt følsom for lekkasjer av oljeprodukter.
Masseuttaket skal drives på tradisjonelt vis. Massene avdekkes ved hjelp av doser
og gravemaskin, før de sorteres i ulike kornstørrelser og lagres eller transporteres ut
av området. Mulige negative konsekvenser for naturmiljøet knytter seg først og
fremst til mulige lekkasjer/ spill av petroleumsprodukter, og det er viktig å sikre at
dette ikke skjer. Rutiner for oppbevaring og håndtering av petroleumsprodukter må
sikres i planbestemmelsene. På bakgrunn av dette settes omfanget til lite negativt.

5.3 Landskap

Figur 2 Landskapet rundt planområdet, utsnitt fra Norgeskart

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 27, Dal- og fjellbygdene i Trøndelag i
Nasjonalt referansesystem for landskap, underregion Midtre Gauldal. Landskapet i
regionen er svært variert. Sør i regionen er dalførene gjerne tydelig u-formet etter
isen, som gir en vid/åpen dalbunn. Skogene består hovedsakelig av gran, men i
fjellbygdene i Sør-Trøndelag dominerer furu, samt bjørk mot skoggrensen.
Skogbruket er en betydelig næring.
Deler av planområdet er allerede i bruk til masseuttak, ellers preges området rundt
planområdet av jordbruk og skogbruk. Skogen gir et inntrykk av uberørt natur, særlig
på sørsiden av Gaula. Landskapet er karakteristisk for regionen. Verdien settes til
middels.
Uttaket er skjermet fra veien, men ikke fra jernbanen. Den delen av planområdet som
berøres av uttaket skal ikke utvides i særlig grad, og hele uttaksområdet skal
tilbakeføres til LNFR etter at massene er tatt ut. Omfanget settes til lite negativt.
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5.4 Landbruk

Figur 3 Utsnitt fra Gårdskart

Figur 4 Kartutsnitt som viser markslag med plangrense og formålsgrenser

Figurene over viser klassifiseringen av arealene innenfor plangrensen og
formålsgrensene, i henhold til arealressurskartet AR54. Innenfor plangrensen er det
registrert både innmarksbeite, fulldyrket jord, skog med middels bonitet og jorddekt
fastmark.
Verdi:

4

http://gardskart.nibio.no/map.html?komm=5027&gnr=230&bnr=10
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En stor del av arealformålet avsatt til råstoffutvinning er allerede tatt i bruk, jordbruket
innenfor planområdet er begrenset. Verdien settes til liten.
Omgang: Under driften av uttaket er arealet fullstendig beslaglagt, noe mer areal enn
i dag er dessuten planlagt tatt i bruk til råstoffutvinning. Etter avsluttet uttak skal hele
arealet tilbakeføres til LNFR, omfanget settes dermed lite negativt

5.5 Forurensning
Vanlige utfordringer når det gjelder forurensning ved råstoffutvinning gjelder støv,
støy og avrenning. Disse utfordringene er aktuelle både under drift og ved en
eventuell oppfylling/ deponering for istandsetting.

5.5.1 Støv
Støvflukt til omgivelsene er en utfordring både i forbindelse med drift, altså
håndteringen og lagring av massene, og i forbindelse med transport av masser.
Forurensingsforskriftens §30-5 setter grenseverdien for utslipp av støv til 5g/m² i
løpet av 30 dager, målt ved nærmeste/ mest utsatte nabo.
Masseuttaket er allerede i dag aktivt, det er planlagt lik drift som i dag, altså ikke økt
aktivitet, men forlenging av aktiviteten i forhold til 0-alternativet. Uttaket er lite og det
er få naboer/ boliger i nærheten av uttaket. Innenfor området er mye av arealet åpne
grusrygger/grusflater, noe som øker potensialet for støvflukt. Planområdet er delvis
skjermet av vegetasjon mot veien.
Etter forurensningsforskriften § 30-9 skal virksomheter med mindre enn 500 meter til
nærmeste nabo gjennomføre støvnedfallsmålinger. Det vil bli tatt inn
planbestemmelser som ivaretar forskriftens krav.
Det finnes noen forholdsvis enkle avbøtende tiltak for å minimere og forhindre
støvflukt, deriblant vanning. Det er gode erfaringer med vanning både av de åpne
grusryggene og ved sorteringsmaskinene og på lastebillassene.
På bakgrunn av det overstående settes verdien til liten.
Driften av uttaket er planlagt som i dag. Det er få naboer til uttaket og det er ikke
registrert klager på støvflukt. selv om uttaket kommer noe tettere på nærmeste nabo,
setter omfanget til lite negativt.

5.5.2 Støy
Det er utarbeidet egen støyrapport med tilhørende støysonekart for dette uttaket,
denne er vedlagt i sin helhet. Rapporten anbefaler å begrense tillatt driftstid for
lasting ved stuff i øst hvor det er kort avstand til nærmeste nabo. Med de
forutsetninger som ligger til grunn for rapporten, vil grenseverdiene for støy ikke
overskrides.
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5.5.3 Avrenning
Terrenget i planområdet skråner ned mot Gaula. Dagens grusuttak og området som
er satt av til råstoffutvinning grenser ikke direkte til Gaula, både jernbanen og noe
dyrket mark ligger mellom uttak og elven.
Overvann fra høyereliggende terreng kommer ned mot grustaket, delvis via en
stikkrenne under Rv 30 like ved avkjørselen. Ved store nedbørsmengder og/eller ved
snøsmelting på våren kan det ligge vann i bunn av grustaket. Det finnes ingen
dreneringsrør, stikkrenner eller grøfter som leder dette overvann ut, vannet dreneres
naturlig ned i den permeable sandgrunnen. Verdien settes til middels.
Utvidelse av grustaket medfører en viss endring i avrenningen. Mer avdekt areal
betyr mer avrenning i form av grunnvann ned i den permeable grunnen i forhold til
overflateavrenning. Dette har to konsekvenser: Det første er at overflatevann bruker
lenger tid ned mot Gaula, det andre er at finstoff vil avsettes i bunn av grustak.
Grustaket vil på sett og vis fungere som en slags buffer og sedimenteringskammer.
Ved ekstreme nedbørsmengder kombinert med snøsmelting, kan grunnvannstanden
stige som følge av økt vannstand i Gaula. Da vil vannstand inne i grustaket stige og
muligens medføre erosjon og utglidning av løsmasser mot jernbanen.
Den dagen grustaket er ferdig utdrevet, gjenfylt og istandsatt til LNFR, vil evnen til å
samle og filtrere overvann endres. Da vil større del av overvannet renne direkte ned i
grøfta langs jernbanen og via stikkrenner til andre siden av jernbanen. I forbindelse
med oppfylling og istandsettingsarbeider, kan det være aktuelt å anlegge
fordrøyningsbasseng med sedimentasjonskammer for å unngå nedslamming i
avrenningen ut fra området.
Oppbevaring av diesel/petroleumsprodukter i planområdet må skje i egnede tanker,
for å minimere sjansen for lekkasjer. Anleggsmaskinene må være utstyrt med
oljeabsorbenter som matter eller spesialmasse på sekk. Skulle lekkasjer forekomme,
må forurensede masser graves bort. Se også under punkt 5.2 Naturmiljø og
biologisk mangfold.
Deponering kan medføre at tungmetaller og miljøgifter spres til grunnen. Dersom
masser må kjøres inn i området i forbindelse med istandsettingen, må dette være
rene masser, som tilfredsstiller tiltaksklasse 1, mottakskontroll må gjennomføres.
Omfanget settes til Lite positivt.

5.6 Trafikk og trafikksikkerhet
Fylkesvei 30 har på strekningen forbi avkjørsel til grustaket en ÅDT på 1350, hvor
lange kjøretøy utgjør ca 12%. Fartsgrensen er 80km/t. Her er ikke gang- og
sykkelvei. Veibredden varierer mellom ca 6 meter til ca 7,5 meter, ifølge Vegkart.no.
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De fleste av veiene i området har forholdsvis smal veibane, med liten plass for
gående og syklende utenfor veibanen.
Strekningen er nokså oversiktlig, men med vegetasjon/ skogholt helt inntil veien
mange steder. Nærmere Singsås er det forholdsvis mange avkjørsler fra
eiendommer langs veien.
På Statens vegvesens Vegkart er det registrert ca 12 ulykker på strekningen ved
avkjørselen til planområdet, alle med lettere skade, se figur under hvor ulykkene er
markert. Omtrent 40% av alle politirapporterte ulykker skjer i kryss (SVV Håndbok
263). I dagens avkjørsel er det ikke rapportert noen ulykker. Dermed kan en tenke
seg at de største konsekvensene for trafikksikkerhet er på selve veien, fremfor i
krysset.

Figur 5 Registrerte ulykker på FV 30 ved avkjørsel til massuttaket

Figur 6 Sikt i retning mot vest og mot øst. Bilder fra Google maps.

Singsås skole er den nærmeste skolen til tiltaket. 68% av elevene har i dag
skoleskyss, enten på grunn av farlig skolevei, eller på grunn av stor avstand til
skolen.
Fylkesveien er av regional betydning, og er hovedveien mellom Røros og Trondheim.
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Verdien setter til stor.
Antall lastebillass som kjøres ut i løpet av et år er beregnet til 300 pr år. Denne
planen vil ikke medføre store endringer fra dagens situasjon, aktiviteten er tenkt
videreført som i dag. Det betyr at det ikke vil være noen økning i ÅDT sammenlignet
med dagens situasjon. 0-alternativet innebærer derimot at det ikke tas ut mer grus og
at området tilbakeføres til LNFR umiddelbart. Det betyr også en reduksjon av
trafikkmengden. Trafikken som følger av dagens bruk er likevel så liten, at
reduksjonen vil være lite merkbar. Omfanget settes til Lite negativt.

5.7 Nærmiljø, bomiljø, barn og unges interesser
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, områder i umiddelbar nærhet
fra der folk bor, og områder der lokalbefolkningen daglig ferdes (SSV Håndbok
V712). Statlig friluftspolitikk har blant annet mål om at alle skal ha mulighet til å drive
friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet
og i naturen ellers, og at planlegging i kommuner skal medvirke til å fremme dette
(Klima- og miljødepartementet 2013).
Et viktig nasjonalt mål når det gjelder barn og unges interesser i planlegging er å
sikre disse et oppvekstmiljø som gir dem trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver
tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov (T-1513 Barn
og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven). Det er en forutsetning for barn
og unges bruk av naturen at de har tilgang til naturområder i nærmiljøet.
Området rundt planområdet er preget av spredt bebyggelse, få boliger blir påvirket av
tiltaket. Planområdet ligger forholdsvis langt fra skole og barnehage, ca 7 km. De
fleste skolebarn på strekningen vil ha skoleskyss på grunn av avstanden til skolen.
Området er allerede i dag i drift som grusuttak, området i umiddelbar nærhet er i drift
som jordbruksarealer. Planen vil ikke medføre beslaglegging av arealer som er i bruk
til friluftslivsaktiviter eller lek i dag. Planområdet ligger mellom fylkesveien og
jernbane, det er altså ikke slik at planen begrenser adkomsten til elven.
På bakgrunn av det ovenstående settes verdien til: Liten verdi.
Etter endt drift skal planområdet tilbakeføres til LNFR. Planområdet er ikke vurdert å
ha spesiell identitetsskapende betydning. Opplevelseskvaliteten og attraktiviteten vil
være redusert i driftsperioden. Trafikkforhold, støv og støy er andre faktorer som
påvirker et nærmiljø, disse er redegjort for i egne avsnitt. Med denne bakgrunnen
settes påvirkningen til liten negativ for nærmiljø, bomiljø og barn og unges
interesser.

5.8 Jernbanen
Rørosbanen passerer like nedenfor grustaket, med gjennomsnittlig 6,2 passerende
tog per døgn ifølge trafikktall for 2016 fra Bane Nor. Banen går i kurve forbi
Storneset, med fall mot vest og midt i kurven, ca. 200m øst for grustaket er en
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planovergang. Det at vegetasjon holdes nede langs kanten av grustaket, er et viktig
tiltak for å opprettholde sikten for østgående tog mot planovergangen.
Utgraving av masser tett opp mot jernbanefundamentet, kan i verste fall medføre
erosjon, undergraving og utrasing av jernbanelinja og må derfor unngås. Slik
grustaket fremsto ved oppmåling 23.04.2018, hadde uttakets mest ekstreme
utvidelse mot jernbanen 9,4m avstand og var 1,28m lavere enn jernbanemidt, som
vist i Figur 8. Plankonsulents vurdering er at dette ikke har konsekvens for stabiliteten
til jernbanen, fordi grunnen består av faste friksjonsmasser og avstanden er for stor til
å påvirke jernbanefundamentet.
Den planlagte utvidelse, areal vist på kart i Figur 7, bør likevel ha en begrensning mot
dypet for å være helt sikker på at uttaket ikke påvirker jernbanen negativt. Nedre
grense for uttak settes derfor til kote +182.

Figur 7 Kart over dagens grustak, areal planlagt utvunnet merket rosa. Plassering av Tverrsnitt D markert.
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Figur 8 Tverrsnitt D som viser dagens grustak i forhold til jernbanen.

6 Samlet konsekvensutredning - Oppsummering
Resultatet vurderes ut ifra en vurdering av verdi mot påvirkning.
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Figur 9 Statens Vegvesen konsekvensvifte

Konsekvensskjema
Tema

Beskrivelse

Verdi

Påvirkning

Vurdering

Naturmiljø og
biologisk
mangfold

Ingen treff er registrert innenfor planområdet,
men planområdet er nært Gaula. I tillegg er det
treff på laks i Gaula

Stor

Lite negativt

Liten
negativ

Landskap

Mesteparten av tiltaksområdet er i drift i dag,
planen innebærer en liten utvidelse. Området
rundt preges av skog og jordbruk.

Middels

Lite negativt

Liten
negativ

Landbruk

Mesteparten av tiltaksområdet er allerede i bruk
til råstoffutvinning. Noe med jordbruksarealer vi
beslaglegges.

Liten

Lite negativt

Liten
negativ

Støv

Støvflukt kan forekomme, både til nærliggende
boligeiendom og via lastebilene til fylkesveien.

Liten

Lite negativt

Liten
negativ

Støy

Egen støyrapport er utarbeidet. Driften ligger
innenfor grenseverdiene, noen driftstider er
innskrenket.

Middels

Lite negativt

Liten
negativ

Avrenning

Terrenget skråner ned mot Gaula, men vannet
drenes naturlig ned i sandgrunnen. Grustaket
fungerer som en buffer mota avrenning til Gaula

Middels

Lite positivt

Liten positiv

Trafikk og
trafikksikkerhet

Planen innebærer ingen endring av dagens
situasjon, totalt antall biler gjennom et år er
svært lite.

Stor

Lite negativt

Liten
negativ
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Nærmiljø,
bomiljø, barn
og unges
interesser

Det er få boliger i området, planområdet ligger
langt fra skoler og barnehager. Planområdet er
heller ikke i bruk som eller særlig egnet til
friluftsinteresser og lek

Liten

Lite negativt

Liten
negativ

Jernbanen

Tiltaket er nært jernbanen, og delvis innenfor
byggeforbudsgrensen. Avstand og stabile
grunnforhold gjør at tiltaket er vurdert til å ikke
ha konsekvens for stabiliteten til jernbanen

Middels

Intet omfang

Ubetydelig

6.1 Avbøtende tiltak
Det er nødvendig med noen avbøtende tiltak for å holde omfang og konsekvenser på
akseptable nivå.
Støy:
Begrensning i driftstider ifølge støyberegningen, og unngå arbeid på områdets østre
del når beboerne i nærmeste enebolig er hjemme.
Jernbane:
Unngå utvinning i grustaket lavere enn kote +182, som sikkerhet for å unngå negativ
påvirkning på grunnstabilitet ift. jernbanen.
Holde grensen ned mot jernbanen fri for vegetasjon for å opprettholde nødvendig sikt
for togtrafikken.

6.2 Vedlegg
Støyberegning Storneset Grustak
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1. Sammendrag
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for fortsatt uttak av masser ved at
arealet for eksisterende massetak utvides.

2. Planområdet, beliggenhet og avgrensning
Området som ønskes regulert ligger ca 2,5 km vest for Singsås, mellom jernbanen
og Fv 30. Arealet som ønskes regulert er ca 40 daa og av dette ønskes det at ca 30
daa avsettes til råstoffutvinning.
Råstoffutvinningen skal kun foregå på gnr/bnr 230/10 og 230/28. Gnr/bnr 230/7 er
tatt med i planen etter ønske fra kommunen. På sistnevnte eiendom skal det ikke
foregå uttak.

Uttakets plassering sett i forhold til Singsås.
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Plangrensen

3. Bakgrunn
a) Hensikten med planen
Bakgrunnen for en reguleringsplan for uttaket er at det dagens drift skal kunne
fortsette i 10 – 15 år til. Det foreligger ikke planer for å øke årlig uttaksmengde.
Forekomsten er en breelvterrasse med sand, grus og stein. Massene er godt rundet og det
groveste materialet finnes i topplaget. Forekomsten inneholder masser som kan benyttes
både til veg- og betongformål. Massene kan ved knusing bli et godt vegmateriale dersom
styrken på grusmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet
(Kilde; NGU)

Masseuttaket skal drives på tradisjonelt vis med avdekning, grovknusing, transport
og finknusning. Avdekning skjer med doser og gravemaskin.
Massene benyttes i dag mest til strøsand, og opprettholdes avtaler mellom
tiltakshaver og eksisterende kunder er det strøsand mesteparten av massene vil bli
benyttet til også i fremtiden.
I gjennomsnitt har det vært tatt ut mellom 1500 og 3000 m 3 årlig fra området. Enkelte
år har uttaket vært større grunnet ekstraordinært arbeid på jernbanen og Rv. 30.
Det er forventet at uttaket i fremtiden vil ligge på gjennomsnittet, altså 1500 – 3000
m3, og etter de beregninger som foreligger vil det være tilgjengelig masse for Almås
Maskin AS i en periode på 10 – 15 år.
Området skal etter avsluttet uttak og deponering istandsettes til LNF – område

b) Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver og forslagsstiller er Almås Maskin AS.
Pro Invenia As, org.nr 993 404 381 er plankonsulent, og firmaet er i saken
representert av Tone Skeide, Audun Sletten og Anne Berit Strøm
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Gnr/bnr

230/10

230/28

230/7

Grunneier

Jan Ivar Knutsen

Jan Ivar Knutsen

Bjørg Turid
Fløttum

c) Tidligere vedtak i saken
Det har vært drift i massetaket siden 1985. Det foreligger en tillatelse fra dette året
«melding om masseuttak utover husbehov».
Kommunen sendte tidligere i år pålegg til grunneier om stans av virksomhet, da uttak
foregår utenfor tillatt område og at uttaket er i strid med plan og bygningsloven.
For tiltakshaver, Almås Maskin AS, er det viktig for kontinuiteten i bedriften at de har
tilgang til grusmasser. De har store kunder som Bane NOR og Midtre Gauldal som
bl.a etterspør strøsand.
For å opprettholde kontinuiteten er det søkt om dispensasjon, og i møte den
19.06.2017 innvilget utvalg for Næring, plan og Miljø en svært begrenset adgang til å
kjøre ut masser frem til reguleringsplanen er vedtatt, dispensasjonen er tidsbegrenset
til 01.07.2018.

d) Vurdering av konsekvensutredningsbehov
Deler av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning, mens
resten av området er avsatt til LNF. Også 100 meters beltet for Gaula berører
planområdet. Planen utløser derfor krav om konsekvensutredning (KU) med risikoog sårbarhetsanalyse etter pbl §§12-9, 12-10 og 4-2. Dette er også bakgrunnen for at
det er utarbeidet og fastsatt et planprogram i saken.
Konsekvensutredningen følger som et vedlegg til denne planbeskrivelsen.

4. Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte ble avviklet den 08.06.2017. Det er skrevet et fyldig referat fra møtet.
Dette vedlegges i sin helhet.
Varsel om oppstart ble den 06.07.2017 sendt til offentlige myndigheter, berørte
naboer og andre med interesser i området. Det ble også varslet oppstart ved
annonse i Trønderbladet. Frist for innspill og merknader ble satt til 31.08.2017
Planprogram ble lagt ut til høring samtidig med at planoppstart ble varslet.
Det har kommet inn noen innspill/merknader. På bakgrunn av disse ble
planprogrammet revidert før det ble sent til kommunen til fastsettelse.
Planprogrammet ble fastsatt av utvalg for næring, plan og miljø den 16.10.2017
(saksnr, 2017/1679-11)
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Plankonsulent opplever at samarbeidet med administrasjonen i kommunen er godt,
og det ble gitt gode tilbakemeldinger på planprogrammet.
Nedenfor følger en kort oppsummering av mottatte merknader. Merknadene følger
vedlagt

5. Mottatte innspill /kommentarer
a) Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Uttalelsen er datert 25.08.2017.
Overordnet legger de vekt på at planforslaget ikke er i samsvar med overordnet plan,
og det er i utgangspunktet uheldig at det da tillates uttak. Samtidig ser de at det har
vært uttak over lang tid, og at det er hensiktsmessig at det lages en plan slik at det
gis klare føringer for drift og istandsetting.
Landbruk. Fylkesmannen er kritisk til at landbruksjord skal tas ut av drift, og ber om
at dette begrunnes.
Miljøvern: Området ligger nær Gaula, som er et vernet vassdrag og et nasjonalt
laksevassdrag. Viktig at konsekvenser for Gaula og anadrom fisk kartlegges,
vurderes og vektlegges i det videre planarbeidet.
Det må tas inn i bestemmelser i planen som konkret angir grenserverdier for utslipp
av støv og støy, samt avbøtende tiltak for å hindre avrenning, utslipp og forurensning
til grunn og vann.
Forholdet til naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 er også viktig. Det kreves en skriftlig
redegjørelse for hvordan prinsippene i disse bestemmelsene er vurdert.
Samfunnsikkerhet; Fylkesmannen forutsetter at det foretas en ROS – analyse i tråd
med regelverk og veiledere. Ros- analysen skal legges ved saken og avdekket risiko
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
gjeldende på andre måter.
Plankonsulents kommentar; Fylkesmannens uttalelser er alltid viktige i planarbeid, og
de fleste momenter vil bli innarbeidet i planforslaget. Forholdet til
naturmangfoldsloven er inntatt som eget avsnitt i planbeskrivelsen og fullstendig
Ros – analyse følger som vedlegg.

b) Statens vegvesen
Uttalelsen fra Statens vegvesen er datert 06.09.2017
Statens vegvesen mener det er viktig at planen belyser den aktiviteten det skal være
i området. Hvor mange år kan det forventes aktivitet, og hvor mange turer med
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tungtrafikk vil uttaket generere. Planforslaget må utrede støv, støy, tilsmussing av
veg, trafikksikkerhet og mengde trafikk innenfor et influensområde på 0,5 km.
Tilsmussing av veinettet er uheldig for trafikk sikkerheten og det forventes at det tas
inn bestemmelser som sikrer at adkomsten skal ha egnet dekke for å fjerne jord og
smuss fra dekkene til kjøretøy.
Plankonsulents kommentar; SVVs uttalelse vil bli hensyntatt og de fleste forhold som
tas opp vil bli særskilt omhandlet i Ros – analysen.
c) Sør - Trøndelag fylkeskommune
Uttalelsen er datert 17.08.2017
Ved tiltak som berører vannforekomster, skal konsekvensene av tiltaket på vannmiljø
vurderes mot miljømålene i regional vannforvaltningsplan, samt vilkårene i
vannforskriften § 12. Eventuelle avbøtende tiltak for å nå miljømålene for
vannforekomsten skal beskrives i planprogrammet eller i
planbeskrivelsen til planen, og om mulig synligjøres i plankartet.
Når det gjelder kulturminner fremkommer det at ut fra kulturminneregisteret, er det
ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.
Plankonsulents kommentar: Uttalelsen tas med i det videre planarbeid, og selv om
det ikke er registrert kulturminner inntas i bestemmelsene aktsomhetskravet etter
kuturminnelovens § 8.

d) Mattilsynet
Uttalelsen fra mattilsynet er datert 11.08.2017
Avrenning fra selve tiltaket er ikke problematisk i seg selv, men bruk av maskiner i
området kan føre til forurensning. Det er derfor anbefalt å ta inn bestemmelser som
sier litt om oppbevaring og bruk av petroleumsprodukter.
Mattilsynet har ikke registrert private vannforsyningsanlegg i området.
Videre uttaler mattilsynet av relevante punkter i nasjonale mål for vann og helse,
vedtatt av regjeringen i mai 2014 bør legges til grunn for operative målsettinger i
planarbeidet.
Når området skal tilbakeføres til LNF område er det viktig at det er rene masser som
benyttes.
Plankonsulents kommentar; det vil bli inntatt bestemmelser vedr bruk og oppbevaring
av petroleumsprodukter samt bestemmelser som sikrer at det kun blir benyttet rene
masser i istandsettingsarbeidet.
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e) Bane Nor
Uttalelsen fra Bane Nor er datert 30.08.2017 og etter en befaring i området er det
kommet en tilleggsuttalelse datert 27.09.2017.
Bane Nor er i utgangspunktet skeptisk til masseuttak nær jernbanen, støv/finmasser
kan påvirke telehiv og setninger negativt. De er også bekymret for økt fare for flom,
grunnvanns og erosjonsskader. Når de mottar reguleringsplanen til offentlig ettersyn
vil det legges stor vekt på at disse forhold er nøye vurdert.
Det er videre vist til jernbaneverkets tekniske regelverk og «Veileder for nasjonale
jernbaneinteresser i arealplanlegging etter Plan og bygningsloven», og vi anbefaler å
legge disse til grunn for planleggingen ettersom jernbanen er så nærme.
Plankonsulents kommentar;
Vi skal sette oss inn i veilederen og de forhold som er nevnt der vil bli utredet i Ros
Analysen og i konsekvensutredningen.

f) Direktoratet for mineralforvaltning
Uttalelsen er datert 31.07.2017
Direktoratet har ingen kommentarer til planprogrammet, men viser til brev sendt
tidligere, jfr brev av 27. juni 2017, med uttalelse til dispensasjonssøknad for drift i
området, samt brev av 16. mai med varsel om kravet til driftskonsesjon før videre drift
kan skje.
DMF har ikke mottatt søknad om konsesjon enda, men forventer at dette
kommer da vi registrerer at kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til videre uttak.
g) Fylkesmannen i Hedmark/ Sekretariat for villreinnemda
Uttalelsen er datert 10.07.17
Planområdet ligger utenfor villreinområdet og virkeområdet til regional plan for
Forollhogna, og vil ikke bli lagt fram for villreinnemnda til behandling.
Plankonsulents kommentar; Vi tar opplysningene til orientering.
h) Georg Reppe, nabo
Uttalelsen er mottatt den 28.07.17, og det er i epost datert den 14.08.2017 sendt
over noen bilder av området.
Reppe er i utgangspunktet ikke imot uttaket, men vil forsikre seg om at regelverket i
mineralloven blir etterleves. Det er viktig at området vedlikeholde underveis i driften
og at området blir satt i stand etter endt uttak. Det er ikke ønskelig med et
unødvendig stort sår i naturen.
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Inntil nå er det bare utsikten til Reppe som er blir forverret av uttaket, og dette
skyldes oppvokst av tistler.
Plankonsulents kommentar; Mineralloven vil bli fulgt, direktoratet for
mineralforvaltning vil ivareta dette. Ellers er det slik at tiltakshaver vil ha et godt
forhold til naboene, og de vil tilstrebe at virkningene av tiltaket skal bli minst mulig for
omgivelsene og naboene.
____________
Da det er veldig få private som har kommet med innspill eller merknader til planen, er
det vurdert slik at et åpent informasjonsmøte ikke har vært nødvendig.
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6. Planstatus og rammebetingelser
a) Overordnede planer
Det er kommuneplanens arealdel 2010 – 2022 som gjelder for området. Området er i
denne planen avsatt til råstoffutvinning og LNF, og deler av foreslått planområde
ligger i 100 metersonen til Gaula.

Storneset i overordnet plan.

b) Gjeldende reguleringsplaner
Det foreligger ikke reguleringsplan for området i dag. Det foreligger en melding om
masseuttak utover husbehov fra 1985.
Tidligere i år ble det fattet et vedtak om stans av arbeid, da uttaket ikke var avklart
etter regelverket i plan og bygningsloven.
For å opprettholde kontinuiteten ble det søkt om dispensasjon, og i møte den
19.06.2017 innvilget utvalg for Næring, plan og Miljø en svært begrenset adgang til å
kjøre ut masser frem til reguleringsplanen er vedtatt; dispensasjonen er tidsbegrenset
til 01.07.2018.
c) Tilgrensende planer
Det foreligger ingen tilgrensede reguleringsplaner, men Jernbanen ligger i
umiddelbar nærhet og da følger det automatisk med en sikringssone på 30 meter fra
spormidten.
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7. Relevante lover
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, LOV2008-06-27-71)
Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som
kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av
arealene.
Tiltaket krever reguleringsplan. Tiltaket er ikke søknadspliktig etter byggesaksdelen i
plan og bygningsloven.
Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven, LOV-1981-0313-6)
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og fremme en bedre
behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger
og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til
produksjon og selvfornyelse.
Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften, FOR 200406-01 nr. 931)
Forskriften kommer med krav til maksimal støy, støv og utslipp til omgivelsene fra
masseuttak.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven, Lov 2009-0619-100)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur
Alle planer som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jfr § 7 i samme lov. For nærmere vurdering se pkt 8d.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser, (mineralloven) av 19.06.2009
Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning om
bruk av mineralressurser i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
Tiltakshaver skal søke om driftskonsesjon etter bestemmelser gitt i denne loven.
Lov om Kulturminner (09.06.1978)
Automatisk fredede kulturminner er vernet gjennom kulturminneloven uavhengig av
bestemmelsene i reguleringsplanen.
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8. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
a) Beliggenhet og avgrensning
Området som ønskes regulert ligger ved Storneset, ca. 2, 5 km vest for Singsås.
Avstanden til Støren er ca. 30 km. Det aktuelle området ligger mellom
jernbanen(Rørosbanen) og Fv. 30. Gaula ligger 50 – 60 meter fra planområdet
b) Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner i området. I planbestemmelsene vil det likevel bli
tatt inn en generell bestemmelse om aktsomhetsplikten, denne sikrer at dersom en i
driftsperioden kommer over kulturminner skal alt arbeid stanses og fylkeskommunen
skal gis anledning til å undersøke funnet.
c) Naturverdier
Biologisk mangfold; I naturbasen hos Miljødirektoratet er det ved Storneset observert
Laks, dette er art som er i kategorien av særlig stor forvaltningsinteresse.
Hendalen naturreservat ligger på motsatt side av Gaula. Avstanden fra planområdet
til reservatet er ca. 600 meter
Foruten det ovennevnte er det ikke registrert andre arter eller naturtype i planområdet
eller i nærheten av dette.
Vassdragsvern: Verneplan ID 122/1 Gaula. Vernegrunnlaget til NVE er at dette er et
anbefalt typevassdrag og delvis referansevassdrag. Vassdraget er en viktig del av et
variert og kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområdet i innland, daler og
utløp til fjord. Det er i området stort naturmangfold knyttet til geomorfologi og
elveløpsform, botanikk, vannfauna og landfauna og store kulturverdier. Friluftsliv er
viktig bruk. Verneområdet er totalt på 3661 km2.

d) Gjennomgang av forholdet til Naturmangfoldsloven
Tiltakets virkninger på naturmangfoldet er i det følgende vurdert etter
Naturmangfoldsloven §§ 8-12:
§ 8, kunnskapsgrunnlaget:
Offentlige avgjørelser skal så lang som mulig, og innenfor rimelighetens grenser,
være vitenskapelig dokumentert.
Kunnskap om naturmiljøet er hentet inn fra tilgjengelige kilder som Miljødirektoratet
sin Naturbase og Artsdatabasen, samt opplysninger fra grunneier. Gjennomført
kartlegging vurderes som tilstrekkelig for innsikt i de ulike naturtyper i og nær
planområdet..
§ 9, føre-var-prinsippet:
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Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke
mangel på kunnskap benyttes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Vi vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at denne planen ikke vil
medføre fare for vesentlig skade på naturmiljøet.
§ 10, økosystemtilnærming og samlet belastning:
Samlet sett vil ikke fortsatt drift ha store negative virkninger på økosystemene i
området.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaver vil bære kostnadene for å hindre og begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket evt volder, så lenge dette ikke er urimelig ut i fra tiltakets og skadens
karakter.
§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering
Uttaket skal driftes med tanke på miljøet og etterbruk. Se nærmere om dette i
uttakets driftsplan.
e) Friluftsliv/ rekreasjon
Planområdet har tidligere vært innmark. Friluftslivet vil ikke bli påvirket. Det er ikke
registrert pilgrimsled eller statlig sikret friluftsområde i nærheten.
f) Landskap
Et massetak vil føre til inngrep i terrenget. Området vil etter hvert som uttaket flyttes
suksessivt bli tilbakeført til LNF formål.

g) Landbruk
Deler av området som ønskes regulert er i dag preget av at det foregått masseuttak
over lang tid. Resten av området består delvis av fulldyrka mark og noe skog med
høy bonitet.
Det er også et lite område som berøres hvor det er registrert innmarksbeite. I
planarbeidet vil det bli lagt vekt på hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for landbruket.
Fylkesmannen er generelt opptatt av en beskrivelse av arealomfanget og
arealkvalitet. Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige endringer og
konsekvenser for kulturlandskapet vil bli omhandlet. Ved behov vil avbøtende tiltak bli
foreslått.
h) Trafikkforhold: kjøreatkomst, veisystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon, myke
trafikanter, kollektivtilbud
Utvidelse av dagens planområde vil i utgangspunktet ikke medføre økt daglig trafikk i
forhold til dagens nivå, men utvidelsen betyr at det vil være drift i steinbruddet over
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flere år, og dermed trafikk i forbindelse med drift over lengre tid. ÅDT på FV30 var i
2016 på 1350, andel lange kjøretøy er på 12 %.
Det vises til Ros – analysen og til konsekvensutredningen, der er trafikkbildet i
området blitt kartlagt, samt at transportruten til og fra uttaket er belyst.
For trafikksikkerheten sin del er det viktig at veinettet holdes mest mulig rent.
Om det i planarbeidet viser seg at det dette vil bli et problem, kan det i
bestemmelsene settes inn krav til avbøtende tiltak, det være seg regelmessig
rengjøring av veinettet etter egnet dekke på avkjøringen som bidrar til renere dekk på
biler fra planområdet

i) Barns interesser
Det er noen få boliger i nærheten til tiltaksområdet. Forholdet til skolebarn, og barns
aktivitet ellers i området er kartlagt, det vises til konsekvensutredningen.

j) Grunnforhold, stabilitetsforhold, ledninger i grunnen, rasfare
På skrednett.no er registrert et utløpsområde for snøskred delvis innenfor
planområdet. Et evt. skred vil komme fra lien på andre siden av Gaula.
Det er også på den andre siden av elva, med et lite mindre område registrert
aktsomhetsområde for evt. steinsprang.
Det er ikke registrert kvikkleire i eller i nærheten av planområdet.
Langs Gaula er det registrert et aktsomhetsområde for flom. Dette er ikke registrert
innenfor planområdet, men på andre siden av jernbanesporet.
k) Forurensning, støv, og støy
De vanligste utfordringen ved råstoffutvinning er støy, støv og avrenning.
Forurensingsforskriften kapittel 30 angir grenseverdier for forurensing fra slike tiltak.
Dersom uttaket overstiger grenseverdiene vil det være behov for avbøtende tiltak.
Disse problemstillingen er allment kjent i bransjen, og avbøtende tiltak er teknisk
relativt enkle, med god effekt.
Det vil bli sendt melding til Fylkesmannen jfr. § 30-11 i forurensningsforskriften.
Støv;
I tilknytning til råstoffutvinning vil det alltid være støvflukt. For naboer kan dette være
plagsomt. Støvproblematikken knyttet til dette uttaket vil bli kartlagt, jfr forskrift.
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Støy;
Støy fra maskiner i bruddet og i forbindelse med transport til og fra bruddet er kartlagt
gjennom en støyutredning som følger vedlagt. For å unngå overskridelse av
grenseverdiene for støy ved fasaden til nærmeste nabo, gitt i forurensningsforskriften
kap. 30, må opplasting og annet støyende arbeid i vestre del av grustak begrenses
med kortere driftstider.
Avrenning;
Avrenning fra tiltaket vil i seg selv ikke være problematisk her, men det vil bli benyttet
maskiner som benytter olje og andre petroleumsprodukter.
Det vil i planbestemmelsene bli inntatt bestemmelser som regulerer bruk og
oppbevaring av slikt.

9. Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsgrensen følger av plankartet og det regulerte området er avsatt til
følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
Råstoffutvinning
LNFR (PBL § 12-5 nr. 2)
LNFR
Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)
Avkjørsel
Hensynsoner (PBL §12-6)
Andre sikringssoner
Frisikt og byggeforbud langs vei, flyplass og bane.
Råstoffutvinning
Område er avsatt til råstoffutvinning, og har et areal på ca 30 daa. Det kan innenfor
område foregå sortering, knusing, sikting, mellomlagring og lasting av byggeråstoffer
som er utvunnet på området. Drifteveger kan etableres innenfor planområdet.
Forekomsten er en breelvterrasse med sand, grus og stein. Massene er godt rundet og det
groveste materialet finnes i topplaget. Forekomsten inneholder masser som kan benyttes
både til veg- og betongformål. Massene kan ved knusing bli et godt vegmateriale dersom
styrken på grusmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet
(Kilde; NGU)

Masseuttaket skal drives på tradisjonelt vis med avdekning, grovknusing, transport
og finknusning. Avdekning skjer med doser og gravemaskin.
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Massene benyttes i dag mest til strøsand, og opprettholdes avtaler mellom
tiltakshaver og eksisterende kunder er det strøsand mesteparten av massene vil bli
benyttet til også i fremtiden.

Direktoratet for Mineralforvaltning har strenge krav til drift av brudd. Ytterligere og
grundigere informasjon om driften vil fremgå av uttakets driftsplan. Driftsplanen følger
konsesjonssøknaden og denne skal være godkjent og konsesjon skal være innvilget
før drift igangsettes på utvidet området. Driftsplanen gjøres juridisk bindende i
planbestemmelsene.

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
Det er etablert et belte med LNFR for å sikre god overgang til eksisterende arealbruk.
Beltet vil fungere som en buffer. Det er tillatt med mellomlagring av matjord og
humusholdig masse i dette området.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Areal avsatt til avkjørsel fra Fv. 30 til uttaket.
Hensynsone
Frisikt; Ved avkjørsel fra FV 30 er det lagt inn frisiktsoner som hensynssone. I soner
for frisikt skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn 0,5
meter over tilstøtende vegbane.

Bygge Byggeforbud rundt vei, bane og flyplass; Det er i utgangspunktet ikke tillatt
med drift eller annen aktivitet i en sone på 30 meter fra spormidten. Det er sendt
søknad til Bane NOR. Kopi av søknad er lagt ved reguleringsdokumentene.

10. Driftsplan.
En Driftsplan er utarbeidet for uttak av ca. 78 000m3 grus og sand, fra østre del av
planområdet, som vist i Figur 1. Uttaket vil foregå med kun en stuffhøyde og nedre
uttaksnivå er satt til kote +182. Etter hvert som uttaket drives innover (nordover) fra
dagens stuff, må adkomstveien etterhvert flyttes inn mot uttaksgrensen. Videre
beskriver Driftsplanen mer detaljer omkring driften, sikringstiltak og hvordan grustaket
er tenkt avsluttet.
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Figur 1 Kart hentet fra Driftsplan som viser areal planlagt utvunnet i rosa og uttaksgrensen i rødt.

Figur 2 Tverrsnitt C fra Driftsplan som viser terrengprofil før og etter planlagt utvinning

11. ROS-tema eksisterende situasjon
Det er utarbeidet en Ros – analyse. Denne følger vedlagt og det vises til den i sin
helhet.
Her inntas konklusjonen;
For de fleste tema som er behandlet i denne analysen regnes risiko som akseptabel.
Det er likevel tatt inn noen avbøtende tiltak for å sikre at risikoen er akseptabel.
Avbøtende tiltak kan oppsummeres slik:
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Tema

Avbøtende tiltak

Lekkasje
Petroleumsprodukter
Trafikksikkerhet

Egnede tanker for oppbevaring

Støy

Driftstid er redusert til hhv kl 15 og 20.

Støv

Vanning av veier og masser.

Grunnstabilitet

Uttak begrenset til kote + 182

Rengjøring av veinett, evt egnet dekke frem til
RV 30. Frisiktsone med lav vegetasjon.
Uønsket ferdsel hindres med skilt og bom.

12. Konsekvensutredning
Det er utarbeidet en konsekvensutredning i forbindelse med utvidelse av
planområdet. Det vises til utredningen i sin helhet.

13. Avsluttende kommentar
Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende dokumenter. Disse følger vedlagt.

14. Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plankart
Planbestemmelser
Sjekkliste for Ros – analyse
Ros – Analyse
Konsekvensutredning
Møtereferat oppstartsmøte
Innspill/kommentarer fra første
høringsrunde.
8. Støyutredning
9. Søknad til Bane Nor
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1 Innledning
I plan og bygningsloven § 4- 3 fremgår følgende;
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.”
Erfaring viser at å forebygge uønskede hendelser krever en bevissthet om risiko og
sårbarhet tidlig i planprosessen. Dette er grunnlaget for at det i alle plansaker skal utarbeides
en ROS- analyse som skal følge de øvrige plandokumentene.
Denne ROS – Analysen gjelder for Storneset masseuttak, og det vises til planbeskrivelsen
for nærmere orientering om bakgrunn og formål med planarbeidet

2 Metode
Arbeidet med ROS analysen er delt inn i 2. Den første delen består i å indentifisere de
forhold som er aktuelle for planen. Dette gjennomføres ved at forhold kvitteres ut ved et nei i
sjekkliste, se vedlegg. De forhold som ikke er aktuelle blir ikke en del av den videre ROS
analyse.
Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv ”Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging1” (rev. jan 2011). 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. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i:

1

Meget sannsynlig
(4)

Kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert
år

Sannsynlig (3)

Kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og
en gang hvert 10. år

Mindre sannsynlig
(2)

Kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert
50. år

Lite sannsynlig (1)

Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer
mindre enn en gang hvert 50. år

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i følgende kategorier:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Liv /Helse

Miljø

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun
mindre forsinkelser;

Ingen
miljøskader, kun
mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig.
Ikke behov for
reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller
få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/
alternativer ikke fins.
Omkostninger opp til
NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller
få men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

Større skader på
miljøet med opptil
10 års
restaurering

System settes ut av drift
over lengre tid (flere
døgn). Omkostninger
opp til NOK 30 millioner.

Meget
alvorlig/meget
farlig (4)

Under 25 døde
og/eller inntil 10 farlige
skader, mange
alvorlige og lettere
skader.

Alvorlige skader
på miljøet med
opptil 25 års
restaurering.

Systemer settes ut av
drift over lengre tid;
andre avhengige
systemer rammes
midlertidig.
Omkostninger opp til
NOK 500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige
skader og et stort
antall andre skader.

Meget alvorlige
og omfattende
skader på miljøet
med over 25 års
restaurering.

Hoved- og avhengige
systemer settes
permanent ut av drift.
Omkostninger over
NOK 500 millioner.
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2.1 Beregning av risiko
Matrise for risikovurdering
Konsekvens: 1.
Ubetydelig
Sannsynlighet:

2.
Mindre 3. Alvorlig
alvorlig

4. Meget
sannsynlig

4. Meget
alvorlig/ meget
farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1.
Lite
sannsynlig
De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at
risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden av konsekvens og/eller
sannsynlighet.
For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må
utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn
sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang.
Det kan også lages bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god
nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng
med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at
eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan planlegges.
Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal
være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig.
Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere
risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske
vurderinger.
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3 Identifikasjon av uønskede farer og hendelser
3.1 Sjekkliste
Det er utarbeidet en sjekkliste for å avgrense hvilke forhold som er aktuelle. Dersom
et forhold ikke er relevant for planen, vil den ikke bli videre analysert i denne
rapporten. Sjekklisten er vedlagt dette dokumentet.

3.2 Oversikt over uønskede farer og hendelser
Hendelse /
Situasjon

Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak

Naturrelatert risiko
Er planområdet utsatt
for risiko som:

1 -4

1-5

Farge

- Flom: elv,
sidevassdrag,
stormflo,
havnivåstigning

2

2

Tiltaksområdet ligger i
umiddelbarnærhet til Gaula.

- Overvann /
vanninntrenging

2

1

Umiddelbar nærhet til Gaula

- Grunnforhold

2

2

- Snøskred

1

1

Registrert utløpsområde på andre
siden av elva

Fjellskred/steinsprang

1

1

Registrert et lite utløpsområde på
andre siden av elva

- Skog/gress brann

3

2

Alltid en fare ifbm med brann i
maskinpark

- Avrenning

3

1

Se eget avsnitt

- Endret
terrengformasjon

3

1

Et uttak av masse vil endre
terrenget. Området er berørt
tidligere og det vil ikke endres mye
fremover.

Hendelse / Situasjon

Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak

Virksomhetsrelatert risiko
Er planområdet i fare pga.
risiko som:

1-4

1-5

- Lagringsplasser for farlige
stoffer (industri,
bensinstasjoner)

1

2

Skal ikke oppbevares
sprengstoff i området så
risiko er minimal.

-Trafikkulykker/
Anleggstrafikk

3

3

Anleggstrafikk medfører alltid
en risiko.
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- Påkjørsel av myke
trafikanter

3

3

Hindre uønsket ferdsel med
skilt og bom

- Nærhet til jernbane

3

2

Planområdet ligger tett inntil.
Hensynssone er tatt inn i
plankart.

- Risiko for
vannledningsbrudd/

2

1

Flom i Gaula

dambrudd

Hendelse / Situasjon

Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak

Beredskapsrelatert
risiko
Er området utsatt for
risiko knyttet til
beredskap og
infrastruktur:

1 -4

1-5

Farge

- Utrykningstid for
brannvesen

1

1

Avstand til Singsås? Forskrift for
utrykningstid er oppfylt.

- Slukkevannskapasitet
/vanntrykk

1

2

Vann kan evt pumpes opp fra
Gaula.

- Manglende alternativ
vegforbindelse

1

3

FV 30, tvilsomt at det blir stengt i
begge retninger samtidig.

Hendelse / Situasjon

Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak

Støy og forurensing
Kan tiltaket medføre:
- Luftbåren støy

1 -4

4

1-5

Farge

2

Se støysonekart, redusert

driftstid
- Forurensing av luft

4

2

I form av støv

- Forurensing av grunn

3

2

Petroleumsprodukter skal
oppbevares forsvarlig, ref
bestemmelser

- Forurensing av sjø,
vassdrag eller
drikkevannskilde

2

2

Ingen direkte avrenning fra
grustak til Gaula. Sikker
oppbevaring av
petroleumsprodukter.
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Sårbare objekter

Sann
s.

Kons.

Risiko

Kommentar tiltak

Vil planforslaget påvirke
sårbare objekter i
nærområdet som:

1 -4

1-5

Farge

- Kulturlandskap

3

1

Et masseuttak vil påvirke
landskapet. Skal tilbakeføres
til LNF. Største delen av
området er allerede berørt.

- Viktige naturområder:
(biomangfold)

1

1

Hendalen naturreservat. Vil
ikke bli påvirket nevneverdig

- Sårbar
flora/fauna/fisk/rødlisteart
er

1

1

Ikke forventet at uttaket vil
påvirke forekomsten av laks

- Drikkevannskilder

2

2

Ikke registrert private
drikkevannskilder.

- Vernede vassdrag
(innenfor 100 m sonen)
og andre viktige
vassdrag

2

2

Vernesone Gaula

Foreligger det
sabotasje/terrormål i
nærheten

1

3

Jernbanen kan være det.
Tiltaket bidrar til at det er
lettere å evakuere fra et evt
terrorangrep.

4 Analyse av risiko og forslag til avbøtende tiltak
4.1 Vernet vassdrag
Tiltaket er lokalisert innenfor vernesone 122/ Gaula.
Dette følger av NVE sine hjemmesider;
«Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag og delvis referansevassdrag. Verneområdet ligger i
Trøndelag og omfatter et areal på 3661 km2. Vassdraget er viktig del av et variert og
kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområder i innlandet, daler og utløp til fjord.
Stort naturmangfold knyttet til geomorfologi og elveløpsform, botanikk, vannfauna og
landfauna. Store kulturverdier. Friluftsliv er viktig bruk.
Gaula drenerer området fra fylkesgrensen mot Hedmark i sør, og renner mot nord gjennom
Gauldalen. Vassdraget har utløp til Gaulosen, en sørlig arm av Trondheimsfjorden.
Fra kildene rundt Gaulhåvola nord for Aursunden renner hovedelva vestover i en vid og åpen
dalbunn. Hoveddalføret er dypt nedskåret, i likhet med nedre deler av de mange
sidedalførene som munner ut i Gauldalen. Store terrasser dannet i forbindelse med
isavsmeltingen dominerer landskapet flere steder og er særlig tydelige ved Haukådalen,
Støren, Hovin/Horg og Melhus.
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Rikholdige løsmasser og kambrosilurske bergarter skaper gode vekstforhold for en frodig
plantevekst og nedbørfeltet rommer de fleste plantearter og vegetasjonstyper i Trøndelag.
Også dyreliver er rikt og variert. Gaula er en god lakselv.
Flere områder er vernet etter naturvernloven. Forolhogna nasjonalpark dekker store deler av
nedbørfeltet i sør. I tilknytning til nasjonalparken ligger også en rekke
landskapsvernområder.
Nedbørfelt har få innsjøer, og fordi det ikke finnes innsjøer langs hovedelva som gir
flomdempende effekt, er Gaula en av landets kraftigste flomelver. Det er foretatt flere
mindre kraftutbygninger»
Det er forventet at tiltaket her vil ha minimal påvirkning på vernesonen. Forurensning og
avrenning skal ikke forekomme. Det vises til eget avsnitt angående dette.

4.2 Forurensning
4.2.1 Støv
Det vil alltid være knyttet støvproblematikk til mineralutvinning, og det følger av forskrift at i
de tilfeller der er bolig nærmere enn 500 meter skal støvnedfallsmåling gjennomføres. Dette
vil skje når driften er i gang. Viser det seg at utslipp av støv overskrider grenseverdier satt i
forurensningsloven med forskrifter må avbøtende tiltak gjennomføres umiddelbart.
Bestemmelser om dette tas inn i planbestemmelsene.
Målinger vil bli gjennomført og analysert i tråd med bestemmelser gitt i NS 4852.
På vindutsatte dager er åpne grusrygger forbundet med mye støvflukt. Sett i forhold til
referansealternativet/0- alternativet vil ikke tiltaket medføre noen endring her, da det
allerede er avdekte grusrygger i planområdet.
Avbøtende tiltak for støvflukt fra massene i selve uttaksområdet på tørre dager er vanning.
Dette tiltaket er kjent i bransjen og erfaring fra andre uttak er at dette er effektive og lite
kostbare tiltak.
Støv kommer ikke bare fra åpne grusrygger, i forbindelse med sikting, sortering og transport
av massene er det også støvflukt. Også her er vanning et godt tiltak, både ved
sorteringsmaskinene og på lastebillasset er vanning effektivt for å hindre støvflukt.
Opplegg for vasking av hjul kan også være aktuelt dersom det viser seg at lastebilene legger
igjen mye grus i veibanen.
4.2.2 Støy
En støyberegning ble utført i løpet av planprosessen for å kartlegge støyutbredelsen og
fasadenivå hos nærmeste støysensitive bebyggelse. Beregningen viser at operasjonene som
foregår i grustakets vestre del, er godt skjermet og utgjør liten støybelastning mot
bebyggelsen på østsiden, mens arbeid nede i østre del av grustak vil i større grad sjenere
bebyggelsen. For å unngå overskridelse av grenseverdiene for støy ved fasaden til nærmeste
nabo, gitt i forurensningsforskriften kap. 30, må opplasting og annet støyende arbeid i vestre
del av grustak begrenses med kortere driftstider.
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4.2.3 Avrenning
Utvidelse av grustaket medfører en viss endring i avrenningen. Mer avdekt areal betyr mer
avrenning i form av grunnvann ned i den permeable grunnen i forhold til overflateavrenning.
Dette har to konsekvenser: Det første er at overflatevann bruker lenger tid ned mot Gaula,
det andre er at finstoff vil avsettes i bunn av grustak. Grustaket vil på sett og vis fungere som
en slags buffer og sedimenteringskammer.
Ved ekstreme nedbørsmengder kombinert med snøsmelting, kan grunnvannstanden stige
som følge av økt vannstand i Gaula. Da vil vannstand inne i Grustaket stige og muligens
medføre erosjon og utglidning av løsmasser mot jernbanen.
Den dagen grustaket er ferdig utdrevet, gjenfylt og istandsatt til LNFR, vil evnen til å samle
og filtrere overvann endres. Da vil større del av overvannet renne direkte ned i grøfta langs
jernbanen og via stikkrenner til andre siden av jernbanen. I forbindelse med oppfylling og
istandsettingsarbeider, kan det være aktuelt å anlegge fordrøyningsbasseng med
sedimentasjonskammer for å unngå nedslamming i avrenningen ut fra området.
Utvinning av mineraler er en virksomhet som inkluderer bruk av store maskiner og store
biler. Lekkasjer fra disse maskinene/bilene kan føre til forurensning av grunn og avrenning til
Gaula. Almås Maskin AS er en profesjonell driver. Maskinparken er av relativ ny dato og det
har vært lite lekkasjer i bedriftens virksomhet.
Skal det oppbevares petroleumsprodukter innenfor tiltaksområdet skal dette oppbevares i
tanker som er egnet for dette og som forhindrer avrenning til grunnen dersom lekkasje mot
formodning finner sted.
Det vil i planbestemmelsene inntatt regler om kravene til oppbevaring av slike produkter.
I istansettingsarbeidet kan det bli nødvendig å kjøre inn noen masser. Blir dette aktuelt er
det kun rene masser som skal benyttes, dvs masser i tilstandsklasse1.

4.3 Grunnforhold
4.3.1 Kvikkleiere
Det er ikke registrert kvikkleire i eller i nærheten av planområdet.

4.3.2 Ras, steinsprang, skred
På skrednett.no er registrert et utløpsområde for snøskred delvis innenfor planområdet. Et
evt. skred vil komme fra lia på andre siden av Gaula, og det er ikke forventet at et ras vil
påvirke situasjonen på motsatt side av elva.
På motsatt side av elva er det også registrert et litt mindre område som aktsomhetsområde
for evt. steinsprang.
4.3.3

Flom

Langs Gaula er det registrert et aktsomhetsområde for flom. Dette er ikke registrert innenfor
planområdet, men på andre siden av jernbanesporet.
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4.4 Trafikale forhold
Mineralutvinningsindustri medfører tungtransport, og ved fortsatt drift her vil dagens
belastning på veinettet vedvare.
Utvidelse av dagens planområde vil i utgangspunktet ikke medføre økt daglig trafikk i forhold
til dagens nivå, men utvidelsen betyr at det vil være drift i steinbruddet over flere år, og
dermed trafikk i forbindelse med drift over lengre tid. ÅDT på FV30 var i 2016 på 1350, andel
lange kjøretøy er på 12 %.
Leveranser fra grustaket vil gå både østover og vestover langs Fv 30, med forventet
hovedvekt vestover mot Støren. Med årlig forventet produksjon på 3000m3 per år, blir dette
ca. 200 lastebillass i året. I perioder av året med etterspørsel etter varer fra grustaket, vil det
da være 2-5 biler inn og ut av grustaket per døgn.
For trafikksikkerheten sin del er det viktig at veinettet holdes mest mulig rent. Om det viser
seg at dette vil bli et problem, settes det inn bestemmelser som gjør det mulig å kreve at
rengjøring, som avbøtende tiltak, skal iverksettes.
Et alternativ til tradisjonell rengjøring er at avkjøringen får et egnet dekke som bidrar til at
dekkene renskes før innkjøring på hovedveien.

4.5 Forholdet til jernbanen
4.5.1 Sikkerhet
Det settes byggegrense på minst 30 meter fra spormidt langs jernbanelinjen, hvor det i
utgangspunktet ikke tillates råstoffutvinning. Kun en liten del av planområdet berøres av
denne byggegrensen, selve driften vil foregå i større avstand til jernbanen. Det er sendt
søknad til Bane Nor for den delen av uttaket som foregår innenfor en avstand på 30m fra
spormidt.
Dagens siktforhold for lokfører endres ikke.
Det er en planovergang ca 200 meter fra uttaket og virksomheten medfører ikke behov for å
krysse sporet.
Ved en eventuell nødssituasjon på jernbanen, vil ikke uttaket hindre en rask evakuering,
snarere tvert imot.
Det er ikke behov for sprengning i uttaket og det skal heller ikke lagres sprengstoff her, slik
at det ikke er forhøyet brannfare eller eksplosjonsfare for jernbanen.
Uttaket er ikke støyfølsomt, det påvirkes ikke av støy og vibrasjoner fra jernbanen.
Når det gjelder elsikkerhet har ikke rørosbanen kontaktledning i det hele tatt. Uttaket skal
ikke foregå lenger ned enn til kote +182 for å unngå påvirkning av grunnstabiliteten langs
jernbanen.
Atkomst til sporet vil være som i dag, virksomheten i planområdet vil ikke være til hinder for
vedlikehold langs jernbanen, eller eventuell bistand fra nødetatene ved evakuering fra tog.
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4.5.2 Skred, avrenning, drenering
Våtere klima gir større risiko for skred og erosjon. Uttaket er imidlertid i god avstand til
jernbanens anlegg for drenering. Godt vedlikehold av eksisterende drenering som grøfter og
liknende er viktig.

4.6 Biologisk mangfold
I naturbasen hos Miljødirektoratet er det ved Storneset observert laks, dette er art som er i
kategorien av særlig stor forvaltningsinteresse.
Hendalen naturreservat ligger på motsatt side av Gaula. Avstanden fra planområdet til
reservatet er ca. 600 meter
Det er ikke forventet at den fortsatt beskjedne virksomheten i tiltaksområdet vil påvirke
forekomst av laks og heller ikke naturreservatet på motsatt side av Gaula.
Foruten det ovennevnte er det ikke registrert andre arter eller naturtype i planområdet eller
i nærheten av dette. Når det gjelder vernesonen til Gaula vises det til egen omtale i pkr 4.1

4.7 Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner i området. I planbestemmelsene vil det likevel bli tatt inn
en generell bestemmelse om aktsomhetsplikten.

5 Samlet vurdering av risiko
For de fleste tema som er behandlet i denne analysen regnes risiko som akseptabel. Det er
likevel tatt inn noen avbøtende tiltak for å sikre at risikoen er akseptabel.
Avbøtende tiltak kan oppsummeres slik:
Tema

Avbøtende tiltak

Lekkasje
Petroleumsprodukter

Egnede tanker for oppbevaring

Trafikksikkerhet

Rengjøring av veinett, evt egnet dekke frem til RV 30. Frisiktsone
med lav vegetasjon. Uønsket ferdsel hindres med skilt og bom.

Støy

Driftstid er redusert til hhv kl 15 og 20. Dette for at grenseverdier
ikke skal overkrides for nærmeste nabo.

Støv

Vanning av veier og masser. Støvnedfallsmåling må gjennomføres

Grunnstabilitet

Uttak begrenset til kote + 182
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1. Sammendrag
Rapporten omhandler støy fra Storneset grustak ved Singsås, Midte Gauldal kommune. Rapporten
presenterer støysonekart og beregnet fasadenivå ved støysensitiv bebyggelse ihht. grenseverdier
gitt i T-1442 og forurensningsforskriften kap. 30. Den mest kritiske støykilde er hjullasteren, når den
laster ved stuff i øst, med kort avstand til nærmeste nabo. Det anbefales derfor å begrense tillat
driftstid for lasting ved stuff for å unngå overskridelser hos nærmeste nabo.

2. Innledning
Pro Invenia har på oppdrag for Almås Maskin AS gjort en støyberegning av planlagt virksomhet i
grustaket, i forbindelse med pågående reguleringsplan.

3. Definisjoner
Tabell 1 Lyd og-støyfaglige definisjoner brukt i rapporten
Lden

Lkveld
Lnatt
Lp,Aeq,T

L5AF (LAFmax)
Frittfelt
Støyfølsom bebyggelse
A-veid

Impulslyd

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night)
med 5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas
dermed hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy
blir produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere
bidrag til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging
etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, men for «øvrig
industri» som døgnmiddelverdi. Lden skal alltid beregnes som
frittfeltverdier.
A-veiet ekvivalentnivå for den 4 timers kveldsperioden fra 19-23.
A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07 som er
definert i EUs rammedirektiv for støy. For grenseverdier gitt i
retningslinje eller forskrift kan ulike midlingstider gjelde.
Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd
over en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer,
24 timer. Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent
lydnivå, altså et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet.
A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms
og som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere
angitt periode.
Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert
slik at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.
Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.
Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges
forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret
hvor hørselen har lav følsomhet.
Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1
sekund. Det er definert tre underkategorier av impulslyd, og for
vurdering av antall impulslydhendinger fra industri er det
hendelser som faller inn under kategorien ”highly impulsive sound”
som skal telles med.
Highly impulsive sound: for eksempel skudd fra lette våpen,
hammerslag, bruk av fallhammer til spunting og pæling, pigging,
bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt fra skifting av
jernbanemateriell eller lignende, eller andre lyder med tilsvarende
karakteristikker og påtrengende karakter.
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4. Myndighetskrav
Grustakets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger og fritidsboliger, skal ikke overskride
grenseverdier gitt av forurensningsforskriften kap 30, vist i Tabell 2. Verdiene skal være målt eller
beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade. I tillegg regner vi pukkverksdriften som
industri med impulsstøy, hvilket innebærer at grenseverdiene i tabellen nedenfor skal tilfredsstilles
med en skjerping på 5dB.
Tabell 2 Grenseverdier for støy etter Forurensningsforskriften kap 30
Manda-fredag

Kveld mandagfredag

Lørdag

Søn-/helligdager

Natt (kl.23-07)

Natt (kl. 23-07)

Lden 55 dB

Levening 50 dB

Lden 50 dB

Lden 45 dB

Lnight 45 dB

LAFmax 60 dB

L den er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB ekstra tillegg for henholdsvis
kveld (19-23) og natt (23-07).
LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstanten "Fast" på 125 ms.
Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til støyretningslinjen” (M-128)
som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs
støykilder.
Retningslinjen T-1442 anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt
støykildene, en rød og en gul sone. Grenseverdier for hver av sonene gis i Tabell 3.
Tabell 3 Kriterier for soneinndeling fra T-1442. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.
Støysone
Gul sone
Støykilde
Utendørs
støynivå
Vei

Rød sone

Utendørs støynivå, Utendørs støyUtendørs
lørdager og søn- nivå i nattperiodstøynivå
dager/helligdager en kl. 23 – 07

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Uten impulslyd: Uten impulslyd:
Lden 55 dB
lørdag: Lden 50 dB
Øvrig industri

Levening 50 dB

Uten impulslyd: Uten impulslyd:
Lden 65 dB
lørdag: Lden 60 dB

søndag: Lden 45 dB

Med impulslyd:
Med impulslyd:
Lden 50 dB
lørdag: Lden 45 dB
Levening 45 dB søndag: Lden 40 dB

Definisjon av
sonen

Lden 65 dB

Utendørs støynivå , Utendørs støylørdager og sønnivå i
dager/helligdager nattperiod- en
kl. 23 – 07
L5AF 85 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

er en vurderingssone, hvor bebyggelse med
støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Levening 60 dB

søndag: Lden 55 dB

Med impulslyd:
Med impulslyd:
Lden 60 dB
lørdag: Lden 55 dB
Levening 55 dB søndag: Lden 50 dB

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

nærmest støykilden, angir et område som ikke er
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av
ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal
unngås

Pukkverksdrift faller inn under kategorien «øvrig industri», som kjennetegnes med stor variasjon i
aktivitet gjennom året. På grunn av dette gjelder grenseverdiene som døgnmiddelverdi og ikke
årsmiddelverdi. For «øvrig industri» skal det legges til grunn den «verste dagen».
Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske
grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom
støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig
tiltakseffekt og lignende.
4
Pro Invenia

208

Støyberegning Storneset Grustak - Mars 2018

5. Beskrivelse av driften i grustaket
Storneset er et lite grustak som har hatt mer eller mindre sammenhengende drift siden oppstarten i
1985. Dersom pågående reguleringsplan for utvidet område godkjennes, vil man ha ressurser for
ytterligere 10-15års drift, hovedsakelig øst for dagens grustak. Årlig uttaksmengde anslås til 3000m3.
Planen for videre drift er å drive på den nye stuffen i øst og bruke ferdig utdrevet areal i vestenden til
sortering og opplasting.
Normal drift i grustaket består av ulike operasjoner med ulike støyende maskiner:
•

Ordinær drift foregår ved at hjullaster laster fra stuff til mobilt sikteverk som sorterer grusen
i ulike fraksjoner.
Utkjøring foregår ved at hjullaster laster oppi en lastebil som kjører ut av området

•

Ved sjeldne anledning, typisk 1-2 dager i året, forekommer spesielle operasjoner, som vi velger å ikke
ta med i støyberegningen, da de er såpass sjeldne:
•
•

Overstein som er sortert ut og mellomlagret, knuses med mobilknuser.
Avdekking av jord fra nye areal gjøres med doser og gravemaskin.

6. Støyberegning
6.1. Driftstider og støykilder
Aktiviteten i grustaket vil som nevnt variere gjennom året, men de dagene det er drift, ønsker man
en fornuftig maskinutnyttelse og produksjon. At det er få produksjonsdager i året har likevel ingen
betydning for støyberegningen, da grenseverdiene for støy settes ut i fra døgnmiddelverdi, som
nevnt i avsnitt 4.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over maskinene som opererer i grustaket ved ordinær drift og
hvilke driftstider maskinene må forholde seg til. I tillegg er det angitt en utnyttelsesgrad på
maskinene, som gjenspeiler faktisk tid maskinen opererer innenfor driftstidene, med den begrensede
bemanning tiltakshaver setter på maskinene.
Tabell 4 Maskiner og driftstider benyttet i beregningsgrunnlaget

Støykilde

Effektnivå
L
w

Driftstid,
man-fre

Driftstid,
lørdag

Driftstid, søn- Utnyttelses/helligdager
grad

Sikteverk mobilt

113.7 dBA

07:00-15:00

-

-

80 %

Hjullaster ved stuff

108.3 dBA

07:00-15:00

-

-

60 %

Lastebil

113.8 dBA

07:00-20:00

09:00-14:00

-

40 %

Hjullaster ferdigvare

108.3 dBA

07:00-20:00

09:00-14:00

-

40 %

Lydeffektnivået på hver av de 3 maskinene er basert på en støykildedatabase, pukkverk4, med
målinger på oktavbånd, levert fra Kilde akustikk.
Lydnivået fra de faktiske maskinene som brukes i Lauvåsen steinbrudd kan avvike noe fra
kildedataene i tabellen over.
5
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6.2. Beregningsmetode og inngangparametere
Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk metode for beregning av industristøy.
For alle beregninger gjelder 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.
Støygrenser er satt som frittfelt lydnivå, ihht. retningslinjene. Med frittfelt menes at refleksjoner fra
fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes (refleksjoner
fra andre bygninger eller skjermer).
Beregningene er utført i programvaren NoMeS fra Kilde Akkustikk, basert på tilgjengelig 3D digitalt
kartverk. Eventuell lyddemping fra skog er ikke hensyntatt i beregningen, da skogbildet kan endres
mye over tid (Veileder M128). Skog har dessuten sjeldent vesentlig støydempende effekt.
De viktigste inngangsparametere for beregningene er vist i tabell under.
Tabell 5 Inngangsparametere i beregningen

Egenskap
Kildehøyde
Vind, styrke og retning
Refleksjoner, støysonekart
Refleksjoner, fasadenivåer
Markabsopsjon (1=myk, 0=hard)
Beregningshøyde fasadenivåer
Beregningshøyde støysonekart
Oppløsning beregning

Verdi
2m
3 m/s
1.orden
3.orden
0
1
4m
4m
5x5m

over bakken for alle støykilder
medvind

for vannflate (reflekterende)
for arealene i og rundt grustaket (absorberende)
for alle støysensitive bygninger

6.3. Impulslyd
Dersom impulslyder av typen ”highly impulsive sound” eller sterkere jfr. definisjon av impulslyd i ISO
1996-1:2003, opptrer i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time, gjelder en 5dBA skjerping av
grenseverdiene, i følge T-1442. Impulslyd-hendelser i forbindelse med anleggsmaskiner, kan være
den skarpe lyden av stein som tippes i tomt lastebilplan, eller bruk av pigghammer.
Slike skarpe lyder forbundet med stein, får man imidlertid ikke ved normal håndtering av grus og
løsmasser. Tipping av et lass sand oppi tomt lastebilplan, gir en typisk «svish-lyd» som ikke betraktes
som «higly impulsive sound». Ryggealarmen på hjulgående maskiner vil typisk ha et lydnivå i
størrelsesorden 100dBA (Kilde Akustikk, Notat 1125, 2002) og har impulsiv karakter. Ved sjeldne
anledninger vil knusing og/eller håndtering av overstein gi kraftige lyder med impulsliknende
karakter.
Vurderingen vår, er at ryggealarmene ikke regnes som «highly impulsive sound» og at aktivitetene i
Storneset Grustak ikke regnes å ha mer enn 10 impulslydhendelser i timen. Det er derfor ikke
benyttet noen skjerpingen av grenseverdier i de videre beregninger.

6
Pro Invenia

210

Støyberegning Storneset Grustak - Mars 2018

7. Resultater
Basert på inngangsparameterne i avsnitt 6.2 er det beregnet støysonekart og fasadenivåer ved
støyfølsomme bygninger i programvaren NoMeS. Det er beregnet Lden og Lkveld for drift mandagfredag og Lden for drift Lørdag.
Høyoppløselige støysonekart er vedlegg.

7.1. Lden man – fre

Figur 1 Støysonekart og fasadenivåer Lden man-fre.
Gul linje er utstrekning av Lden ≥ 55dB og rød linje er utstrekning av Lden ≥ 65 dB.
Mørkerød stiplet strek er formålsgrensen for uttak.

Støysonekartet viser hvilke støynivå som kan forventes ved fasaden til de nærmeste støysensitive
bygningene, for tidsrommet 07-19, med ingen overskridelser av grenseverdier. Som kartet viser, gir
hjullasteren et vesentlig støybidrag østover mot 230/136, når den laster opp grus ved stuff.

7
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7.2. Lkveld kveldstid man – fre

Figur 2 Støysonekart og fasadenivåer Lkveld man-fre.
Gul linje er utstrekning av Lkveld ≥ 50dB og rød linje er utstrekning av Lkveld ≥ 60 dB.
Mørkerød stiplet strek er formålsgrensen for uttak.

Støysonekartet viser hvilke støynivå som kan forventes ved fasaden til de nærmeste støysensitive
bygningene innenfor tidsrommet kveld (19-23). Det er kun hjullaster og lastebil som arbeider fra 1920, og dette gir ingen overskridelse av grenseverdiene ved støysensitiv bebyggelse.

8
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7.3. Lden lørdag

Figur 3 Støysonekart og fasadenivåer Lden lørdag.
Gul linje er utstrekning av Lden ≥ 45dB og rød linje er utstrekning av Lden ≥ 55 dB.
Mørkerød strek er planområdet, Rosa areal er åpent steinbrudd og anleggsområde.

Støysonekartet viser hvilke støynivå som kan forventes ved fasaden til de nærmeste støysensitive
bygningene innenfor tidsrommet lørdag (07-19). Det er kun hjullaster og lastebil som arbeider fra 0914, og dette gir ingen overskridelse av grenseverdiene ved støysensitiv bebyggelse.

9
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8. Vurdering
Rapporten gir en prediksjon av støyutbredelse fra Storneset grustak etter nordisk metode for støy,
der den «verste dagen» er lagt til grunn for beregning av døgnmiddelverdier. De usikkerheter som
ligger i beregningen vil være knyttet til faktorer som:
•
•
•
•

Støysonekartets oppløsning (5x5m)
Plassering av maskiner som punktkilder
Antagelse om «myk» overflate i omkringliggende terreng (verdi 1)
Lydnivå anvendt på støykilde basert på database, ikke målinger av faktisk maskin

8.1. Plassering av maskiner
Samtlige støykilder i grustaket er mobile maskiner, og plasseringen av disse har stor innvirkning på
støyutbredelsen østover mot nærmeste støysensitive bebyggelse. For å unngå overskridelse av
grenseverdiene for støy ved boligeiendom 230/136, er det helt nødvendig at så mange maskiner som
mulig plasserer seg i grustakets vestre ende, lengst bort fra boligen. Ettersom vestre del av grustaket
er mer eller mindre ferdig utdrevet, er det nok areal her til plassering av sorteringsverk og
ferdigvarelager.
Utfordringen hva gjelder støy, er at hjullasteren er nødt til å arbeide i østenden av området, da det er
her fremtidige grusressurser skal lastes opp. Med under 100m avstand fra hjullaster til bolig 230/136
vil det medføre overskridelser om ikke tiltak implementeres. Som tiltak for å redusere
støyutbredelsen, har skjermingsvoller blitt vurdert, men disse hadde ingen dempende effekt da lyden
går over skjermingsvoll opp mot bolig som ligger høyere i terrenget . Det eneste praktisk
gjennomførbare tiltak er derfor å redusere tillatt driftstid for arbeid i østenden av området.

8.2. Driftstider
Opplasting med hjullaster langs stuffen i øst, må begrenses til 8 timer per dag, for å unngå
overskridelse av grenseverdier ved nærmeste boligeiendom 230/136. Driftstid 07-15 er foreslått.

8.3. Støybelastning fra andre kilder
I et område hvor gul eller rød sone for flere kilder overlapper, vil den totale støybelastningen være
større enn nivået fra den enkelte kilde. Retningslinjen T-1442 kapittel 3.2.3 sier at dersom det
planlegges etablering av støyfølsom bebyggelse i områder som er utsatt for støy fra flere kilder, kan
kommunen vurdere å benytte inntil 3 dB strengere grenseverdier enn angitt i Tabell 3. Dette er for å
sikre at den samlede støybelastningen ikke overskrider anbefalte nivåer.
Nærliggende motorsportbane og skytebane genererer støysoner som delvis overlapper støysone fra
pukkverket. Disse aktivitetene pågår i hovedsak på andre tider av døgnet enn det steinbruddet gjør,
men de gangene at aktivitetene sammenfaller i tid, vil man i områdene like øst for pukkverket, få en
øket støybelastning.

10
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589600
6981400

589800

590000

590200

Vedlegg A
Jernbane

Støyutredning Storneset
Lden

mandag - fredag

50

Driftssituasjon:

RV 30

normal drift

Driftstider:

Sorteringsverk
Hjullaster ved stuff
Hjullaster ferdigvare
lastebil

230/136
52.3

6981200

Lastebil
Hjullaster

- 15
- 15
- 20
- 20

Uten impulslyd skjerping (T-1442)

230/10
48.1

Sikteverk

55

07
07
07
07

Tegnforklaring:

Hjullaster
Jernbane

- Koter 1 m ekvidistanse
- Plangrense råstoffutvinning
Veier
i==i Bygninger
� Støykilde aktiv

==

0�62� Støynivå beregnet ved
· støyfølsom bebyggelse
angitt med gnr/bnr

Støysoner Lden
65
60
55
50

6981000

Dato:
Oppdra
ggs iver:
Beregnet av:

50

dBA

09.04.2018
Almås Maskin
AMS

•--.....

304/1
48.9

PROINVENIA
6980800

Sum Ekvivalentnivå, dBA (Lden)
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589600
6981400

589800

590000

590200

Vedlegg B
Jernbane

Støyutredning Storneset
mandag - fredag

Lkveld

Driftssituasjon:
RV 30

normal drift

Driftstider:
45

Hjullaster ferdigvare
lastebil

230/136
33.0

19 - 20
19 - 20

Uten impulslyd skjerping (T-1442)

6981200
230/10
32.1

Sikteverk

Lastebil
Hjullaster

Tegnforklaring:
- Koter 1 m ekvidistanse
- Plangrense råstoffutvinning
Veier
i==i Bygninger
� Støykilde aktiv

Hjullaster
Jernbane

==

0�62� Støynivå beregnet ved
· støyfølsom bebyggelse
angitt med gnr/bnr

Støysoner Lden
60
55
50
45

6981000

Dato:
Oppdra
ggs iver:
Beregnet av:

dBA

09.04.2018
Almås Maskin
AMS

•--.....

304/1
42.4

PROINVENIA

6980800

Sum Ekvivalentnivå, dBA (Lkveld)
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589600
6981400

589800

590000

590200

Vedlegg C
Jernbane

Støyutredning Storneset
Lden

lørdag

Driftssituasjon:

RV 30

normal drift

Driftstider:
45

230/136
29.2

Hjullaster ferdigvare
lastebil

09 - 14
09 - 14

Uten impulslyd skjerping (T-1442)

6981200
230/10
29.8

Hjullaster
Lastebil

Tegnforklaring:
- Koter 1 m ekvidistanse
- Plangrense råstoffutvinning
Veier
i==i Bygninger
� Støykilde aktiv

Jernbane

==

0�62� Støynivå beregnet ved
· støyfølsom bebyggelse
angitt med gnr/bnr

Støysoner Lden
60
55
50
45

6981000

Dato:
Oppdra
ggs iver:
Beregnet av:

dBA

09.04.2018
Almås Maskin
AMS

•--.....

304/1
39.9

PROINVENIA
6980800

Sum Ekvivalentnivå, dBA (Lden)
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Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon - tilbygg til hytte
"Bakkebu" - gbnr 220/26

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon etter plan- og
bygningsloven - tilbygg til hytte
"Bakkebu" - Kotsøy, 7387 Singsås - gbnr
220/26 - Gerd og Harald Hervik
2 U Høringsbrev - søknad om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven - tilbygg til
hytte "Bakkebu" - Kotsøy, 7387 Singsås gbnr 220/26
4 X Høringsbrev - søknad om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven - tilbygg til
hytte "Bakkebu" - Kotsøy, 7387 Singsås gbnr 220/26
5 I
Uttalelse til søknad om dispensasjon etter
plan- og bygningsloven - tilbygg til hytte Kotsøy - 7387 Singsås - gbnr 220/26 Gerd og Harald Hervik
6 I
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om
tillatelse til påbygg av hytte - 220/26 i
Midtre Gauldal
7 I
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - tilbygg til
hytte Bakkebu - Midtre Gauldal kommune
- 220/26
8 S Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon - tilbygg til hytte "Bakkebu" gbnr 220/26
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Gerd og Harald Hervik

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.

Aril Røttum m.fl.

Mattilsynet

Trøndelag fylkeskommune
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - tilbygg til hytte "Bakkebu" - Kotsøy,
7387 Singsås - gbnr 220/26 - Gerd og Harald Hervik

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Gerd og Harald Hervik har søkt om dispensasjon fra arealformål fastsatt i kommuneplanens
arealdel (kpa). Det søkes dispensasjon for oppføring av 2stk tilbygg, hvorav det ene er på 20m2
og det andre på 4,8m2. Tiltakshaver opplyser at det største tilbygget ble oppført i 1980 og det
minste i 2010. Søknadsprosessen er således et forsøkt på lovliggjøring av allerede realiserte
tiltak.
Fritidsboligen har ikke innlagt vann eller strøm.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger nord for Kotsøy.

Figur 1: Situasjonskart. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
I følge matrikkelen er eiendommen etablert i 1973 og bebygd med 1 fritidsbolig og 1 udefinert
bygning. IAR5 er det omsøkte arealet klassifisert som bebygd.
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Figur 2: Flyfoto. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Figur 3: Situasjonskart vedlagt søknaden. Viser omsøkte tiltak.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Ingen registreringer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – Ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – Vinterområde for rådyr og elg. Helårs leveområde for storfugl.
Spillplasser for orrfugl og storfugl.
Planavklaring
Omsøkt område er ikke regulert og omfattes av kommuneplanens arealdel 2010-2022 hvor det
fremgår følgende:

Utvidelse av eksisterende fritidsbolig er således i strid med kpa.
Søkers begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen ligger vedlagt. Søknaden baserer seg på at tiltakene ble oppført av tidligere eiere,
at tilbyggene medfører økt funksjonalitet og at de anser fradelingen fra 1980 som en innvilgelse
av dispensasjon.
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Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Høring/nabovarsel
Mattilsynet i brev datert, 05.12.2018
Ingen merknader.
Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 14.12.2018
Ingen merknader.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 19.12.2018
Ingen merknader, men minner om prinsippene i naturmangfoldloven.

Vurdering
Omsøkte tilbygg er allerede utført og er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Tilbyggene
søkes nå planavklart ved en dispensasjon som tar sikte på å lovlig gjøre forholdet.
Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver ut fra opprinnelig skjøte og skylddelingsforretning
anser vedtaket om fradeling som en omdisponering av arealformålet. Dette med bakgrunn i at
Fylkeslandbruksstyret ikke hadde merknader til fradelingen og at jordstyret i 1972 anbefalte at
eiendommen skulle fradeles «fra naturlig eng» til «hyttetomt». Fradelingsvedtaket tar heller ikke
stilling til hvordan eiendommen skal utnyttes, noe som kan tolkes dit hen at tiltakshaver har fått
fritt spillerom til å utnytte eiendommen. Uavhengig av tidligere og nåværende eiers oppfatning
av fradelingsvedtaket påhviler det et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende lover
og regler før slike tiltak iverksettes.
Rådmannen vurderer tiltakene til å være marginale, slik at planen i dette tilfellet ikke settes
vesentlig til side. Dette ved at tilbyggene er små og i mindre grad utvider fritidseiendommens
omfang. Videre er det også vesentlig at vurderingene som ble gjort i forbindelse med rulleringen
av kommuneplanens arealdel i 2010 ikke var på detaljnivå, slik at hver enkelt hyttetomt ikke ble
vurdert eksplisitt. Spesielt i områder hvor tettheten av tomter var lav. Eiendommen gbnr. 220/26
er en eldre tomt, etablert i 1972 som opprinnelig ble fradelt til fritidsformål. Rådmannen er
derfor av den oppfatning at fastsettingen av eiendommens arealformål ikke ble gjort bevisst.
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Pågangen i viltområdene og eventuelt forstyrrelser av disse vurderes til å bli uendret
om det gis dispensasjon i dette tilfellet
Rådmannen vurderer at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. Dette
på bakgrunn av tiltakenes alder og størrelse, opprinnelsen til bruken, fradelingsvedtaket og det
faktum at innvilgelse av dispensasjon ikke vil endre bruken av eiendommen.
Rådmannen forutsetter at lovlig adkomst er ivaretatt i tidligere saksbehandling.
Som en følge av at tiltakene er ulovlig oppført oversendes saken til tilsynsenheten for vurdering
av ileggelse av overtredelsesgebyr.
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 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av
omsøkte tilbygg på eiendommen gbnr. 220/26.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av pbl. §19-2.
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Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls-/sekshjulstrekker Leiv Forodden

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls/sekshjulstrekker - Leiv Forodden
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls/sekshjulstrekker - Leiv Forodden

Leiv Forodden

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med ATV med belter i området ved Forodden i Singsås og
trase nr. 12 til Nyådalen.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad datert 3.1.2019 fra Leiv Forodden, Ålen om
tillatelse til kjøring med ATV med belter og snøscooter for betjening av hytter fradelt fra
eiendommen gbnr 266/5, samt tilsyn av vei. Forodden søkte den 13.3.2018 om løyve til å kjøre
med snøscooter, og kommunen behandlet da søknaden kun etter forskriften § 5 som omhandler
snøscooter (vedtak DS NPM- nr. 166/18). Dette løyvet skal innleveres. Med denne nye søknaden
ber søker om at den behandles etter § 6 i forskriften. Tidligere tillatelse var gitt for 10 turer, og
behovet for kjøringen var oppgitt å være frakt av bagasje og transport av ved. I den nye søknaden
skal også Brit Forodden kjøre, og transportbehovet er oppgitt til å være transport av varer,
bagasje, utstyr og ved til hytter.
Siden søknaden gjelder kjøring med ATV med belter, behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark § 6 som unntakstilfelle, og legges fram for politisk behandling. Dette siden
vedtak etter § 6 i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
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Vurdering
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens § 5 som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen i brev av 1. mars
2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens § 5, men
etter § 6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet enn snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som har betydning for vedtaket.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket til ikke å føre til negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§ 9 Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. § 8.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Leiv og Brit Forodden, Hessdalen tillatelse til kjøring med ATV med belter
og snøscooter på snødekt mark i området ved Forodden og etter trase nr. 12 til Nyådalen.
Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr og transport av ved til hytter fradelt gbnr 266/5.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
-

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 1.5.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
 Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
 Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
 Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter. Løyve nr. 166/18 skal innleveres.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
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DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISESE PÅ
FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.
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Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Kleva" - gbnr 270/3,
270/5, 224/12 og 263/13 - Rolf Kleven

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Kleva" - gbnr
270/3, 270/5, 224/12 og 263/13 - Rolf Kleven
2 U Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Kleva" - gbnr
270/3, 270/5, 224/12 og 263/13 - Rolf Kleven
3 I
Oversendelse av uttalelse vedrørende beboelighet - søknad om
konsesjon på "Kleva" - gbnr 270/3 og 270/5 i Midtre Gauldal
4 S Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Kleva" - gbnr
270/3, 270/5, 224/12 og 263/13 - Rolf Kleven

Rolf Kleven
Rolf Kleven
Rolf Kleven

Konsesjonsloven av 29. november 2003 nr. 98 med sendere endringer.

Ingress
Søknad om konsesjon fordi erverver ikke skal bosette seg på eiendommen.
Saksopplysninger
Det søkes om konsesjon for ervervet av landbrukseiendommen Kleva gbnr 270/3 m.fl. fordi
eieren oppgir at han ikke skal bosette seg på eiendommen, jf. konsesjonslovens § 5 annet ledd.
Eieren ervervet eiendommen ved egenerklæring om konsesjonsfrihet av 19.10.2017, hvor han
erklærte at han er klar over at det må søkes konsesjon dersom han selv ikke skal bosette seg på
eiendommen
innen ett år og bo der i minimum 5 år.
Eiendommen ligger i Singsås ved Forsetmo og søkeren oppgir at eiendommen består av totalt
1548 dekar, herav 42 dekar fulldyrka jord, 56 dekar produktiv skog, 268 dekar uproduktiv skog,
28 dekar myr, 365 dekar jorddekt fastmark, 141 dekar åpen skrinn fastmark, 621 dekar ikke
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klassifisert og andre arealer til tun mm. Det oppgis at dyrkajorda leies ut til andre gårdbrukere til
beiteformål. Dyrkajorda på eiendommen er bratt og egner seg best til beite for husdyr i dag.
Skogen drives av eier som har annen landbrukseiendom i Skaun hvor han bor, og driver med
kornproduksjon på 150 dekar og skogbruk. Det har ikke vært bosetting på eiendommen Kleven
siden slutten på 1980 tallet.
Eiendommen har våningshus, driftsbygning, verksted, låve, stabbur og seterbygninger.
Seterbuene ved Forsetvollen og Nyhaugen brukes som hytter. Boligen oppgis å være i dårlig
stand. Søknaden er vedlagt uttalelse fra Malum Bygg as vedrørende beboelighet Kleven gård.
Den sier at dagens tilstand er meget dårlig. Deler av bjelkelaget og golvet i 1. etg er fjernet
grunnet vannskade. Det er kalkulert med etterisolering av yttervegger, utskifting av vinduer, tak
og golv samt en oppgradering av innvendige flater. Det er også nødvendig med noe stabilisering
av fundamenter. Etter restaureringen vil bygget kunne fungere uavhengig av årstid. Malum Bygg
v/daglig leder Tommy Dalbakk har beregnet kostnadene med utbedringen til 1 – 1,4 mill. kr. I
tillegg kommer nytt oppgradering/elektrisk anlegg og rørleggerarbeid til ca. 300.000,-. Slik
våningshuset framstår i dag, kan det vanskelig tilflyttes.
Familien har planer om restaurering av bolighuset, og er i dialog med Statskog om restaurering
av seterbua ved Nyhaugen.
Eiendommen har begrenset med landbruksressurser i kommunal sammenheng, og det har ikke
vært selvstendig jordbruksmessig drift på mange år.
Etter delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å treffe vedtak der myndighet
er overført til kommunene etter landbruksdep. vedtak FOR 2003-12-08, og i saker som ikke er av
prinsipiell art. Saken legges fram for politisk behandling.
Rettslig utgangspunkt
Det er generell avtalefrihet ved overdragelse av fast eiendom. Hovedregelen er likevel at
overdragelse av fast eiendom ikke kan skje uten konsesjon.
Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå
et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlig for samfunnet. Dette bl.a. for å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser, fritidsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.
Lovens virkemidler er konsesjonsavslag og konsesjonsvilkår. Virkemidlene kan kun brukes
dersom de gir en samfunnsmessig klart bedre løsning enn den søknaden legger opp til.
Ved konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det til fordel for søker legges
særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververens formal vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning, og kulturlandskapet.
Pkt 1 og 4 skal ikke vurderes når det gjelder konsesjon pga ikke oppfylling av boplikt.
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Konsesjonslovens § 9 inneholder bestemmelser som sier at konsesjon i alminnelighet ikke skal
gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere økes.
Hvis samboere erverver eiendommen sammen oppstår det i realiteten et sameie. Lever samboere
i et ekteskapelig forhold, jf. Arveloven § 28 a, skal de imidlertid likestilles med ektefeller.
Konsesjonslovens § 9 er derfor ikke til hinder for at en kan gi konsesjon til samboere.
Avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker er fra 1.01.2004 lagt til kommunene.
Landbruksdepartementet har fra 21.6.2004 fastsatt kapitaliseringsrentefoten til 4 % for alt areal.
Videre er bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 3.500.000,- unntatt
prisvurdering. For jordbruksarealer og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler
produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for
jordbruksarealer, og påregnelig avvirkningskvantum for skog.
Spesielt i forhold til boplikt.
Fra 1. juli 2009 er det gjort en rekke endringer i odelslov, jordlov og konsesjonslov. Det er gjort
endringer som har sammenheng med konsesjonsplikten, boplikten og driveplikten. Arealgrensen
for konsesjonsplikten for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller 100
dekar totalareal, til mer enn 35 dekar fulldyrka jord eller overflatedyrka jord eller 100 dekar
totalareal.
Reglene om boplikt er nå bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder for bebygd eiendom over
arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke
konsesjon. Boplikten varer i 5 år.
Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at
odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom konsesjonsfritt.
Grunnlaget for lovbestemt boplikt ved overdragelse til odelsberettigede eller nær slekt er knyttet
til arealgrensen på mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller 500 dekar produktiv skog.
I denne saken oppfattes det som om det er søkt om konsesjon fordi erverver ikke skal bosette seg
på eiendommen. Kommunen har gjort vurderingene ut fra landbruksdep. Rundskriv M-2/2009,
pkt. 8.2.11. Konsesjonslovens § 9 fjerde ledd sammenholdt med første ledd angir de momentene
som tillegges vekt dersom en odelsberettiget eller nær slekt søker konsesjon fordi boplikten etter
konsesjonslovens § 5 annet ledd ikke skal oppfylles. Det står at det i tillegg til første ledd nr. 2, 3
og 5 skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende
moment.
Vurdering
Vurdering i forhold til konsesjonslovens § 9, første ledd nr. 2, 3 og 5;
«Første ledd nr. 2, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området».
Det har ikke vært bosetting på eiendommen siden slutten av 1980 tallet. Eiendommen har kun èn
boenhet. Denne er ikke beboelig ut fra dagens krav til standard på bolig, pga vesentlige mangler.
Erverver vil ut fra dette ikke kunne ivareta hensynet til bosetting på eiendommen før det er
gjennomført vesentlige utbedringer evt. bygd nytt våningshus.
«Første ledd nr. 3, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning».
Jordbruksarealene leies ut til nabobruk som beiter. Det er viktig at dyrka mark holdes i hevd.
Den nye bestemmelsen i jordlovens § 8 fastslår at jordbruksarealer skal drives. Begrepet
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jordbruksarealer omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeiter slik disse er
beskrevet i AR5, arealklassifisering fra NIBIO.
Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksarealer.
Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i
loven. Arealene leies ut til nabobruk. Driveplikten på jordbruksarealene oppfattes derfor i
hovedsak for å være oppfylt. Det settes krav om 10 årlig leiekontrakt.
Skogen kan drives gjennom avtaler med f.eks. Allskog eller andre som i dag. Med bakgrunn i de
planer som foreligger for eiendommen, mener kommunen at ervervet innebærer en driftsmessig
god nok løsning slik situasjonen er i dag.
«Første ledd nr. 5, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet».
Erverver har planer om å kontinuere drifta slik den er i dag. Foreliggende planer for eiendommen
ivaretar etter kommunens vurdering hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Det legges til rette for at aktive husdyrbrukere får tilgang på beitearealer gjennom leiekontrakter.
Vurdering etter konsesjonslovens § 5, annet ledd.
Etter konsesjonsloven § 5 annet ledd er konsesjonsfriheten ved erverv av en eiendom med mer
enn 35 dekar fulldyrka jord betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år, og
selv bebor eiendommen i minst 5 år. For å kunne konstatere konsesjonsplikt og boplikt etter § 5,
2 ledd i loven, må eiendommen faktisk være i bruk, eller ha vært i bruk som helårsbolig.
Konsekvensen av dette er at eiendommen er konsesjonsfri, og at det ikke foreligger boplikt
knyttet til eiendommen jf. konsesjonsloven § 5 annet ledd. Endringen i Rundskriv M-2/2009
innebærer at kommunen må foreta en konkret vurdering av om eiendommen faktisk er i bruk
eller har vært i bruk som helårsbolig for å komme inn under konsesjonslovens § 5.
For å sikre en helhetlig omtale av begrepet «helårsbolig», er også omtalen av forholdet mellom
helårsbolig og boplikt etter konsesjonsloven § 5 justert i rundskrivets pkt. 7.2.
Pkt. 7.2. omtaler uttrykket «bebygd eiendom» i korte ordelag, og siterer hva som er omtalt i
forarbeidene, herunder at en eiendom anses som ubebygd hvis bebyggelsen er ubrukelig på
grunn av alder og forfall.
I utgangspunktet ønsker kommunen at landbrukseiendommer skal eies og driftes av eiere som
bor på gårdene i kommunen.
Kommunen må likevel i denne saken konkludere med at eiendommen er ubebygd mht. bolig slik
situasjonen er i dag. Dette begrunnes med at våningshuset er ubrukelig på grunn av alder og
forfall jf. opplysninger om standard på boligen.
Dette innebærer at det ikke er boplikt knyttet til eiendommen.
Eiendommen har begrensede jordbruksmessige ressurser. Eiendommens størrelse i forhold til
jordbruk er under gjennomsnittet for landbrukseiendommer i kommunen. Eiendommen
muligheter for jordbruksmessig avkastningsevne er derfor liten slik eiendommen framstår i dag.
Skogen kan drives uavhengig av om eierne bor på eiendommen. Søker med familie har
tilknytning til eiendommen og setervollene ved Forsetvollene og Nyhaugen som brukes i
fritidssammenheng i dag.
Etter en samlet vurdering kan det konkluderes med at det har mindre betydning hvem som eier
eiendommen i forhold til dagens drift og framtidige muligheter. Vi mener derfor at det kan gis
konsesjon for ervervet på vilkår om drift i samsvar med jordlovens §8. Konsekvensen av dette er
at det ikke er knyttet boplikt til denne eiendommen.
Økonomiske konsekvenser
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Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir Rolf Kleven, Skaunavegen 100, 7353
Børsa konsesjon for erverv av eiendommen gbnr 270/3 m.fl. med hjemmel i konsesjonsloven av
28.11.2003 med endringer av 1.7.2009 til en pris på kr. 300.000,- som omsøkt.
Det er ikke knyttet boplikt til denne eiendommen i dag. Dette begrunnes med at eiendommen
ikke har våningshus som tilfredsstiller dagens krav til standard. Boligen er ubrukelig som
helårsbolig på grunn av alder og forfall.
Det settes som vilkår at driveplikten i hht jordloven gjelder fra og med sesongen 2019.
Dette begrunnes med at ervervet er en driftsmessig tilfredsstillende god nok løsning, og at
ervervet ivaretar ressursgrunnlaget og kulturlandskapet i området på en god måte.
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Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra LNF sone 1 ved
Storburusjøen - ombygging av fritidsbolig - gbnr 217/7

Dokumenter
i saken:
1

I

2

U

3

N

4

N

5

I

Søknad om dispensasjon
fra reglene for bygging i
sone 1 ved Storburusjøen
- ombygging av
fritidsbolig - gbnr 217/7 Iver Lillerønning
Høringsbrev - søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - tilbygg til
fritidsbolig - Storbusjøen
- gbnr 217/7
Høringsbrev - søknad om
dispensasjon fra reglene
for bygging i sone 1 ved
Storburusjøen ombygging av
fritidsbolig - gbnr 217/7
Landbruksfaglig uttalelse
til søknad om
dispensasjon fra reglene
for bygging i sone 1 ved
Storburusjøen ombygging av
fritidsbolig - gbnr 217/7
Uttalelse til søknad om
dispensasjon fra
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Toralf Lillerønning

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG m.fl.

Aril Røttum m.fl.

Anine Lillevik

Mattilsynet
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Vedlegg
1
2

3

kommuneplanens
arealdel - tilbygg til
fritidsbolig - Storbusjøen
- gbnr 217/7 - Iver
Lillerønning
Fylkeskommunens
uttalelse til søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel for tilbygg til
fritidsbolig - 217/7 i
Midtre Gauldal
Uttalelse skogbruk og
vilt - Søknad om
dispensasjon fra reglene
for bygging i sone 1 ved
Storburusjøen ombygging av
fritidsbolig - gbnr 217/7 Iver Lillerønning
Uttalelse - dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - tilbygg til
fritidsbolig - Storbusjøen
- Midtre Gauldal 217/7
Dispensasjonsbehandling
- Søknad om
dispensasjon fra LNF
sone 1 ved Storburusjøen
- ombygging av
fritidsbolig - gbnr 217/7

Tegninger
Søknad om dispensasjon fra
reglene for bygging i sone 1
ved Storburusjøen ombygging av fritidsbolig gbnr 217/7 - Iver
Lillerønning
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel tilbygg til fritidsbolig Storbusjøen - Midtre
Gauldal 217/7

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19
Saksopplysninger
Bakgrunn
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Trøndelag
fylkeskommune

Anine Lillevik

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG

Toralf Lillerønning har på vegne av Iver Lillerønning søkt om dispensasjon fra arealformål
fastsatt i kommuneplanens arealdel (kpa). Det søkes dispensasjon for riving av uthus og
oppføring av nytt tilbygg, åpen terrasse og overbygd terrasse. Eksisterende fritidsbolig har ett
bebygd areal på 64m2 i tillegg til ett uthus på 7,5m2 og en terrasse på 17m2.
Dispensasjonssøknaden omfatter utvidelse av fritidsboligen med 5m2, utvidelse av uthuset på
5,5m2 samt utvidelse av terrassen med 10m2.
Fritidsboligen har ikke innlagt vann.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger i den sørlige delen av Burusjøen.

Figur 1: Situasjonskart som viser omsøkt eiendom med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
I følge matrikkelen ble eiendommen etablert i 1966 og er bebygd med 1 fritidsbolig,
1garasje/uthus/anneks samt 2 andre udefinerte bygninger. I AR5 er det omsøkte arealet
klassifisert som annet markslag.

Figur 2: Situasjonskart som var vedlagt søknaden. Viser hvilke tiltak som søkes oppført.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Ingen registreringer som berører tiltaket.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – Ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – Vinterområde for lirype, konstatert hekking av smålom, storlom,
jordugle, fjellvåk, dvergfalk og tårnfalk. I tillegg foregår det orrfugllek.
Planavklaring

234

Omsøkt område er ikke regulert og omfattes av kommuneplanens arealdel 2010-2022 hvor det
fremgår følgende:

Utvidelse av eksisterende fritidsbolig er således i strid med kpa.
Kpa har i tillegg bestemmelser om oppføring av tiltak innenfor 50m fra vann og elver. Det
fremgår følgende av bestemmelsen:

Tiltakene søkes oppført ca. 48m fra Burusjøen og ca. 15m fra elva som går over omsøkt
eiendom. Omsøkte tiltak er således i strid med bestemmelsen.
Søkers begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen ligger vedlagt. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at flere andre rundt
Burusjøen har fått tillatelse til lignende tiltak og at sammenbygging av hytte og uthus vil
forhindre fokksnø foran inngangspartiet.
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
Landbruksavdelingen i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 10.12.2018
Tiltaket gir ikke gir vesentlig negative konsekvenser for den jordbruksmessige aktiviteten i
området.
Mattilsynet i brev datert, 05.12.2018
Dispensasjonssøknaden berører ikke registrerte vannforsyningssystem eller hensynssone for
drikkevann. Tiltaket genererer i seg selv ikke økt utslipp.
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Trøndelag fylkeskommune i brev datert, 14.12.2018
Trøndelag fylkeskommune er som vannregionmyndighet opptatt av å sikre at alt arbeid som
berører vann skal ivareta hensynet til opprettholdelse eller forbedring av vannforekomstene.
Tiltaket må vurderes i henhold til Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag
2016-2021 og vannforskriftens § 12. Det minnes samtidig om aktsomhetsplikten i
kulturminneloven.
Skogbruk- og viltenheten i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 20.12.2018
Tiltaket vurderes til å ikke medføre større påvirkning av viltområdet enn det allerede gjør i dag.
Tiltaket ligger utenfor område for produktivt skogareal.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 20.12.2018
«Det søkes dispensasjon for riving av uthus og oppføring av nytt tilbygg, åpen terrasse og
overbygd terrasse. Omsøkte tiltak ligger i et område avsatt til LNF-formål, samt innenfor 50
meters byggeforbud til vassdrag. Den totale utvidelsen er på 25 m2. I kommuneplanens arealdel,
LNF-sone 1, (strengeste sone) er det gitt nærmere bestemmelser der det heter: «Innenfor disse
områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse, av spredt bolig-, ervervs- eller
fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg». Fylkesmannen mener det er uheldig
dersom det åpnes for en praksis hvor det planlegges utbygging i områder som ikke er vurdert i
overordnet plan.
Omsøkte tiltak ligger innenfor byggeforbudet mot vassdrag. Utbyggingspresset langs enkelte
vann og vassdrag kan være like stort som i strandsonen langs sjøen, samtidig som det ofte er
store frilufts- natur- og kulturlandskaps- interesser knyttet til disse områdene. Norske vassdrag er
en verdifull ressurs. Innsjøer, tjern, elver og bekker er viktige landskapselement samtidig som
det gir grunnlag for et rikt plante og dyreliv.
Omsøkte tiltak ligger ca 40 meter fra vassdragskanten. I dette tilfellet vil ikke omsøkte tiltak
komme nærmere vassdraget enn eksisterende bygninger. Uthuset ligger i bakkant av eksisterende
fritidsbolig, samt er terrassen en utvidelse i retning på linje med eksisterende fritidsbolig. Vi ber
kommunen vurdere omfanget av terrassen, og har for øvrig ingen andre merknader.».
Vurdering
Omsøkte tiltak innebærer en utvidelse av eksisterende bebyggelse fra 88,5m2 til 109m2.
Rådmannen vurderer økningen på 20,5m2 til å være forholdsvis liten, sett i sammenheng med
eksisterende bebyggelse og det faktum at halvparten av økningen omhandler utvidelse av
terrassen. Til tross for at utvidelsen vurderes til å være liten, er fritidseiendommen lokalisert i et
populært friluftsområde med beiterettigheter. Innvilgelse av dispensasjon vil derfor kunne danne
presedens og aksept for utvidelse av fritidsboliger i populære friluftsområder med tilhørende
beiterettigheter, noe som på sikt kan være konfliktfylt.
Områdene rundt Burusjøen er i hovedsak avsatt til LNF-sone 1, noe som innebærer at det ved
rullering av kommuneplanens arealdel ble besluttet at det ikke var ønskelig med videreutvikling
av området til fritidsformål. Rådmannen vurderer derfor at tiltakshavers ønske om en større
fritidsbolig burde kunne løses i områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til
fritidsbebyggelse.
Omsøkt område ligger innenfor ett av de mindre utbygde områdene rundt Burusjøen og er i
større grad preget av å være utmark, dette ved at det bla. ikke er vegforbindelse til eiendommen.
Rådmannen mener det vil være uheldig å gi tillatelse til omsøkt utvidelse, da dette vil kunne
bidra til økt privatisering av et område som fortsatt bærer preg av å være utmark.
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Tilbygget søkes oppført på linje med eksisterende bebyggelse, slik at bygningen ikke vil komme
nærmere Burusjøen. Fritidsboligen vil likevel bli lengre, noe som kan medføre at bygningen blir
mer dominerende og på denne måten oppleves som en barriere mot Burusjøen. Tilbygget søkes
videre oppført ca. 15m fra en elv, noe Rådmannen vurderer som uheldig.
Kommuneplanens arealdel er tydelig på at det gjelder et byggeforbud i områder innenfor 50m fra
elv og innsjø. Innvilgelse av dispensasjon vil derfor kunne bidra til å uthule planen og
undergrave dens rolle som styringsverktøy for arealdisponering.
Rådmannen vurderer videre at omsøkt tiltak ikke vil komme i konflikt med Regional
vannforvaltningsplan eller vannforskriften § 12, dette fordi søknaden omhandler tilbygg til
fritidsbolig som søkes oppført om lag 15m fra en elv og om lag 48m fra en innsjø.
Rådmannen har forståelse for tiltakshavers ønske om utvidelse av fritidsboligen for å forhindre
fokksnø, men vurderer at dette er hensyn som ikke kan tillegges avgjørende vekt i
dispensasjonsvurderingen.
NPM-utvalget har lagt seg på en praksis hvor det tidligere er blitt innvilget flere dispensasjoner
for lignende tiltak i samme område, noe tiltakshaver også bruker som begrunnelse for
dispensasjonssøknaden. Rådmannen mener, i likhet med Fylkesmannen at dette er uheldig.
Til sammenligning vises det til sak 18/1643, gbnr. 214/22 hvor Rådmannen, med bakgrunn i
planfaglige vurderinger innstilte på avslag av søknad om oppføring av tilbygg på 49,1m2. Saken
ble snudd politisk og resulterte i at NPM-utvalget innvilget søknaden. Rådmannen ser ingen
grunn til å endre sitt standpunkt før en evt. endring av kpa.
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 avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
oppføring av omsøkte tiltak på eiendommen gbnr. 217/7.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene og
at innvilgelse av dispensasjon vil medføre at planen settes til side.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
20.12.2018

Vår ref.:
2018/19873

Deres dato:
04.12.2018

Deres ref.:
2018/4211-2

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til
fritidsbolig - Storbusjøen - Midtre Gauldal 217/7
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det
foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:

Landbruk
Ingen merknad.
Klima og miljø
Det søkes dispensasjon for riving av uthus og oppføring av nytt tilbygg, åpen terrasse
og overbygd terrasse. Omsøkte tiltak ligger i et område avsatt til LNF-formål, samt
innenfor 50 meters byggeforbud til vassdrag. Den totale utvidelsen er på 25 m2.
I kommuneplanens arealdel, LNF-sone 1, (strengeste sone) er det gitt nærmere
bestemmelser der det heter: «Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig
utvidelse, av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse samt andre
søknadspliktige anlegg». Fylkesmannen mener det er uheldig dersom det åpnes for
en praksis hvor det planlegges utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet
plan.
Omsøkte tiltak ligger innenfor byggeforbudet mot vassdrag. Utbyggingspresset langs
enkelte vann og vassdrag kan være like stort som i strandsonen langs sjøen,
samtidig som det ofte er store frilufts-, natur- og kulturlandskapsinteresser knyttet til
disse områdene. Norske vassdrag er en verdifull ressurs. Innsjøer, tjern, elver og
bekker er viktige landskapselement samtidig som det gir grunnlag for et rikt planteog dyreliv.
Omsøkte tiltak ligger ca 40 meter fra vassdragskanten. I dette tilfellet vil ikke
omsøkte tiltak komme nærmere vassdraget enn eksisterende bygninger. Uthuset
ligger i bakkant av eksisterende fritidsbolig, samt er terrassen en utvidelse i retning
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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Saksbehandler:
Tone Susegg Sund
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på linje med eksisterende fritidsbolig. Vi ber kommunen vurdere omfanget av
terrassen, og har for øvrig ingen andre merknader.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
Reindrift
Ingen merknad.

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i
saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert.
Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)

Tone Susegg Sund

seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

konsulent
Administrasjonsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Saksbehandlere:
Klima og miljø: Anne Cathrine Flaten – 74 16 81 97
Landbruk: Trine Gevingås – 73 19 92 72
Samfunnssikkerhet: Tore Brønstad – 74 16 83 38
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560
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Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov
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Utkast til høringsuttalelse - NOU 2018:11
Ny fjellov
Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov

Det kongelige landbruks- og
matdepartement
Utmarkskommunenes Sammenslutning
USS
Utmarkkommunenes sammenslutning

Vedlegg
1 (Utkast) Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes sammenslutning til NOU 2018:11 Ny
fjellovtil

Ingress
Høringsuttalelse fra Midtre Gauldal kommune til NOU 2018: 11 Ny Fjellov.
Saksopplysninger
Landbruks- og matdepartementet sendte 29.8.2018 NOU 2018 Ny Fjellov, på høring.
Høringsfristen er 28.2.2019. Dette er en svært viktig sak for de bruksberettigede,
allmenningsbygdene og andre brukere av statsallmenningene og for fjellstyrenes framtid.
Statsallmenningsutvalget foreslår at en ny fjellov skal erstatte de to lovene som i dag regulerer
bruken og forvaltningene av statsallmenningene, fjelloven og statsalmenningsloven.
Lovforslaget går ut på at det skal være ett fjellstyre i stedet for fjellstyre, og allmenningsstyre for
den enkelte allmenning slik det i hovedsak er i dag i det enkelte bygdelag. Fjellstyret skal derfor
ha de oppgavene som i dag ligger til disse styrene. Dette innebærer bl.a. at fjellstyret skal
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forvalte skogen i statsallmenningene, og ha ansvaret for utvisning av trevirke til
virkesrettshaverne.
I Midtre Gauldal Kommune er det 3 fjellstyrer og 7 statsallmenningsstyrer som forvalter
bruksretter på statsallmenningene som utgjør om lag 40 % av arealene i kommunen.
Formannskapet behandlet høringen i RS sak 90/18 den 6.9.2018, og ba NPM utvalget om å
utarbeide forslag til høringsuttalelse for endelig vedtak i formannskapet.
Midtre Gauldal Kommune er medlem i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), som har
laget felles uttalelse for medlemskommunene. Kommunen mottok denne datert 14.1.2019.
Vurdering
Store deler av Norges fjellområder er statsallmenning. Områdene har stor verdi i
landbrukssammenheng, og brukes av mange. Loven må sikre rammer som ivaretar bruksrettene.
Rettigheter som bruksrett til beite, setring, tilleggsjord og hogst har stor verdi for den enkelte
gårdbruker. Det er viktig å styrke prinsippet om at verdiskapningen fra områdene skal være igjen
lokalt.
USS har laget en omfattende høringsuttalelse på 31 sider som omhandler det aller meste av
aktuelle spørsmål også for Midtre Gauldal kommune. Vår uttalelse understreker noen av
punktene i denne fellesuttalelsen fra USS.
De foreslår at kommunene blir gitt større plass i forvaltningen av statsallmenningene. Følgende
temaer er av særlig betydning for kommunene: kommunenes myndighet i utmarka, behandling
av festeforhold, skog/virkesrett og oppsyn m.fl. Bemerker at det er særlig viktig å sikre
samhandling mellom aktører i statsallmenningene og kommunene. Midtre Gauldal kommune har
samarbeidet med fjellstyrene og Statskog, og laget behovsvurderinger i saker som omhandler
utvisning av setervoller, beitearealer og tilleggsjord. Det kommer i liten grad fram hvordan og
slik samhandling skal skje. Dette bør følges opp i det videre lovarbeidet.
Gjeldende fjellov er fra 1975. Det har skjedd store endringer i landbruket fra 1975 og fram til i
dag. Det er færre brukere i dag, som bruker en større del av jordbruksarealene i kommunen.
Andelen dyrkajord på leid hånd har økt vesentlig. Dette medfører også at mye av
setervollarealene brukes og høstes av andre enn setereierne. Driveplikten på dyrka jord hviler på
grunneier etter jordloven. På statsallmenningene er ikke jordbruksarealene på bruksrettssetrene
knyttet til gårdene i matrikkelen. Det er derfor ingen automatikk i at gårdbrukerne har driveplikt
på setervollene, men det er naturlig at egne arealer og setervollene blir sett i sammenheng. Det
oppfattes likevel noe uklart om kommunene kan kontrollere om driveplikten på dyrkajord i
statsallmenningene oppfylles.
For å sikre at jordbruksarealene på statsallmenningene drives og holdes i hevd, er det ønskelig
at det aksepteres og ses på ordninger der arealer kan leies bort, slik at det kan opprettes
kontrakter på lik linje med annen jord i henhold til jordlovens § 8, om driveplikt.
Til pkt. 10.3 Om tomtefeste og salg av hyttetomter.
Kommunen vil understreke særlig betydningen statsallmenningene har som beiteområder for
småfe, storfe og storvilt, og adgangen til å avtale at festetomter ikke skal gjerdes inn.
Til pkt. 11.4 Beite
Kommunen understreker at det bør kunne åpnes for utleie av inngjerdete beiteareal, etter
samtykke fra fjellstyret.
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I tillegg bør det være mulig for beitebrukerne å leie ut gjeterbu i perioder av året hvor det ikke
er aktuelt å ha dyr på beite.
Disse nevnte punktene er kun kommunens presiseringer og tillegg i forhold til USS sin
fellesuttalelse.
Ut over dette støtter kommunen USS sitt forslag til høringsuttalelse til NOU 2018: 11 NY
FJELLOV slik det er framlagt.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sin felles
høringsuttalelse til NOU 2018: 11 NY FJELLOV med tillegg av de presiseringer som er gjort i
vurderingen.
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Landbruks- og matdepartementet
Levert elektronisk på departementets nettsider

Deres ref: 18/875

Vår ref: 118562 - 89

Oslo, 14. januar 2019

(UTKAST) HØRINGSUTTALELSE FRA UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING TIL NOU 2018:
11 NY FJELLOV
1

BAKGRUNN FOR HØRINGSUTTALELSEN – MANDATET

Det vises til høringsbrev av 29. august 2018 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) om Statsallmenningslovutvalgets utredning NOU 2018:11 Ny fjellov.
Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) har 95 medlemskommuner i 15 fylker fra Agder i sør
til Finnmark i nord. Medlemskommunene i USS kjennetegnes ved sine store utmarksområder, om
lag 40 % av fastlandsarealet i Norge ligger innenfor kommunegrensene i en USS-kommune.
Formålet til organisasjonen er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av
enhver art, herunder å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og å bedre
samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Store deler av
statsallmenningene ligger i våre medlemskommuner.
I utvalgets mandat punkt 2.1.5 fremgår blant annet at «Handlingsrommet til det lokale selvstyret
bør videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skal også vurdere om det er formålstjenlig å bringe
kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra
til å fremme verdiskaping og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse.»
I lys av det klare mandatet hadde USS store forventninger til at utvalget ville foreta grundige,
begrunnede drøftinger og på det grunnlag foreslå at kommunene blir gitt en større plass i
forvaltningen av statsallmenningene. USS registrerer imidlertid, jf. «Alminnelige merknader» kap
3.1 s 30 om mandatet, at et samlet utvalg uttaler at det «ikkje [har] funne grunnlag for å trekke
kommunane inn i forvaltninga av statsallmenningane.». I stedet foreslår utvalget nye regler for
oppnevning av fjellstyret som innebærer at kommunenes rolle i oppnevningen av fjellstyrene
svekkes. De eneste grep i favør av kommunene er flertallets forslag om at kommunene skal kunne
bestemme om det skal være ett eller flere fjellstyrer i en kommune og om statsallmenningene skal
forvaltes etter bygdeallmenningsloven. – Det innebærer ingen styrking av det lokale selvstyret.

Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS
Akersgaten 30 | Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo | Tel: (+47) 99 11 99 00 | Fax: (+47) 947 47 000
Org. nr : 97648712 | Bankgiro: 5005 05 73742 | www.utmark.no
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Det er ingen drøftelser av hvilke oppgaver eller myndighet som kunne tenkes lagt til kommunene.
Det er heller ingen drøftelser for hvorfor utvalget konkluderer med at det ikke er formålstjenlig å
trekke kommunene sterkere inn i forvaltningen.
Det er USS sitt syn at utvalget ikke har besvart denne delen av mandatet.
53 av USS medlemskommuner i Sør Norge har en eller flere statsallmenninger. 96 statsallmenninger
ligger i en USS kommune. USS har også deltatt i SRU II-utvalget (NOU 2007:13). USS har følgelig,
både som organisasjon og gjennom sine medlemskommuner, en betydelig kompetanse, interesse
og erfaring med de spørsmål og problemstillinger som utvalget skal ta stilling til. Og ikke minst har
USS synspunkter på hvordan kommunene kunne bringes sterkere inn i forvaltningen av
statsallmenningene. Likevel, og på tross av at et enstemmig landsmøte ba om at USS fikk delta i
utvalget, fikk USS ingen representant i utvalget. USS har heller ikke vært invitert til noen av de
møtene som utvalget har hatt med andre aktører. Så vidt vites gjelder dette også KS. Kommuneperspektivet synes også nærmest fraværende i innstillingen. USS’ omfattende høringsuttalelse må
leses i lys av dette.
Statsallmenningsutvalget er enig i noen hovedspørsmål, men er delt i flere av spørsmålene som USS
mener er av prinsipiell betydning. Selv om det er det samme flertallet og mindretallet i mange
spørsmål, er dette ikke konsekvent. Dette kompliserer tilegnelsen av innstillingen og dermed
utformingen av høringsuttalelsen ytterligere.
Følgende temaer er av særlig betydning for kommunene:
-

Forenkling (sammenslåing styrer (fjellstyrer/allmenningsstyrer og lover),
Styrking av den lokale forvaltningen / kommunenes myndighet i utmarka
Kommunenes rolle ved oppnevning av fjellstyrene, sammensetning
Geografisk virkeområde,
Avhending/feste,
Selvfinansiert/statlig finansiering,
Skog/virkesrett
Oppsyn

USS mener at loven må sikre reell lokal forvaltning og at verdien av utmarksressursene i størst
mulig grad blir igjen i de lokalsamfunnene hvor verdiene høstes.
2

OVERORDNEDE SYNSPUNKTER

USS er positiv til og støtter utvalgets forslag til hovedgrep. USS er følgelig enig i at
-

det bør etableres en felles lov for fjellstyrene og for statsallmenningstyrene (dvs at fjelloven
og statsallmenningsloven slås sammen),
Statskogs rolle som grunneier bør rendyrkes.

2019-01-14 Utkast til høringsuttalelse til NOU 2018: 11 om ny fjellov_USS
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Som det fremgår ovenfor, mener USS at flere av utvalgets forslag (både flertallet og mindretallet)
medfører en svekkelse av kommunenes stilling i forvaltningen av allmenningene. Dette gjelder
særlig forslaget om at
-

fjellstyret, i motsetning til situasjonen i dag, skal være et privat rettssubjekt (se nedenfor i
punkt 3.1, 6.1 og 6.3)
kommunestyret skal være bundet ved sin oppnevnelse av fjellstyremedlemmer (se nedenfor
i punkt 6.6)
kommunene ikke skal gis noen rolle i forvaltningen av statsallmenningene (se nedenfor xx)

Utvalget har en gjennomgang i kap 6 om «Tilhøve til andre lover». Nederst i punkt 6.1, se
innstillingen side 71, heter det at «Kommunene har fått delegert myndigheit etter dei fleste av
lovene som ligg til grunn for areal- og landbruksforvaltninga. Det er derfor særleg viktig å sikre
samhandling mellom aktørane i statsallmenningen og kommunane». Utvalget overser med et
grunnleggende rettslig utgangspunkt: kommunene er den primære planmyndighet etter plan og
bygningsloven, m.a.o. at den ikke kun er gitt delegert myndighet. Og selv om utvalget påpeker et
behov for samhandling, foreslås det ingen regler for hvordan slik samhandling skal være.
USS mener at bare ved det å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene
vil den lokaldemokratiske forankring styrkes. Styrket lokal forvaltning som alternativ til statlig
forvaltning krever at det lokale organet er et offentligrettslig objekt. En omdefinering av fjellstyrene
til et privat rettssubjekt, innebærer ingen styrking av det lokale selvstyre. Å definere fjellstyrene
som private rettssubjekter vil dessuten vanskeliggjøre en innføring av fjelloven i Nordland og Troms.
Skal fjellstyrene opprettholde sin legitimitet som et organ for lokal forvaltning og lokalt selvstyre
må det skje gjennom demokratiske prosesser på lokalt forvaltningsnivå, dvs. i kommunene.
Forankringen til kommunene vil være avgjørende for å sikre at den nødvendige tillit til at
forvaltningen av fellesskapsressursene som ligger i allmenningene nå og i fremtiden skjer etter
demokratiske prosesser. Bare på denne måte vil man skape tillit til at de kryssende hensynene og
de ulike interessene i allmenningene ivaretas på en god måte. USS er også av den formening at det
er gjennom fjellstyrenes lokalpolitiske forankring og politisk engasjement fra lokalt til sentralt nivå
at fjellstyrenes posisjon og ivaretaking av bruksrettene har vært sikret og vil sikres best for
fremtiden.
Det er videre et grunnleggende hensyn i all arealforvaltning at man legger et langsiktig perspektiv
og et føre-var-prinsipp til grunn, jf. plan- og bygningslovens formålsangivelse: «Loven skal fremme
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Av denne
grunn støtter USS flertallet i at
-

det lovfestede avhendingsforbudet som hovedregel bør videreføres i ny lov,

USS er også enige i flertallets forslag om å styrke
-

finanseringen av fjellstyrene, og
det lokale oppsynet

Når det gjelder de øvrige forslagene vises til gjennomgangen nedenfor.
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3

TIL KAPITTEL 3 – ALMINNELEGE MERKNADER

3.1
Til punkt 3.1 - Mandatet
I mandatet punkt 2.1.1 fremgår at lovrevisjonen i første rekke skal ta sikte på forenklinger i lovverk
og administrasjon. USS er enig i at dette er et viktig formål. Flere av forslagene som fremmes av
utvalget, og særlig flertallsforslaget om oppnevning til fjellstyrene ivaretar imidlertid etter USS syn
ikke dette hensynet.
I mandatet punkt 2.1.2 fremgår at siktemålet er å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene.
USS er enig i det bør vedtas en felles lov for fjellstyrene og statsallmenningstyrene. Virkesretten er
i stor grad knyttet til eiendommer som også har jordbrukstilknyttede rettigheter i
statsallmenningene. Slik USS ser det, tilsier dette at det kunne vært gjort ytterligere forenklinger,
særlig hva gjelder oppnevning til fjellstyrene og fjellstyrenes ivaretakelse av de bruksberettigedes
interesser.
I mandatet punkt 2.1.3 fremgår at utvalget skal ta utgangspunkt «i de grunnleggende rettslige
forholdene som gjør seg gjeldende i statsallmenningene, der staten er grunneier, og der retten til
jordbrukstilknyttet allmenningsbruk ligger til bygder som fra gammel tid har slik rett». Også USS
legger dette utgangspunktet til grunn for sin høringsuttalelse.
USS støtter flertallet i utvalget som mener at forslaget om at all styring og alle inntekter og utgifter
ved skog med virkesrett blir ført over til fjellstyrene er i samsvar med overordnet mål i mandatet.
På samme måte som i SRU II, støtter USS forslaget om at loven skal ha en regulering av forholdet til
folkeretten og at samisk reindrift skal ha to representanter i fjellstyrene.
Etter punkt 2.1.4 i mandatet skal de «sentrale rettigheter og prinsipper i allmenningsretten …
videreføres, herunder prinsippene for tilkjennelse og bortfall av bruksretter». Et flertall i utvalget
mener at dette åpner for at det også, under visse forutsetninger og med vurdering hvert tiende år,
kan gis tillatelse til tidligere bruker til å bruke seterhus, i tilfelle der eiendommen ikke lenger har
allmenningsrett. Et mindretall mener at dette er et markert brudd med prinsippene i
allmenningsretten, og at det ikke er i samsvar med det som er overordnet mål. USS mener at
tidligere bruker kan gis tillatelse til å bruke seterhus om andre ikke har behov, men at det i så fall
bør inngås festeforhold om dette.
Når det gjelder spørsmålet om at bruksrettene skal kunne utøves på en måte som er i samsvar med
rasjonell bruk og som er naturlig etter «tida og tilhøva», er USS enig med flertallet, se innstillingen
kapittel 7.2 og nedenfor i punkt 5.1.
Mandatet punkt 2.1.5 fastsetter som nevnt ovenfor at handlingsrommet for det lokale selvstyret
skal videreføres og helst styrkes. Utvalget uttaler at det har lagt vekt på at fjellstyra skal være
selvstendige, og at de ikke skal kunne styres eller overprøves av statlige organ, likevel slik at
departementet som i dag på nærmere vilkår kan styre utøvelsen av jakt og fiske. Bruksregler for de
jordbrukstilknyttede bruksrettene skal gis lokalt.
USS er enig i målsetningen om at det lokale selvstyret skal videreføres og styrkes. Videre er USS enig
i at bruksreglene for de jordbrukstilknyttede bruksrettene skal gis lokalt. Utvalgets forslag om at
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fjellstyrene skal være private rettssubjekter innebærer imidlertid etter USS syn ikke en videreføring
av det lokale selvstyret. Tvert imot innebærer forslaget en endring i forhold til fjellstyrenes rettslige
status i dag, jf. utvalgets innstilling side 111 (med videre henvisning til forarbeidene til fjelloven,
komiteinnstillingen (1969) s. 48, og Justisdepartementets lovavdeling uttalelse i 1983) at lovgiver
har ansett fjellstyret som et forvaltningsorgan. Etter USS oppfatning trekker utvalget videre en
uriktig slutning når det legger til grunn at et privat rettssubjekt innebærer en styrking av det lokale
selvstyret. Lokal forvaltning og lokalt selvstyre er begreper som benyttes om det lokale
forvaltningsnivået, dvs. kommunene, ikke om private rettssubjekter. Utvalget fremhever at
fjellstyrene ikke skal kunne styres eller overprøves av statlige organ. USS er enig i at dette er et viktig
hensyn, men mener at dersom fjellstyret skulle anses som forvaltningsorgan, innebærer ikke det
nødvendigvis at statlige eller kommunale organ kan instruere eller overprøve fjellstyrene, slik
utvalget synes å forutsette. Det finnes mange eksempler på særskilt oppnevnte offentlige utvalg
som ikke kan overprøves eller instrueres av andre offentlige organer1.
En omdefinering av fjellstyrenes rettslige status fra forvaltningsorgan til privat rettssubjekt
harmonerer også dårlig med flertallets forslag om at det lokale oppsynet i regi av fjellstyret skal
styrkes.
At fjellstyrene omdefineres til private rettssubjekt, sammenholdt med at kommunenes rolle i
oppnevningen av fjellstyrene svekkes, vil etter USS syn være en ulempe for fjellstyrene, både når
det gjelder legitimitet og gjennomslagskraft. Det samme gjelder utvalgets uttalelse om at det ikke
ser det formålstjenlig å trekke kommunene nærmere inn i forvaltningen.
I lys av det klare mandatet i punkt 2.1.5 hadde USS store forventninger til utvalget når det gjaldt å
styrke kommunens rolle i statsallmenningene. Det er beklagelig at utredningen i relasjon til
sammensetning og oppnevnelse av fjellstyrene peker i motsatt retning av det regjeringen har
forutsatt.
3.2
Til punkt 3.2 – Virkeområde
Utvalget legger til grunn at loven gjelder for statsallmenningene, men presiser at dersom Kongen
vedtar det, kan loven også gjøres gjeldende på andre område som staten eier.
Dette er i samsvar med gjeldende rett. USS støtter derfor utvalget på dette punkt. Det vil etter USS
syn være aktuelt å legge fjelloven til grunn både der det kjøpes inn erstatningsarealer og på tidligere
innkjøpt statsgrunn.
Mandatet for utvalget ble begrenset til områdene som allerede er underlagt fjelloven og
statsallmenningsloven. Spørsmålet om å gi fjelloven anvendelse i Nordland og Troms er ikke
behandlet av utvalget.
USS mener at fjelloven allerede gjelder på den såkalte opprinnelige statsgrunnen i Nordland og
Troms. USS viser her til at det er fastslått av Utmarkskommisjonen og senere lagt til grunn av

1

Eksempelvis eiendomsskattetakstnemndene som oppnevnes av kommunestyrene etter eiendomsskatteloven av
1975.
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Høyesterett2 at det finnes statsallmenninger også i Nordland. USS viser videre til Stortingets
anmodningsvedtak nr. 837, 8. juni 2017, hvor Stortinget ba regjeringen «utrede å gi fjelloven samme
anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense.» LMD har så langt ikke fulgt opp
vedtaket. USS mener departementet i det videre arbeidet med den nye fjelloven bør påskynde dette
arbeidet. Det er en klar oppfordring og i tråd med siktemålet om forenkling og mest mulig ens
forvaltning at også utmarksområdene eid av Statskog i Nordland og Troms blir omfattet av
prinsippene i fjelloven, og slik underlagt lokalt forvaltning og medvirkning.
3.3
Til punkt 3.3 – Formål
Utvalget foreslår at fjelloven får en formålsbestemmelse, men er delt i spørsmålet om hvordan den
skal utformes. Flertallet foreslår at formålet med loven skal være «å legge til rette for ein berekraftig
bruk av statsallmenningane, til beste for dei med allmenningsrett, for samisk reindrift, for
allmenningsbygdene og for allmenta». Mindretall mener formålet skal være «å fremje næringslivet
i bygdene gjennom å legge til rette for berekraftig styring og bruk av statsallmenningane.»
USS mener begge forslagene har elementer som bør være med i den endelige utformingen av
formålsbestemmelse. Forslaget fra flertallet inneholder et dynamisk element, noe som klart
fremgår av deres henvisning til at «[d]et må leggast til rette for at statsallmenningane både skal
dekke behova brukarane har i dag og vere i stand til å gjere det i framtida», og favner slik prinsippet
om at allmenningsbruken skal være rasjonell og naturlig etter «tida og tilhøva», jf. mandatet 2.1.4.
Mindretallet viser til at flertallsforslaget «ikkje [femnar] grunneigar og kommunen» og at det må
fremgå at loven skal «fremje næringslivet i allmenningsbygdene.», og ivaretar slik mandatet punkt
2.1.5 om vektlegging av det lokale selvstyret.
USS foreslår at lovteksten kan formuleres slik (USS forslag bygger på flertallets med tillegg av det
som er med uthevet skrift):
§ 1-1 Formål
Denne lova har til formål å fremje næringslivet i bygdene gjennom å legge til rette for berekraftig
styring og bruk av statsallmenningane, til beste for dei med allmenningsrett, for samisk reindrift,
for allmenningsbygdene og for allmenta. Bruk og styring av statsallmenningane skal skje slik at
allmenningsbruk, medrekna jakt og fiske for innanbygdsbuande, og samisk reindrift kan utøvast slik
bruksrettshavarane og reindrifta har rett til. Statsallmenningane skal også brukast slik at tilgangen
til jakt, fiske og friluftsliv blir sikra for allmenta.
4

TIL KAPITLENE 4, 5 OG 6

Kapitlene 4 og 5 redegjør for henholdsvis allmenningsretten og allmenningene i dag. Kapittel 6
omhandler forholdet til andre lover. USS vil påpeke at utvalget synes å ha uteglemt friluftsloven,
hvor kommunene i lovens § 21 er gitt en sentral rolle som friluftsmyndighet.
Som nevnt innledningsvis skriver utvalget at kommunene «har fått delegert myndigheit etter dei
fleste av lovene som ligg til grunn for areal- og Landbruksforvaltninga». USS finner grunn til å
2

Utmarkskommisjonens dom 26 april 1990: “Etter Utmarkskommisjonens mening må det være riktig å si at
statsgrunn i Nordland og Troms fortsatt er statsallmenning så langt slik grunn ikke ved eller via andre rettsendrede
omstendigheter har mistet sin karakter av allmenning.”, jf. Rt 1991-1311
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presisere at kommunene ikke kun har fått delegert myndighet. Det følger eksempelvis av plan og
bygningsloven at kommunene er den primære arealmyndighet.
Utvalget skriver videre at kommunenes rolle etter lovgivningen innebærer det er «særleg viktig å
sikre samhandling mellom aktørane i statsallmenningane og kommunane». USS mener dette er et
godt utgangspunkt, men påpeker at utvalget i liten grad kommer med forslag til når og hvordan
slik samhandling bør skje. Dette bør følges opp i det videre lovarbeidet.
Når det gjelder utvalgets forslag til endringer i de aktuelle lovene som er nevnt3, har USS ingen
merknader.
5

TIL KAPITTEL 7 – HOVEDSPØRSMÅL OM JORDBRUKSTILKNYTTEDE BRUKSRETTIGHTER

5.1
Til punkt 7.2 – Det dynamiske elementet i allmenningsretten
USS er enig med utvalget om at innholdet i bruksrettene som er etablerte gjennom lang tids bruk,
kan ikke oppheves ved lov utan erstatning.
Et samlet utvalg foreslår allmenningsretten fortsatt skal kunne «utøvast på ein måte … som er
naturleg etter tida og tilhøva», jf. lovforslaget § 2-2 første ledd, andre punktum, jf. NOU 2018:11 s.
270. Det dynamiske elementet etter gjeldende fjelloven § 2 og statsallmennings-loven § 2-2 skal
videreføres, jf. utredningen s. 241. Utvalget har imidlertid delt seg i et flertall og to mindretall om
det nærmere innholdet i begrepet «tida og tilhøva».
Flertallet mener det dynamiske elementet åpner for nye bruksmåter i tilfeller der andre ikke lenger
blir brukt, og uttaler at «nye bruksmåtar kan vere tillatne som del av allmenningsretten, så lenge
dei skjer i samband med jordbruksdrifta og er avgrensa til det garden har behov for». Medlemmene
viser særlig til at utviklingen i jordbruket nødvendiggjør det «å opne for nytt innhald i bruksrettane
for at statsallmenningane fortsatt skal kunne vera ein god ressurs for landbruket i
allmenningsbygdene.»
Mindretallet, medlemmet Smistad, mener nye rettigheter bør «tildelast i lovs form» og at «nye
former for utnytting av allmenningene bør baserast på avtale», og uttaler at flertallets syn
innebærer at en gruppe blir tildelt «kostnadsfri tilgang på ressursane til fellesskapet» og også at
«[u]kritisk utvising av rettane medfører at eigedomsretten til staten blir uthola». Mindretallet,
medlemmet Utgård, uttaler at han «ikkje ser grunn til å gå inn på ei teoretisk vurdering av innhaldet
i tida og tilhøva», men tilføyer samtidig at innføringen av adgang til utleie av allmenningsrett vil
være «ei grunnleggande uheldig nyskaping».
USS er enig i flertallets forståelse av begrepet «tida og tilhøva».
5.2
Til punkt 7.3 – Innholdet i bruksretten
Under dette punktet omtaler utvalget det som er omtalt som en prinsipiell endring av innholdet i
den jordbrukstilknyttede bruksretten. Utvalget foreslår å lovfeste reguleringen av
bruksrettighetene til erstatning for regulering i forskrifts form (den såkalte seterforskriften fra 22.
juni 1984 mnr 1302, med tilhørende rundskriv M-1/2016). Utvalget foreslår videre at det skal
3

Se NOU 2018:11 s 285 flg.
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utarbeides bruksregler for allmenningene, som skal være gjenstand for legalitetskontroll hos
fellesorganisasjonen (i dag Norges fjellstyresamband) og forslaget om at det ikke skal være noen
form for forvaltningsklage for bruksrettighetene, men at de som skulle mene at bruksreglene er i
strid med loven kan få prøvet spørsmålet for domstolene.
USS er langt på vei enig i forslaget, og støtter utvalgets understrekning av at fjellstyret skal ha «ei
avgjerande rolle når det gjeld forvaltninga av bruksrettane». USS mener likevel det er problematisk
at avgjørelser om bruksrettigheter ikke kan være gjenstand for klage, og foreslår derfor at det
vurderes en adgang til å klage til kommunen.
5.3
Til punkt 7.4 – Registrering av allmenningsrettigheter
Utvalget foreslår at det for hver statsallmenning skal føres et register over alle eiendommer med
allmenningsrettigheter. Registeret skal føres av fjellstyret, og skal danne grunnlag for innkalling til
årsmøte (se nedenfor) og for hvem som er valgbare som representanter for dem med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter. Det vil også erstatte registeret Statskog SF har over setre og
tilleggsjord i statsallmenningene.
USS viser til det dynamiske elementet i allmenningsretten, og mener det må presiseres at
manglende registrering ikke under noen omstendighet skal føre til tap av allmenningsrettigheter.
USS mener også det må utredes nærmere om registrering av alle allmenningsrettigheter er praktisk
mulig og økonomisk forsvarlig. Etter USS’ syn bør det også vurderes om forslaget er forenlig med at
fjellstyret etter utvalgets syn skal være et privatrettslig rettssubjekt. En registrering av rettigheter
knyttet til eiendommene i en bygd har karakter av offentlig forvaltning og det bør vurderes om
dette bør være en kommunal oppgave.
5.4
Til punkt 7.5 – Årsmøte
Utvalget foreslår en ordning med årsmøter som organ også for de med jordbrukstilknyttede
rettigheter, etter modell fra den gjeldende statsallmenningsloven. Etter utvalgets forslag vil både
de med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter og de virkesberettigede kunne delta i årsmøtet, til
forskjell fra dagens ordning som bare omfatter de virkesberettigede.
USS støtter forslaget om et årsmøte, men mener at kommunen ikke kan være bundet av årsmøtet
ved oppnevning av medlemmer til fjellstyret (se straks nedenfor).

6

TIL KAPITTEL 8 - ADMINISTRASJON OG ORGANISATORISKE REGLER

6.1
USS overordnede syn på nye regler om fjellstyrene
Som det fremgår ovenfor, mener USS at kommunestyret også i fremtiden må stå fritt i
oppnevnelsen av fjellstyrene, se nedenfor i punkt 6.6. Dette har dels sammenheng med at USS i
motsetning til hva utvalget legger til grunn, mener at må fjellstyrene vurderes som
forvaltningsorganer.
USS viser særlig til at en lokaldemokratisk forankring vil sikre en bærekraftig forvaltning av verdiene
i statsallmenningene, hensynet til de kryssende interessene i allmenningene og allmenningsbygdene. USS vil særlig understreke at lokaldemokratisk forankring er vesentlig for å ivareta
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hensynet til allmennhetens tillit til fjellstyrene, og at dette er av avgjørende betydning all tid
fjellstyrene forvalter store verdier også på vegne av innbyggerne i allmenningsbygdene. USS
begrunnelse for at fjellstyret må anses som forvaltningsorgan utdypes i punkt 6.3 nedenfor.
6.2
Til punkt 8.2.1 – Det nye fjellstyret
Et samlet utvalg foreslår at det skal opprettes et nytt felles fjellstyre til erstatning for dagens ordning
med separate fjellstyrer og allmenningsstyrer. USS er enig i dette forslaget.
Utvalget forutsetter at det nye fjellstyret får ansvaret forvaltningen av de jordbrukstilknyttede
bruksrettighetene og rettighetene til jakt, fangst og fiske. Fjellstyret har videre ansvaret for utleie
av overskudd av fornybare ressurser til andre enn dem som har allmenningsrett. USS er enig også i
dette forslaget.
Fjellstyrets oppgave om å tilrettelegge for friluftslivet
Utvalget mener tilrettelegging for friluftsliv skal være en sentral oppgave for fjellstyrene. Flertallet
foreslår at fjellstyret «må ha hovudansvaret for å legge til rette for friluftsliv i allmenningane», men
presiserer samtidig at dette «må gjerast i samarbeid med Statskog SF og andre aktørar», se
utredningen s. 96. Mindretallet, medlemmet Østerås, mener likevel det skal være en begrensing
ved at tilrettelegging skal skje «når ressursar og økonomi i allmenningen gjer dette mogleg».
USS kan ikke se at utvalget har vurdert forholdet til friluftsloven, og dermed heller ikke fjellstyrets
rolle i sammenheng med rollen til de andre friluftsorganene, jf. friluftsloven § 21. Som det fremgår
av § 21 i friluftsloven er kommunen angitt som en av fem friluftslivorganer, og kommunenes roller
er omtalt i en rekke av lovens bestemmelser4. USS mener utvalgets forslag og omtale av fjellstyres
oppgaver når det gjelder friluftsliv kan gi rom for uklarhet, og foreslår at det i loven presiseres at
fjellstyret må forholde seg til friluftsorganene og at fjellstyrets kompetanse gjelder innenfor
rammene av friluftsloven.
Motorferdsel
Utvalget foreslår at fjellstyrene skal kunne forby og redusere motorferdsel i statsallmenning.
Flertallet mener fjellstyret også skal avgjøre søknader om motorferdsel, og selv fastsette vilkår.
Mindretallet, Utgård, Jåma, Omma og Smistad mener fjellstyret bare skal kunne «tillate
motorferdsel som ikkje krev tilrettelegging over lengre tid», og presiserer at etableringer som krever
disponering av grunnen krever avtaler med Statskog SF.
USS støtter flertallets forslag om at fjellstyret skal samtykke til motorferdsel i allmenningene,
forutsatt at fjellstyrets kompetanse er på vegne av de bruksberettigede. I lov om motorferdsel § 4
a kan departementet gi kommunestyret myndighet til å fastsette løyper for kjøring med snøscooter
på vinterføre. USS forutsetter m.a.o. at fjellstyrets kompetanse ikke er ment å komme i stedet for
kommunestyrets myndighet til å gi forskrift om scooterløyper, men at fjellstyrets rolle blir
tilsvarende grunneieres kompetanse til «å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom», jf.
motorferdselloven § 10.. USS mener at dette må presiseres i det videre arbeidet med ny fjellov.
4

Se friluftsloven §§ 2, 3, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 35 og 40.
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Hundetrening
Utvalget er videre enige om å regulere spørsmål om hundetrening, og flertallet foreslår at fjellstyret
skal gi tillatelse til hundetrening i statsallmenningene og fastsette vilkår for dette, samt at
eventuelle inntekter skal gå til fjellkassen. Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og
Smistad, mener fjellstyret skal ha kompetanse til å gi enkeltstående tillatelser som ikke krever
tilrettelegging, og at tilfeller hvor treningen krever tilrettelegging skal behandles som
grunndisponeringer. Dersom treningen skal vurderes som grunndisponering tilfaller inntektene
grunneierfondet, for øvrig inngår de i fjellkassen.
USS støtter forslaget fra flertallet.
6.3
Nærmere om punkt 8.2.1.3 – Status for fjellstyret
Utvalget legger som nevnt til grunn – uten nærmere drøftelser – at fjellstyret skal være et
«privatrettsleg rettssubjekt» med oppgaver av både privatrettslig og offentligrettslig karakter.
Utvalget legger videre til grunn at forvaltningen av de jordbrukstilknyttede bruksrettighetene skal
administreres gjennom bruksregler, og tillatelser i enkeltsaker som utvisning av setrer og tildeling
av beiteareal som oppgaver av privatrettslig karakter. Administrasjonen av de alminnelige
rettighetene til jakt og fiske vil være oppgaver av offentligrettslig karakter.
Som påpekt i punkt 3.1 og 6.1 mener USS, i motsetning til hva utvalget legger til grunn, at fjellstyret
må anses som et forvaltningsorgan. USS kan ikke se at utvalget har foretatt noen drøftelse av
fjellstyrenes rettslige status. I og med at fjellstyret så langt har vært ansett som forvaltningsorgan,
jf. beskrivelsen av gjeldende ordning i NOU 2018:11 kap 9.1.1.1 s. 111, mener USS at det burde ha
vært foretatt en grundig utredning av konsekvensene av å endre statusen for fjellstyret til et privat
rettssubjekt. USS viser videre til at for så vidt gjelder Finnmarkseiendommen FEFO – uttaler
Sivilombudsmannen 19. oktober 2009 i sak 2007/2041 at ”Finnmarkseiendommen er en del av den
offentlige forvaltningen, og dermed i utgangspunktet omfattet av ombudsmanns-loven § 4”.
Sentralt for vurderingen av spørsmålet om rettslig status er, etter USS syn, at statsallmenningene
samlet dekker om lag 26 millioner dekar i Sør- og Midt-Norge, og at fjellstyrenes oppgaver med
oppsyn etter flertallets forslag skal styrkes. Dette alene tilsier, etter USS syn, at fjellstyret bør anses
som forvaltningsorgan. Utvalget foreslår selv at så vel forvaltningsloven som offentlighetsloven skal
komme til anvendelse på saker om jakt, fiske og friluftsliv. Det samme bør selvsagt gjelde for
oppsynet. Videre foreslår utvalget at de nevnte lovene skal komme til anvendelse «så langt dei
høver» ved beslutninger av privatrettslig karakter, jf. lovforslaget §§ 10-1 og 10-2 og utredningen
punkt 9. 2. USS mener det vil gi et mer enhetlig regelverk om de samme forvaltningsrettslige
rammene som utgangspunkt blir gjeldende for fjellstyrets virksomhet. Det vil være en bedre
lovteknisk løsning, og i samsvar med systemet i offentlighetsloven, hvor reglene gjelder for all
virksomhet i rettssubjekter som er omfattet av loven. Skillet mellom allmenne og brukstilknyttede
rettigheter i allmenningene kan være flytende, og beslutninger knyttet til de privatrettslige
rettighetene kan ha betydning for andre rettigheter. En bør også ta hensyn til at innholdet av de
rettighetene som nå er vurdert som henholdsvis privatrettslige og offentligrettslige kan endre seg
over tid.
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USS understreker at allmenningene som fellesgode bør forvaltes på en måte som sikrer tilliten til
forvaltningen av verdiene, og mener sikring av fjellstyrene som offentligrettslige rettssubjekter vil
være et viktig grep for å sikre en forvaltning som allmenheten i allmenningsbygdene og ellers
fortsetter å ha tillit til.
USS viser også til at rollen som offentligrettslig rettssubjekt vil være en styrke med hensyn til
fjellstyrets foreslåtte ansvar for utøvelse av bestemmelsene i samsvar med folkeretten om urfolk
og minoriteter som senere omtalt i punkt 12 nedenfor.
Det er således etter USS syn mer korrekt å legge til grunn som utgangspunkt at fjellstyret er et
forvaltningsorgan, med unntak av saker av faktisk karakter om de private brukerrettighetene.
6.4

Nærmere om punkt 8.2.1.4 - 8.2.1.6 - Fjellstyrer som omfatter flere allmenninger eller
flere kommuner
Utvalget er delt i et flertall og et mindretall i flere spørsmål om antall fjellstyrer og
sammensetningen av fjellstyrene, og har utformet hvert sitt forslag til ny fjellov § 3-1 Fjellstyret og
§ 3-3 Val av fjellstyre frå fleire kommunar. Medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle,
Parmann, Østerås og Øygard, utgjør flertallet, mens medlemmene Utgård, Jåma, Omma, Smistad
og Velure utgjør mindretallet.
Flertallet foreslår for det første at hovedregelen skal være at det er ett fjellstyre i hver kommune,
men åpner samtidig for at det kan være flere fjellstyrer i kommuner med flere allmenninger.
Flertallet foreslår at det er kommunestyret som skal avgjøre spørsmålet om en eller flere
allmenninninger, men likevel slik at avgjørelsen skal tas etter forslag fra fellesorganisasjonen som
igjen får forslag om dette fra fjellstyret eller andre berørte, som for eksempel kommunen. Flertallet
mener fleksibiliteten som ligger i muligheten til å utnevne flere fjellstyrer er «nødvendig for at ein
skal kunne få ein styringsstruktur som er tenleg i dei mange ulike situasjonane ein kan ha innanfor
ein kommune».
Mindretallet mener det skal være et fjellstyre for hver kommune. Mindretallet viser særlig til at det
vil være en fordel å se større områder samlet i forvaltningen av jakt og fiske, og at det hverken i
relasjon til disse rettighetene eller i relasjon til friluftslivet, er behov for flere fjellstyrer. Mindretallet
mener også et samlet fjellstyre kan håndtere spørsmålene knyttet til bruksrettighetene til
jordbruket og at et fjellstyre vil være en fordel for reindriftsnæringen.
USS er enig i at det bør være en målsetning om ett fjellstyre per kommune, men støtter likevel
flertallet i at det bør åpnes for at det kan være flere fjellstyrer i en kommune med flere
statsallmenninger der geografiske eller andre hensyn taler for det. USS legger vekt på at tilliten til
lokaldemokratiets evne til å treffe korrekte og hensiktsmessige ordninger ivaretas gjennom en slik
fleksible lovbestemmelse.
Utvalget er enige om at fjellstyrene i utgangspunktet skal ha fem medlemmer. For fjellstyrer som
omfatter flere allmenninger, mener flertallet at fem medlemmer skal være hovedregelen, men at
det samtidig skal kunne være mulig å utvide medlemstallet gjennom representasjon for de med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter fra hver av allmenningene fjellstyret har ansvar for. Flertallet
mener det er årsmøtet som avgjør om vedkommende allmenning skal ha en representant i
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fjellstyret. De foreslår også at kommunestyret «sikrar ei balansert røysting» i tilfeller hvor det blir
flere medlemmer med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter, og at dette skjer ved deling av
stemmene slik at disse medlemmene samlet får ned til to stemmer i styret. Mindretallet mener
fjellstyrene i disse tilfellene skal ha fem medlemmer, men at det samtidig «skal leggast vekt på
geografisk spreeing av dei som blir valde til fjellstyret», jf. mindretallets forslag til § 3-1 femte ledd.
USS støtter mindretallet når det gjelder antall medlemmer i fjellstyret. Prinsippet om
representasjon sikrer at alle interesser ivaretas.
Et samlet utvalg foreslår at ordningen med felles fjellstyre skal videreføres som en fast regel i tilfeller
hvor en statsallmenning ligger i flere kommuner eller har bruksrettighetshavere fra flere
kommuner. Flertallet foreslår at medlemmene skal «veljast etter ei ordning som kommunestyret
fastset etter forslag frå fellesorganisasjonen», men i forslaget til lovtekst, flertallets forslag til ny §
3-4 først ledd, er det bare vist uttrykkelig til medlemmer med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter.
Mindretallet foreslår at sammensetningen skal være den samme som ellers, altså etter forslaget fra
disse medlemmene, og at det for øvrig «bør vere opp til fellesorganisasjonen i samråd med
kommunane å finne ei god løysing på korleis valet nærare skal ordnast».
USS støtter mindretallets forslag.
6.5
Nærmere om punkt 8.1.8 - Sammensetning
Flertallet mener som nevnt i punkt 5.2 ovenfor, at det skal være «minst» to medlemmer med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter i fjellstyret og at det vil være aktuelt med mer enn to
representanter i tilfeller hvor fjellstyret omfatter flere allmenninger som nevnt ovenfor. Flertallet
argumenterer for at mulig representasjon fra alle allmenningene fjellstyret omfatter vil kunne være
en fordel ettersom representantene «i større grad enn dei øvrige bundne til den allmenningen der
dei utøver sine rettar» og at de også vil kunne sikre «verdfull kunnskap inn i fjellstyret om bruk og
andre tilhøve i allmenningane». Mindretallet mener det alltid skal være to representanter med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter, og viser særlig til hensynet til balanse mellom de ulike
interessene i allmenningene og vektlegger særlig at «statsallmenningane er eit fellesgode, og at
fjellstyret tek vare på interesser langt ut over bruksrettane».
USS støtter her mindretallet. (Mindretallets argumentasjon viser for øvrig også hvorfor fjellstyret
bør anses som forvaltningsorgan).
Flertallet foreslår en videreføring av bestemmelsen i gjeldende fjellov om at jakt, fiske og friluftsliv
og allmenne interesser skal være representert i fjellstyret. Mindretallet foreslår i stedet en
tallfesting, og at det således skal være en representant for de innenbygdsboende med rett til jakt
og fiske, en representant for friluftslivet medregnet jakt og fiske for andre og en representant for
allmenne interesser.
USS støtter flertallet.
Et annet flertall, det samlede utvalget med unntak av medlemmene Utgård og Smistad, foreslår å
videreføre bestemmelsen i den någjeldende fjellov om at reglene i kommuneloven om hvem som
kan velges til kommunale nemnder skal gjelde tilsvarende for valg av fjellstyrer, likevel med unntak
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for representanter for samisk reindrift. Mindretallet mener denne bestemmelsen er overflødig,
ettersom medlemmene etter deres forslag vil ha lokal tilknytning ved å være representanter for
dem med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter og for de som har kollektiv bruksrett til jakt.
USS støtter flertallet.
Dette mindretallet mener også at kommunestyret skal fastsette godtgjørelse for medlemmer av
fjellstyret slik som i dag, jf. forslag til § 3-2 (7). Resten av utvalget mener denne avgjørelsen skal
ligge til fjellstyret selv.
USS støtter mindretallet.
Et samlet utvalg foreslår at det i fjellstyrene for allmenninger som ligger helt eller delvis innenfor
det samiske reinbeiteområdet skal være to representanter for samisk reindrift. USS er enig i dette
forslaget.
6.6
Nærmere om punkt 8.2.1.9 – Oppnevnelse
Et samlet utvalg foreslår at de bruksberettigede skal oppnevne sine representanter gjennom
årsmøtet og at distriktsstyret skal oppnevne representantene for reindriften. Representantene for
jakt og fiske, friluftsliv og allmenne interesser skal oppnevnes av kommunestyret på samme måte
som etter gjeldende fjellov. Kommunestyret skal på samme måte som i dag velge leder og nestleder
i fjellstyret, jf. lovforslaget § 3-2 første ledd. Utvalget foreslår også at det skal innføres krav om
representasjon av begge kjønn i fjellstyrene ved at lov om likestilling og diskriminering § 28 skal
gjelde ved oppnevnelsen.
I relasjon til reindriftsnæringen og de bruksberettigede uttaler utvalget følgende:
«Kommunestyret er bunde til å nemne opp medlemmar for bruksrettshavarane og reindrifta
i samsvar med framlegga frå årsmøtet og frå distriktsstyret. Kommunestyret må velje
mellom dei som er foreslått, og følge prioriteringa så langt råd er.» (understreket her)
Når det gjelder de bruksberettigede er det foreslått at årsmøtet overfor kommunestyret fremmer
«minimum to representantar til kvar plass i fjellstyret», jf. lovforslaget § 3-2 andre ledd, og at
kommunestyret så kan velge mellom de foreslåtte. Kommunestyret har likevel plikt til å følge
årsmøtets prioriteringer «så langt råd er», jf. lovforslaget § 3-2 fjerde ledd. I forslaget til tredje ledd
i bestemmelsen skal representanter for samisk reindrift foreslås på samme måte av
reinbeitedistriktet.
Etter utvalgets forslag står kommunestyret fritt til å oppnevne medlemmer blant dem som har
jordbrukstilknyttet bruksrett, dersom det ikke er fremmet forslag fra bruksrettshaverne selv eller
det er foreslått færre medlemmer enn det som er krevet.
Når det gjelder representanter for jakt, fiske og friluftsliv mener utvalget at kommunestyret skal
stå «fritt», , men det presiseres samtidig i forslaget at valget skal skje «mellom anna etter forslag
frå organisasjonar», jf. forslaget § 3-2 femte ledd.
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USS støtter forslagene om at de bruksberettigede og reindriften selv skal komme med forslag til
oppnevnelse av medlemmer til fjellstyret, men mener at forslaget om at kommunestyret skal være
bundet av forslagene vil være er i strid med mandatet punkt 2.1.5, og i realiteten innebærer en
svekkelse av kommunenes rolle i forvaltningen av allmenningene. Etter lovforslaget § 3-2 første
ledd skal «Kommunestyre nemne opp fjellstyre», men bestemmelsen står ikke i sammenheng med
tredje ledd hvor det fremgår at «Kommunestyret skal nemne opp medlemmane mellom dei det er
gjort framlegg om … og følgje prioriteringane så langt råd er». Dersom kommunestyret får plikt til
å velge representanter for de bruksberettigede bare blant dem årsmøtet har foreslått, og i tillegg
har plikt til å følge årsmøtets prioriteringer, blir den kommunale oppnevnelsen av disse
medlemmene i realiteten illusorisk.
6.7
Til punkt 8.2.2 – Kommunesammenslåing
Utvalget foreslår at fjellstyret kan fortsette ut valgperioden ved en kommunesammenslåing. Etter
utløpet av valgperioden skal kommunestyret ta stilling til hvor vidt fjellstyrene skal bli slått sammen,
eller om det alternativt skal være flere fjellstyrer i den nye kommunen. USS støtter forslaget.
6.8
Til punkt 8.2.3 – Administrasjon
Utvalget foreslår at fjellstyrene kan ha en lokal administrasjon med ansvar for informasjon,
veiledning og saksforberedelse. Flere fjellstyrer kan også ha en felles administrasjon. USS støtter
forslaget, men savner en nærmere grensegang mot kommunenes rolle som plan og
friluftsmyndighet.
6.9
Til punkt 8.2.4 - Fjellkassa
Utvalget mener fjellstyrene skal ha en viss egenkapital, og forutsetter at en egenkapital på i
overkant av ett års omsetning er i samsvar med kravene til forsvarlig forretningsdrift. Utvalget
mener også at statsallmenningene ikke bør kunne ta opp lån. Utvalget mener videre eventuelt
overskudd i fjellkassa i første rekke skal benyttes til drift og tiltak i allmenningen, og dernest til tiltak
for næringsdriften bruksrettshavere eller samiske reindriftsutøvere har i allmenningen og til tiltak
som fremmer jakt og fiske i allmenningen og så til slike tiltak med tilknytning til allmenningen.
Utvalget foreslår også at noe av overskuddet kan benyttes til allmenne formål i
allmenningsbygdene, uten at dette krever tillatelse fra departementet. Medlemmet Østerås
foreslår i tillegg at det i bestemmelsen skal fremgå at det før eventuelle utdelinger skal avsettes
tilstrekkelige midler til sikring og forbedring av allmenningen.
USS støtter flertallet.
6.10
Til punkt 8.2.5 – Statskog SF’ oppgaver
Utvalget foreslår en rendyrking av Statskog SF sin rolle som grunneier, og at selskapet således ikke
lenger skal ha myndighetsutøvelse som oppgave i allmenningene. Utvalget mener Statskog sine
oppgaver skal omfatte slik som utvikling av eiendommene, inngåelser av avtaler om utleie og feste,
og eventuelt salg, samt andre grunndisposisjoner. USS er enig i forslaget.
6.11
Til punkt 8.2.6 – Fellesorganisasjon for fjellstyrene
Utvalget foreslår å lovfeste ordningen med en fellesorganisasjon for fjellstyrene, som til nå har vært
Noregs Fjellstyresamband. USS reiser spørsmål om en lovfesting er nødvendig og hensiktsmessig.
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Flertallet, medlemmene, Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard, mener fellesorganisasjonen skal fremme forslag til kommunestyret om at en allmenning
skal kunne forvaltes etter bygdeallmenningsloven når det gjelder skog og virkesrett. Medlemmene
Utgård, Jåma og Smistad, mener fellesorganisasjonen skal gjøre selve vedtaket, så fremt Statskog
SF samtykker. USS støtter flertallet.
Utvalget foreslår også lovfesting av regler om landsmøte og styre som organer for
fellesorganisasjonen. Når det gjelder styreoppnevnelsen er utvalget delt i tre, flertallet,
medlemmene Borgnes, Broch, Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure og Øygard, foreslår at styret
skal bestå av representanter fra fjellstyrene, og at det skal ha to representanter for samisk reindrift
og to representanter for de ansatte i fjellstyrene. Mindretallet, Utgård, Jåma, Omma og Smistad
foreslår at styret skal være sammensatt på samme måte som et fjellstyre, og mindretallet Østerås
mener styret skal bestå av medlemmer fra ulike fjellstyrer og at disse skal representere ulike
brukergrupper. USS gir sin subsidiære tilslutning til flertallet.
Flertallet i utvalget, medlemmene Borgnes, BrochHauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås
og Øygard, foreslår at det skal lovfestes at grunneierfondet skal yte tilskudd til fellesorganisasjonen.
Mindretallet, medlemmene, Utgård, Jåma, Omma og Smistad mener fellesorganisasjonen bare skal
finansieres bare ved bidrag fra fjellstyrene. USS støtter flertallet.
6.12
Til punkt 8.2.7 – Oppgaver for kommunen
Flertallet foreslår at kommunestyret skal avgjøre om det skal være et eller flere fjellstyrer i
kommunen, og om det skal være felles fjellstyre for allmenning som ligger i flere kommuner eller
har bruksberettigede i flere kommuner, og videre om en statsallmenning skal forvaltes etter
bygdeallmenningsloven når det gjelder skog og virkesrett.
USS viser til merknadene i punkt 3.1 om at fraværet av vurdering av nye oppgaver til kommunene
er i strid med mandatet for statsallmenningslovutvalget.
Et mindretall i utvalget, medlemmene Utgård og Smistad, foreslår også en videreføring av dagens
ordning hvor kommunestyret fastsetter godtgjørelse for fjellstyret. Flertallet mener fjellstyret skal
gjøre dette selv.
USS mener det er problematisk at organer utnevnt av kommunestyret selv skal fastsette egen
godtgjørelse, og støtter derfor mindretallets syn.
7

TIL KAPITTEL 9 – SAKSBEHANDLING

Utvalget forutsetter at fjellstyrets privatrettslige og offentligrettslige oppgaver begrunner ulike krav
til saksbehandlingen. Oppgaver knyttet til administrasjonen av jakt, fangst, felling og fiske er etter
utvalgets syn av offentligrettslig karakter, og fjellstyret skal ved slike avgjørelser følge
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Utvalget foreslår også at
habilitetsreglene i forvaltningsloven skal gjelde ved all saksbehandling i fjellstyret. Utvalget foreslår
videre at fjellstyrene skal følge prinsippene i forvaltningsloven og offentlighetsloven «så langt dei
høver» i alle saker, jf. lovforslaget §§ 10-1 og 10-2. USS viser til sin merknad i punkt 6.3 om at
fjellstyret fortsatt bør være forvaltningsorgan. Utvalgets begrunnelse for at habilitetsreglene i
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forvaltningsloven bør gjelde for all saksbehandling i fjellstyret, jf s. 114 hvor det vises til at
medlemmer i fjellstyret er inhabile i saker som gjelder egen bruksrettsutøvelse, illustrerer etter USS
syn at det blir feil å anse fjellstyret som privat rettssubjekt. Adgang til å delta i avgjørelsen om egne
rettigheter og plikter er nettopp et kjennetegn på privatrettslige organer, i motsetning til offentlige
organer hvor det vil foreligge inhabilitet i slike saker.
Henvisningen til at reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde «så langt dei høver»
åpner etter USS syn for stor grad av usikkerhet for både fjellstyret og andre parter, herunder om
hvilke prinsipper i de to lovene som skal gjelde og i hvilke saker prinsippene gjør seg gjeldende.
Dette tilsier at utgangspunktet bør snus, at de nevnte lovene kommer til anvendelse, med mindre
det er tale om rene faktiske avgjørelser.
I lovforslaget § 10-4 foreslår utvalget en gjensidig uttalerett for fjellstyrene og Statskog SF, der den
som ikke tar den aktuelle avgjørelsen har rett til å uttale seg dersom det er tale om større inngrep
eller disposisjoner. USS mener at også kommunene bør være omfattet av uttaleretten etter
bestemmelsen, og viser til at dette vil være i samsvar med mandatet punkt 2.1.5 og enkelt vil bringe
kommunene tettere inn i forvaltningen av allmenningene. USS viser til at kommunens rolle som
blant annet primær planmyndighet etter plan- og bygningsloven og friluftsorgan etter friluftsloven
gjør det hensiktsmessig med adgang til å uttale seg overfor Statskog SF og fjellstyrene.
8

TIL KAPITTEL 10 – ØKONOMI, KONTROLL OG RAPPORTERING

Utvalget mener fellesorganisasjonen skal ha som oppgave å tilrettelegge for forsvarlig og god
økonomistyring i fjellstyrene. Utvalget foreslår også å videreføre regnskapsplikten for fjellstyrene
gjennom en lovfesting med henvisning til regnskapsloven. Fjellstyrene vil etter utvalgets forslag
også få en rapporteringsplikt overfor fellesorganisasjonen, hvor sistnevnte kan be om årsrapporter
om virksomheten i statsallmenningene.
USS støtter forslagene.
9

TIL KAPITTEL 11 – OPPSYN

Når det gjelder oppsyn i statsallmenningene har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås og
Øygard ønsker en videreføring av ordningen med egne oppsyn i statsallmenningene. De mener
denne ordningen sikrer et feltapparat med nær tilknytning til de aktuelle områdene, og med god
lokalkunnskap og viser også til at det er ressurseffektivt at fjelloppsynet kan utføre naturoppsyn og
privatrettslig oppsyn på samme tid. Om det nærmere innholdet i flertallets forslag vises til
innstillingen kap 11. Flertallet vil også videreføre ordningen med statlig grunnfinansiering av
fjellstyrene, og at refusjonsordningen fortsatt skal dekke oppsyn, skjøtsel og saksbehandling. For å
sikre en langsiktig løsning mener de også det bør etableres egne poster knyttet til de ansvarlige
departementene i statsbudsjettet for den lovpålagte refusjonsplikten. De foreslår at
fellesorganisasjonen skal være mottaker av den statlige refusjonen, og de i samarbeid med
fjellstyrene skal legge frem et samlet budsjett for oppsyn for det kommende året til departementet
og så tildele midlene videre til fjellstyrene i samsvar med budsjettforslaget.
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Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, ønsker en ny modell hvor SNO overtar
ansvaret for offentligrettslig oppsyn i statsallmenningene. De mener det bør trekkes et klart skille
mellom offentligrettslig oppsyn, regulert etter naturoppsynsloven, og tilsyn på privatrettslig
grunnlag for bruksrettighetene og jakt, fangst og fiske. Mindretallet viser særlig til hensynet til
uavhengighet og objektivitet, og er «betenkte over rolleblandinga som ligg i at fjellstyra som har
inntekter frå jakt og fiske med hytteutleige og anna, og som representerer bruksrettshavarane, også
skal ha rolla på vegner av offentlege myndigheiter med å stå for eiobjektiv og uavhengig handheving
av lovreglar.»Mindretallet mener også en ordning med særlig grunnfinansiering er både prinsipielt
og praktisk uheldig, og at dette vil gi staten som yter av tilskudd en problematisk styring over
allmenningene.
USS viser til at medlemskommunene har gode erfaringer med dagens fjelloppsyn, og støtter derfor
flertallets forslag, her under også finansieringen. USS mener at fjellstyrets oppsynsmyndighet tilsier
at fjellstyret skal anses som forvaltningsorgan.

10

TIL KAPITTEL 12 – FORVALTNING OG UTVIKLING AV EIENDOMMENE

10.1
Til punkt 12.2. 1 – Grunndisponering
Et samlet utvalg vil videreføre kravene til involvering av bruksrettshaverne ved gjennomføring av
grunndisposisjoner. De vil også at den nye loven viderefører prinsippet om at fjellstyret har
myndighet til å administrere bruken av rettigheter og lunnende så langt ikke annet er fastsatt i lov
eller i medhold av lov og prinsippet om at grunndisponeringstiltak bare kan gjøres av grunneier,
med mindre annet er særskilt fastsatt. USS er enig i dette.
Utvalget er delt i spørsmålet om hva som utgjør en grunndisponering, og har foreslått hver sin
definisjon til den nye loven.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås og
Øygard, foreslår at følgende definisjon: «[m]ed grunndisponering blir meint større, varige fysiske
inngrep i grunnen som ikkje er ein konsekvens av bruksrettsutøving eller
følger av anna særskilt rettsgrunnlag.»
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, mener grunndisponeringer derimot
skal omfatte «fysiske inngrep i grunnen og anna disponering som ikkje er konsekvens av
bruksrettsutøving eller følger av anna særskilt rettsgrunnlag.».
USS støtter flertallets definisjon.
10.2
Til punkt 12.2.2 - Avhending
Utvalget er delt i spørsmål knyttet til utvidelse av unntakene fra avhendingsforbudet.
Flertallet, medlemmene, Borgnes, Broch Hauge, Jåma, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard, mener unntakene fra avhendingsforbudet i gjeldende lov skal videreføres. De viser generelt
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til at statsallmenningene skal dekke fellesbehov i et langsiktig perspektiv, og det derfor ikke er
ønskelig med privatisering av områder i allmenningene.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure, mener det bør kunne åpnes for at grunneier
kan vurdere om det er riktig å selge fremfor å feste bort, og at det bør åpnes for innløsning av
festetomter for fritidsboliger. Mindretallet viser til at salg av bortfestede tomter ikke vil føre til mer
oppstykking, og understreker at det ikke kan etableres nye tomter uten en bred prosess som
involverer fjellstyret, og hvor kommunen har styringen etter plan- og bygningsloven.
Et annet mindretall, medlemmene, Utgård og Smistad, vil også åpne for salg av større kraftverk.
USS viser til sin merknad i punkt 2 om det grunnleggende hensynet til at arealforvaltningen må skje
i et langsiktig perspektiv og at lovgivningen skal være underlagt et føre-var-prinsipp, og støtter
derfor videreføringen av avhendingsforbudet5. Det er en prinsipiell forskjell mellom avhending og
bortfeste, se nedenfor i 10.4. Om større kraftverk vises til punkt 10.5.
10.3
Nærmere om punkt 12.2.2.2 – Tomtefeste og salg av hyttetomter
Et samlet utvalg mener muligheten til å etablere avtaler om feste av tomter i statsallmenningene
bør videreføres. Det vises til at tomtefeste gir langsiktige inntekter, som vil kunne gjelde i mange
generasjoner fremover. I spørsmålet om tomtefeste skal være den eneste muligheten for etablering
av fritidsboliger i statsallmenningene er utvalget imidlertid delt.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Jåma, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard, mener at det ikke skal kunne åpnes for salg av tomter til fritidsboliger i statsallmenningene.
Disse medlemmene viser særlig til betydningen statsallmeninningene har som beiteområder for
småfe, storfe, tamrein og villrein, og adgangen til å avtale at festetomter ikke skal gjerdes inn, jf.
tomtefesteloven § 16.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure, mener det er grunn til å utvide unntaket fra
forbudet mot avhending i loven til å gjelde byggetomter for fritidsboliger. Disse medlemmene
mener den nye loven bør kunne åpne for at Statskog SF kan velge å selge tomter til fritidsboliger
fremfor å feste dem bort. En absolutt forutsetning for å tillate salg, skal være at arealbruken ikke
kommer de andre allmenningsinteressene for nære. Om den nærmere begrunnelsen vises til
innstillingen
USS viser til sine merknader ovenfor og støtter flertallets syn.
10.4
Nærmere om punkt 12.2.2.3 – Innløsing etter tomtefesteloven
Utvalget er delt også i spørsmålet om det bør gjøres endringer av innløsningsforbudet for
festetomter i allmenningene.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Øygard og
Østerås, mener unntaket fra innløsningsretten etter tomtefesteloven skal videreføres i den nye
5

Utkastet til høringsuttalelsen støtter seg her på tidligere vedtak i landsstyret og i på landsmøte i 2008 om tilsvarende
problemstilling for SRU II. Landsstyret i USS har ikke tatt stilling til dette spørsmålet nå.
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loven. Flertallet viser blant annet til at festeinntektene gir fjellstyrene stabile inntekter, at en
innløsningsrett vil føre til en fragmentering av allmenningene og at innløsningsretten vil kunne
pådra grunneierfondet store sakskostnader ved eventuelle skjønn om tomteverdien.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure, mener det bør åpnes for innløsing av
festetomter for fritidsboliger. De peker på at festeavtaler i dag er evigvarende, og derfor i realiteten
er det samme som et salg. Med hensyn til økonomien, mener mindretallet også at en langsiktig
plassering i varierte fondsløsninger vi gi høyere realavkastning enn festeinntektene. Mindretallet,
medlemmet Smistad, mener også det er problematisk at halvparten av festeinntektene går til
fjellstyrene, og da at dette er urimelig overfor grunneierfondet.
USS mener det er avgjørende forskjeller på feste og salg, herunder at bortfeste sikrer stabile
inntekter for allmenningene, og støtter derfor flertallets syn.
10.5
Nærmere om punkt 12.2.2.4 – Utbygging av større vannkraftverk
Utvalget er delt i spørsmålet om forbud mot avhending av fallrettigheter til utbygging av kraftverk
i statsallmenningene.
Flertallet mener det ikke er behov for å gjøre unntak fra avhendingsforbudet for salg av
fallrettigheter til utbygging av kraftverk i statsallmenningene. Flertallet viser til at spørsmålet ikke
har vært godt nok drøftet i utvalget, og mener Statskog SF som grunneier bør kunne få konsesjon
til selv å bygge ut slike kraftverk.
Mindretallet, medlemmene Utgård og Smistad, mener det bør gjøres unntak fra forbudet mot
avhending for salg til utbygging av kraftverk i statsallmenningene. Medlemmene viser til kravet om
offentlig eierskap etter vannfallsrettighetsloven, og at Statskog etter gjeldende rett hverken kan
selge fallrettigheter eller selv bygge dem ut.. Mindretallet peker på hensynet til minnelige løsninger,
og foreslår at det «bør opnast for avhending av fall i tilfelle der det ikkje vil vere
mogleg å få nytta eit fall på annan måte».
USS er uenig både i flertallet og mindretallets forslag. Flertallets forslag om at Statskog SF skal ha
mulighet til selv å bygge ut kraftverk i allmenningene er i strid med gjeldende eierskapspolitikk, jf.
Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap:
«Regjeringens vurdering er at Statskog SFs investeringer i fornybar energi ikke er innenfor
foretakets kjernevirksomhet og -kompetanse, og de innebærer økt risiko og usikker gevinst.
Hoveddelene av inntektene fra kraftproduksjon vil komme fra utleie av fallrettigheter, og
regjeringen mener derfor at Statskog SF bør begrense virksomheten til dette.»
USS viser til at flertallets forslag fremstår i strid med hva som ble lagt til grunn i Meld. St. 27 (2013–
2014), men uten at dette er vurdert. Når det gjelder mindretallets forslag vil det kunne åpne for salg
av kraftrettigheter i statsallmenningene til utbyggere fra andre kanter av landet utenfor de berørte
lokalsamfunnene, i strid med lokalsamfunnets interesser.
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USS kan ikke se at verken flertallet eller mindretallet har gjort reelle vurderinger av det
konsesjonsrettslige regelverket som gjelder for vannkraftsektoren 6. Når det gjelder statens
kraftrettigheter mener USS det må være opp til staten selv og konsesjonsmyndighetene om det skal
foretas kraftutbygginger og i tilfelle av hvem.
10.6
Til punkt 12.2.3 – Forvaltning av skogen i statsallmenningene
Utvalget er delt i spørsmål om den fremtidige forvaltningen av skogen i statsallmenningen, og da
særlig i spørsmålet om oppgavefordelingen mellom Statskog og fjellstyrene. Utvalget er enige om
at forvaltningen av skog hvor det ikke er virkesrett fortsatt skal ligge hos Statskog, men er delt i
spørsmålet om skogsforvaltingen i allmenninger hvor det er virkesrett.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Velure, Østerås
og Øygard, foreslår at fjellstyret skal overta forvaltningen av skogen i allmenningene som har
virkesrett. Flertallet viser særlig til mandatet punkt 2.1.5 om videreføring og styrking av det lokale
selvstyret, og mener det å gi fjellstyrene slik kompetanse vil innebære en styrking av det lokale
selvstyret. Flertallet mener at kompetansen mange kommuner har som skogbruksmyndighet vil
kunne bli tatt i bruk mer aktivt. De viser også til at fjellstyrene har gode forutsetninger for å tilpasse
driften til lokalsamfunnene, og at overføring av forvaltningen av skogen vil gi en god samlet
forvaltning i statsallmenningene.
Flertallet foreslår å lovfeste at fjellstyret har forvaltningsansvaret for skogen. Fjellstyret blir ikke
skogeier etter skogbruksloven, men vil etter forslaget påta seg ansvaret som ellers ligger hos
skogeier og bli ansvarlig for å overholdelse av reglene i skogbruksloven og annet lovverk knyttet til
skogforvaltning. Flertallet foreslår også å lovfeste at fjellstyret må ha tilknyttet personer med
skogfaglig kompetanse. For allmenninger med mindre skogsarealer forutsetter flertallet at det
inngås avtaler om kompetanseinnhenting på annet vis enn ved ansettelse, og påpeker at det vil
være nærliggende med et samarbeid med skogfaglig ansatte i kommunene eller lokale skogeierlag.
Etter flertallets forslag skal fjellstyrene overta ansvaret for utarbeidelse skogbruksplan for
allmenningene. Fjellstyret skal be om uttalelse fra Statskog som grunneier før endelig vedtagelse av
planen.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma og Smistad, foreslår en videreføring av dagens ordning,
med Statskog SF som skogforvalter i statsallmenningene. Mindretallet foreslår at forvaltningen skal
skje i samråd med fjellstyrene, og mener eksempelvis at Statskog skal samarbeide med fjellstyret
om skogbruksplan. Mindretallet mener dagens ordning vil være mest ressurseffektiv i et langsiktig
perspektiv. Medlemmet Jåma understreker at det er viktig for reindriften at Statskog fortsatt her
en viktig rolle i statsallmenningene.

6

Det følger av vannfallrettighetsloven§ 5 at bare «Foretak som er organisert etter lov 30. august 1991 nr. 71 om
statsforetak og norske kommuner og fylkeskommuner kan få konsesjon til å erverve eiendomsrett til vannfall på de
nærmere vilkår Kongen fastsetter. Konsesjon kan også gis til et bestemt selskap, foretak eller lag eller en bestemt
sammenslutning som direkte eller indirekte er eid av et statsforetak eller en av eller flere kommuner eller
fylkeskommuner på en slik måte at statsforetaket, kommunen eller fylkeskommunen alene eller sammen direkte eller
indirekte innehar minst to tredeler av kapitalen og stemmene, og organiseringen er slik at det åpenbart foreligger reelt
offentlig eierskap.»
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USS mener det er positivt at forvaltningen av skog med virkesrett forvaltes lokalt, og støtter her
flertallet.
10.7

Nærmere om punkt 12.2.3.5 – Forvaltning av statsallmenninger etter bygdeallmenningsloven
Et samlet utvalg mener ordningen med at skog og virkesrett i statsallmenninger er blitt forvaltet
etter bygdeallmenningsloven har fungert godt for de statsallmenningene der dette har blitt gjort,
og ønsker derfor at denne ordningen skal holde frem slik den er i dag. Utvalget foreslår at den nye
fjelloven skal presisere hvilke deler av loven som skal gjelde for disse allmenningene, og at dette
skal være delene om allmenningsretten generelt, om administrasjon og organisasjon, om
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter og om jakt, fangst, felling og fiske. Et samlet utvalg vil også
videreføre muligheten for at flere statsallmenninger kan forvaltes etter denne ordningen, men er
delt i spørsmålet om vedtagelse av forvaltningsmodellen. Flertallet foreslår at kommunestyret skal
fatte slike vedtak etter forslag fra fellesorganisasjonen.
Mindretallet foreslår at Statskog må samtykke, og også at det er fellesorganisasjonen som skal ta
den endelige avgjørelsen etter at kommunestyret har fått mulighet til å uttale seg.
USS mener hensynet til det lokale selvstyret tilsier at myndigheten til å ta den endelige avgjørelsen
i spørsmålet om en allmenning skal forvaltes etter bygdeallmenningsloven bør tilligge kommunen.
USS viser også til at mindretallets forslag betyr at fellesorganisasjonen som privatrettslig
rettssubjekt får overført betydelig forvaltningsmyndighet, og mener dette er prinsipielt
problematisk.
10.8
Til punkt 12.2.4 - Økonomi
Utvalget mener at grunneierfondet, som lukket ordning hvor midlene bare kan brukes i
statsallmenningene, skal videreføres. Utvalget vil også videreføre ordningen med at Statskog skal
administrere fondet, og legger til grunn at fondet skal dekke kostnader med utøvelsen av
grunneierrollen. Utvalget er delt i spørsmål knyttet til fordelingen av inntektene.
Om de ulike forslagene vises til innstillingen kap 12.2.4.
USS støtter alle forslagene fra flertallet knyttet til økonomi.
10.9
Til kapittel 12.2.5 - Kapitalforvaltning
Utvalget foreslår at finanskapital – kapital som kommer i stedet for løpende inntekter, som
eksempelvis erstatninger ved ekspropriasjon og salg av fast eiendom eller fallrettigheter, skal
plasseres i et fond for den enkelte allmenning, og at det er fellesorganisasjonen for fjellstyrene som
skal styre fondet. Etter forslaget skal hver allmenning med penger i fondet ha separate kontoer, og
i tillegg må kontoen for hver allmenning splittes i to dersom kontoen både skal gjelde for
erstatninger for vern av skog og for andre kilder. Utvalget foreslår videre at reglene i stiftelsesloven
§ 18 om forvaltning av kapital også skal gjelde for plassering av finanskapital i statsallmenningen,
og legger til grunn at fellesorganisasjonen dermed regelmessig må vurdere hvordan finanskapitalen
er forvaltet og gjøre endringer etter som det er nødvendig.
Forslaget om fremleggelse av kapitalplasseringsplan i forslaget til ny stiftelseslov, NOU 2016: 21, er
lagt til grunn å gi fjellstyrene god informasjon om kapitalforvaltningen i deres allmenning.
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USS støtter forslaget.
10.10
Til kapittel 12.2.6 - Vern av statsallmenning
I relasjon til områdevern i statsallmenningene, mener utvalget det er viktig at bruksrettshaverne og
samiske reindriftsrettighetshavere blir involverte tidlig i prosessen i vurderingen av eventuelle
vedtak, for å finne løsninger som er minst mulig til hinder for utøvelsen av bruksrettighetene og
foreslår at Statskog SF etter avtale med vedkommende fjellstyre kan benytte midler fra erstatning
for vern til å kjøpe ny skog som går inn i en allmenning som er vernet. Det nye arealet blir en del av
statsallmenningen, og skal både være med å dekke virkesretten og kunne benyttes til alle
bruksrettigheter.
USS støtter forslaget.
11

TIL KAPITTEL 13 – DE JORDBRUKSTILKNYTTEDE BRUKSRETTIGHETENE

11.1
Til punkt 13.2.1 – Regulering av bruksrettighetene
Utvalget mener de mest sentrale rettighetene bør reguleres i loven, men tar ikke sikte på en
uttømmende regulering.
Utvalget foreslår å videreføre de generelle reglene om de jordbrukstilknyttede bruksrettighetene,
som lovfester prinsippene for hvordan bruksrettshaverne kan benytte bruksrettighetene, og ønsker
at bruksrettighetene skal reguleres fullt ut gjennom den nye loven med tillegg av lokale bruksregler,
og at de slik ikke skal være gjenstand for forskriftsregulering.
USS har ingen merknader til forslaget.
11.2
Til punkt 13.2.2 – Begrepene jordbrukseiendom og jordbruksdrift
Når det gjelder utvalgets forslag om tilkjøp av jord, leiejord og leie av ledig beite, støttes disse av
USS.
Utvalget fastholder også utgangspunktene fra Rt-2011-390, Molordommen, om at det ikke er krav
om husdyrhold for at det skal være tale om en jordbrukseiendom og at jordbruksaktiviteten ikke
må ha direkte sammenheng med bruk av allmenningsrettighetene.
11.3
Til punkt 13.2.3 – Bortfall av allmenningsrett og bruksrett
Flertallet, alle utenom medlemmet Borgnes, mener at regelen i statsallmenningsloven om at
jordbruksdriften må ha ligget nede i fem år før allmenningsretten fell bort også skal gjelde for de
øvrige brukerrettighetene.
Mindretallet, medlemmet Borgnes, vil ikke videreføre regelen fra statsallmenningslova for de
jordbrukstilknyttede bruksrettighetene fordi regelen etter hans syn ikke er i samsvar med gjeldende
fjelloven § 2 om bortfall av allmenningsrett.
USS støtter flertallet.
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11.4
Til punkt 13.2.4 – Beite
USS støtter utvalgets forslag om regler for beite i innstillingen kap 13.2.4.
I spørsmål knyttet til den enkelte bruksrettshavers adgang til utleie av arealer er utvalget delt.
Flertallet mener det ikke skal være mulig for beitebrukeren å leie ut inngjerdet beiteareal.
Mindretallet, medlemmene Borgnes og Broch Hauge, mener at det som en del av allmenningsretten
bør kunne åpnes for utleie av inngjerdet beiteareal, etter samtykke fra fjellstyret, når
bruksrettshaveren i korte eller lengre perioder ikke selv har behov for å benytte hele ressursen. USS
støtter mindretallet.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås og
Øygard mener det bør være mulig for beitebrukeren å leie ut gjeterbu i perioder av året hvor det
ikke er aktuelt å ha dyr på beite.
USS støtter også dette forslaget.
11.5
Til punkt 13.2.5 – Tilleggsjord
Utvalget er delt i spørsmålet om tilleggsjord som allmenningsrett og utleie av tilleggsjord.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Borch Hauge, Hjelle, Helmen, Parmann, Velure, Østerås, og
Øygard viser til det dynamiske elementet i allmenningsretten og mener tilleggsjord er en ressurs
som må nå er å regne som en bruksrett. Flertallet legger også til grunn at oppdyrking av
tilleggsjorden i tillegg krever kommunal tillatelse til nydyrking.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, mener derimot at tilleggsjord ikke kan
regnes som en bruksrett, og at utvising av tilleggsjord fremdeles vil være ressursutnyttelse som ikke
er basert på allmenningsrett.
USS støtter her flertallet.
Et samlet utvalg mener fjellstyre bare kan vise ut tilleggsjord dersom det ikke er til vesentlig skade
eller ulempe for andre bruksrettshavere i allmenningen eller for samisk reindrift, og at de ikke bør
utvises tilleggsjord i produktiv skog. Utvalget mener også det skal være en frist for å ta tilleggsjorden
i bruk, og at dersom så ikke har skjedd i løpet av fem år, kan fjellstyret kreve ny søknad og
dokumentasjon for at behovet fortsatt eksisterer. Utvalgt vil også videreføre regelen om at retten
til utvist tilleggsjord bortfaller dersom den ikke blir brukt, men foreslår å utvide tidsrommet før
retten opphører til ti år.
Flertallet forutsetter at det ikke skal være mulig for den som har fått utvist tilleggsjord å leie ut
denne jorden, likevel slik at tilleggsjorden følger med ved utleie av hele gården. Mindretallet,
medlemmene Borgnes, Broch Hauge og Velure, mener derimot bruksrettshaveren kan leie ut
tilleggsjorden i korte eller lengre perioder der vedkommende selv ikke har behov for å benytte hele
ressursen. Etter forslaget kan utleie bare skje med samtykke fra fjellstyret, og retten til utleie vil
bare gjelde for bruk som fortsatt har allmenningsrett.
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USS mener fjellstyret bør ha adgang til å avgjøre om det i visse tilfeller bør være adgang til bortleie
av tilleggsjord, og støtter mindretallet i dette spørsmålet.
11.6
Til punkt 13.2.6 – Seter
Et samlet utvalg mener det fortsatt skal være mulig å etablere nye setrer og drive seterdrift i
statsallmenningene som et bidrag til den øvrige gårdsdriften. Utvalget mener det er uheldig at
setrer som går ut av drift over tid blir frittliggende fritidsboliger i allmenningene, og foreslår at det
kan stilles krav til at det er en plan å om holde dyr på seteren om sommeren for å få utvist ny seter.
Etter utvalgets syn bør fjellstyret ha hjemmel til å sette vilkår for utvising av nye setre.
Utvalget mener også at fjellstyret bør vise ut eksisterende setrer som ikke er i drift til nye
seterbrukere der det er mulig, og at etablering av en ny seter normalt bare bør skje i tilfeller hvor
det ikke er aktuelt å overta en eksisterende seter. Utvalget presiserer også at fjellstyret ikke kan
utvise nye setrer dersom etableringen er til vesentlig skade eller ulempe for bruksrettshavere i
allmenningen eller for samisk reindrift.
Et samlet utvalg vil også videreføre kravet i gjeldende fjellov § 18 om at seteren må tas i bruk i løpet
av fem år, og at retten til den utviste seteren bortfaller om kravet ikke oppfylles. Flertallet,
medlemmene Utgård, Broch Hauge, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Smistad og Øygard, foreslår at
det i tillegg skal gjelde et krav om at seteren skal drives i samsvar med vedtaket om utvist seter i ti
år. Plikten skal gjelde fra utvisingen, og dersom seteren ikke blir drevet i samsvar med utvisningen
vil det etter flertallets syn være grunnlag for bortfall av retten. Mindretallet, medlemmene Borgnes,
Helmen, Velure og Østerås støtter ikke forslaget til utvidet krav om å ta seteren i bruk, og mener
gjeldende krav er tilstrekkelige.
USS støtter mindretallet.
Utvalget vil lovfeste kravet til drift, og vil videreføre dagens krav om at en seter regnes for å være i
bruk dersom setervollen blir høstet, eller er inngjerdet til beitedyr. Videre foreslås det at visse
former for utleie av seteren skal aksepteres uten at det blir regnet som avbrudd i driften. Utvalget
mener seterbrukeren, med samtykke fra fjellstyret, skal få adgang til å leie ut seterhusene opp til ti
år som ledd i gårdstilknyttet næring, og at seteren i disse tilfeller skal vurderes som å være i bruk.
Utvalget foreslår å videreføre regelen om at 20 år sammenhengende opphold i seterdriften fører til
at retten til utvist seter bortfaller. Utvalget vil også videreføre hovedregelen om at fjellstyret tilbyr
seteren til en annen bruksrettshaver med behov for seter ved bortfall av retten til utvist seter.
Dersom retten til seteren har falt bort på grunn av manglende drift de siste 20 årene, og den heller
ikke blir utvist til annen allmenningshaver, råder fjellstyret over setervollen, og utvalget foreslår at
fjellstyret i slike tilfeller kan vurdere å leie ut seteren til allmenne formål. Utvalget vil i tillegg
videreføre ordningen der den tidligere seterbrukeren kan få avgiftsfri tillatelse til å beholde seteren
for en periode på inntil 10 år. Adgangen til å gi slik tillatelse skal ligge til fjellstyret, og det vil også
være adgang til å gi tillatelse på nytt og til å knytte vilkår til slike tillatelser.
USS støtter utvalgets forslag
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11.7

Nærmere om punkt 13.2.6.6 – Setre som ligger til eiendom der allmenningsretten har
bortfalt
Utvalget foreslår å videreføre regelen om at retten til utvist seter bortfaller når en eiendom mister
allmenningsretten, og at fjellstyret i slike tilfeller først skal tilby seteren til eiendom som har behov
for seter.
Utvalget er imidlertid delt i spørsmålet om eventuell videreføring av adgang til feste av
seterbygninger for tidligere seterbrukere.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få festetomt til seterhusene som tidligere
seterbruker. Flertallet mener det ikke er ønskelig med fritt omsettelige fritidsboliger i
seterområdene, og viser til adgangen til avgiftsfri tillatelse for 10 år av gangen for den tidligere
seterbrukeren dersom ingen har behov for seteren, og at denne ordningen muliggjør utvising til
landbrukseiendom med behov for seter i fremtiden.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure mener det ikke skal være mulighet for den
som ikke lenger har allmenningsrett til å få vederlagsfri tillatelse til bruk av seteren, da en slik
ordning etter deres syn vil være i strid med grunnleggende prinsipper i allmenningsretten. Slike
tillatelser vil i praksis, spesielt ved fornyelse, skape en egen form for rettigheter i allmenningene – i
praksis til fritidsboliger. Mindretallet foreslår i stedet at det bør være adgang til å feste bort tomt
for seterhusene, når allmenningsretten til eiendommen som har setra har falt bort og at Statskog i
slike tilfeller også må stå fritt til å tilby salg i stedet for festekontrakt. Mindretallet viser også til at
kommunen som reguleringsmyndighet vil sikre lokal medvirkning.
USS støtter flertallets forslag, men viser samtidig til at forslaget medfører betydelig uklarhet om
fremtidige forhold, herunder forholdet mellom eiendommen som har mistet allmenningsretten
medregnet retten til utvist seter og den tidligere seterbrukeren. Flertallet omtaler ikke hva som
skjer i tilfeller hvor det er gitt vederlagsfritt løyve til den tidligere seterbrukeren og eiendommen
som tidligere hadde allmenningsrett deretter selges. Hvor vidt løyvet til den tidligere seterbrukeren
kan fornyes også etter et salg av gården er heller ikke omtalt. En tolking av ordlyden i
flertallsforslaget, «[f]jellstyret kan gi løyve til at seterbrukaren kan ha seterhusa med nødvendig
tomt vederlagsfritt i opptil ti år om gongen», kan være at det er seterbrukeren personlig som får
løyve til å bruke husene. En slik tolking vil innebære at loven i seg selv ikke er til hinder for fornyelse
til en tidligere seterbruker som ikke lenger er eier av eiendommen som stølsretten har vært knyttet
til.
11.8
Til punkt 13.2.7 – Virkesrett
Et vesentlig spørsmål når det gjelder virkesretten, er hvordan den skal utøves. I dag skjer denne på
to ulike måter – enkeltpersondrift eller fellesdrift.
Flertallet i utvalget, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås
og Øygard, foreslår at valg av driftsform for utøvelse av virkesretten skal reguleres i bruksreglene
for det enkelte fjellstyre, og ikke i loven. Flertallet mener likevel at loven bør regulere at
virkesrettshaverne selv har rett til å hogge og drive frem utvist virke, og at kontantbeløp ikke kan
erstatte retten til virke. Heller ikke muligheten til å dekke virkesretten gjennom virkestilskudd bør
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kunne erstatte retten til trevirke fra allmenningen. Flertallet forutsetter også at fjellstyret kan endre
driftsform dersom forholdene i allmenningen endrer seg.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, foreslår en overgang til fellesdrift på
samme måte som det er gjort i bygdeallmenningene, og viser til hensynet til ressurseffektiv drift av
skogen i allmenningene og sparte driftskostnader. Mindretallet mener likevel det må være adgang
til å velge enkeltpersondrift, og peker på at deres forslag i realiteten innebærer at man bytter
hovedregel, men beholder fleksibiliteten.
USS støtter flertallets syn om driftsform ved utnyttelse av virkesrett.
11.9
Til punkt 13.2.8 – Om utbygging av mindre kraftverk/småkraftverk
Utvalget viser til Vistra-dommen, Rt. 1963 s.1263 hvor det ble fastslått at bruk av fallrettigheter til
store kraftverk ikke er en bruksrett, men tilhører grunneier. I spørsmål knyttet til småkraftverk i den
nye fjelloven har utvalget delt seg i tre.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Velure, Østerås og Øygard, mener at retten
til å bruke fall til utbygging av mindre kraftverk må anses som en bruksrettighet. Bruksrettshaverne
sin bruk av vann- og fallrettigheter i statsallmenningene har endret seg, og eldre bruksmåter er lite
aktuelle.. Flertallet foreslår at grensen for små kraftverk bør følge vannfallrettighetsloven § 2, slik
at fall som kan utbringe mindre enn 4000 naturhestekrefter blir regnet som småkraftverk. Flertallet
mener også at det er fjellstyret som må bestemme hvorvidt slike utbygginger skal gjennomføres av
en eller flere bruksrettshavere, eller av fjellstyret som fellestiltak. Om inntektene fra slike
utbygginger foreslår flertallet at husbehovet skal være avgjørende og at overskytende inntekter
tilfaller fjellstyret. Dersom utbyggingen blir gjennomført ved fellestiltak foreslås det at hele
inntekten går til fjellstyret.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Hjelle og Parmann, utelukker ikke at mikrokraftverk kan være
allmenningsrett dersom det er tale en rett med formål å forsyne brukerne av en eller flere setrer
eller et gardsbruk som ligger i allmenningen med strøm, men understreker at dersom det er tale
om flere involverte, som for eksempel flere i en setergrend, eller det blir aktuelt med tilknytning til
nettet for salg, passeres grensen for allmenningsbruk.
Et annet mindretall, medlemmene Jåma, Omma og Smistad mener retten til å nytte vannfall til små
kraftverk ikke er en del av allmenningsretten, og mener retten til å utnytte vannfall til
kraftproduksjon er vesensforskjellig fra retten til å «ta vann til drift av gårdskverner og
almenningssag, til jordvanning og til husholdnings- og husdyrbruk», jf. Rt. 1963 s.1263. Mindretallet
peker også på at inntektene fra slike evigvarende felles ressurser ikke bør tilfalle en enkelt
bruksrettshaver, og at fall derfor bør bygges ut på vanlig måte etter kontrakt med grunneier og at
utleie av fallrettigheter fremdeles må behandles som grunndisponering. Inntektene fra utleie av
fallrettighetene foreslås delt mellom grunneierfondet og fjellstyret.
USS støtter flertallet i at utbygging av små kraftverk kan anses som en bruksrett, men mener at
problemstillingen knyttet til småkraftutbygging og hvem som eventuelt skal forestå denne dersom
utbyggingen vil gi en større produksjon enn de bruksberettigedes egne behov bør utredes nærmere.
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I slike tilfeller bør det vurderes om ikke dette er et område hvor kommunene vil være den som i
tilfelle bør stå for utbyggingen.
11.10
Til punkt 13.2.9 – Bruksregler
Utvalget foreslår at det skal utarbeides lokale bruksregler for utøvelsen av de jordbrukstilknyttede
bruksrettighetene, etter modell fra statsallmenningsloven og bygdeallmenningsloven. Bruksreglene
skal bare gjelde for de jordbrukstilknyttede bruksrettighetene, ikke for jakt og fiske som blir regulert
i loven og av eventuelle forskrifter. Bruksreglene er foreslått å være bindende for fjellstyret, og skal
oppdateres minst hvert tiende år.
Utvalget er delt i spørsmålet om hvem som skal vedta bruksreglene.
USS støtter flertallets forslag om at fjellstyret skal vedta bruksregler, men slik at årsmøtet for de med
jordbrukstilknyttet bruksrett skal fremme forslag til bruksregler for fjellstyret og at fellesorganisasjonen skal
prøve om reglene er i strid med loven.

12

TIL KAPITEL 14 – SAMISK REINDRIFT OG SAMISK BRUK I STATSALLMENNINGENE

Som en oppfølging av SRU II foreslår utvalget både obligatorisk representasjon fra
reindriftsnæringen i fjellstyret og krav om at det skal gjøres vurderinger av hvordan tiltak i
statsallmenningene vil påvirke utøvelsen av reindrift. Utvalget viser til at det i SRU II er foreslått at
bestemmelser i den gjeldende fjelloven om utøvelse av bruksrettigheter, grunndisponering og
avhending, også skal inkludere hensynet til samisk reindrift. Utvalget foreslår i stedet å innføre en
generell regel om dette, men har delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om utforming.
Forslaget fra flertallet, medlemmene Utgård, Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann,
Smistad, Velure, Østerås og Øygard, lyder:
«Fjellstyret eller Statskog SF kan ikkje ta avgjerd som er til vesentleg skade eller ulempe for
bruksrettshavarar i allmenningen eller for samisk reindrift. Det skal særleg leggast vekt på
omsynet til eksisterande bruk i området.»
Mindretallet, medlemmene Jåma og Omma, foreslår en formulering som ligger nærmere forslaget
fra SRU II:
«Fjellstyret og Statskog SF kan ikkje ta avgjerder som er til urimeleg eller unødvendig skade
eller ulempe for bruksrettshavarar i allmenningen eller for samisk reindrift. Det skal særleg
leggast vekt på omsynet til eksisterande bruk i området.»
Utvalget foreslår også at denne generelle bestemmelsen skal vise til reindriftsloven § 63, slik at
avgjørelser og tiltak til vesentlig skade for reindriften skal behandles etter reindriftsloven § 63 om
eiendomsutnyttelse. Utvalget foreslår også at forholdet til folkeretten blir uttrykkelig regulert i den
nye fjelloven og at dette bør gjøres på tilsvarende måte som i finnmarksloven § 3, og understreker
samtidig at fjellstyrene, selv om de etter utvalgets syn er privatrettslige rettssubjekter, må bruke
loven i samsvar med reglene i folkeretten om urfolk og minoriteter.
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USS støtter flertallsforslaget.
13

TIL KAPITTEL 15 – RETT TIL JAKT, FANGST, FELLING OG FISKE

13.1
Til punkt 15.2.1 – Karakteren av retten til jakt og fiske
Utvalget velger å ikke ta stilling til om, eller i hvilken utstrekning, det er tale om en allmenningsrett
til jakt og fiske for folk i allmenningsbygdene. Flertallet, alle utenom Smistad, legger likevel til grunn
at mye talar for at det vil være rett å både jakt- og fiskeretten som en allmenningsrett for folket i
bygda. Smistad mener det ikke er nødvendig å gå inn på disse spørsmålene.
13.2

Til punkt 15.2.2, 15.2.3 og 15.2.4 – Definisjonen av innenbygdsboende, fordeling av
rettigheter og salg av pakker
Utvalget vil videreføre de to kategoriene for innenbygdsboende som følger av fjelloven i dag. Den
ene kategorien er basert på tidligere kommunegrenser, og den andre kategorien gjelder bygd eller
grend hvor innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsrett.
USS viser til de nærmere detaljene i utvalgets forslag, som må anses som en videreføring av dagens
regler. Forslagene støttes.
13.3
Til punkt 15.2.5 – Administrering av jakt- og fiskeretten
Utvalget mener det bør presiseres i loven at fjellstyrene administrerer jakt-, fangst- og
fiskerettighetene på vegne av alle med slik rett, og de som for tildelt jakt og fiske hos et fjellstyre
ikke kan selge eller leie denne retten videre, med unntak for fordeling av jakt- og fiskekort til
reiselivsbedrifter for videresalg.
USS støtter forslaget.
13.4
Til punkt 15.2.6 – Prisrammer og differensiering for jakt- og fiskekort
Utvalget er delt i spørsmål om prisrammer for jakt- og fiske.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Smistad, Parmann, Velure,
Østerås og Øygard, viser til at tilbudet om enkelte former for jakt er mindre enn etterspørselen.
Flertallet foreslår derfor en prisramme fastsatt i forskrift, som vil utgjøre en maksimalpris på
jaktkort, men likevel slik at fjellstyrene står fritt innenfor prisrammen, og at regelen i forskrift om
jakt mv. i statsallmenning § 14 om at det skal være lik pris for innen- og utenbygdsboende for jakt
på storvilt unntatt villrein bør videreføres i loven.
Mindretallet, Utgård og Omma mener det økonomiske potensialet som ligger i jakt og fiske bør
utnyttes i større grad, og foreslår å åpne for at fjellstyret kan velge et prisnivå på linje med det nedre
nivået av det private grunneiere krever. Mindretallet viser til at vedtak om pris kan klages inn til
departementet som følge av klageretten over fjellstyrenes vedtak i saker om jakt og fiske, men
understrekes likevel at det er prinsipielt riktig at også slike saker avgjøres lokalt og at det derfor må
være en høy terskel for at departementet skal endre vedtak i fjellstyret her.
USS støtter flertallets forslag.
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13.5

Til punkt 15.2.7 og 15.2.8 – Sanksjoner ved manglende rapportering og nektelse av jaktog fiskekort
USS støtter utvalgets forslag om sanksjoner ved manglende rapportering og nektelse av jakt og
fiskekort, og at terskelen for mulig utestengelse fra jakt og fiske som følge av regelbrudd bør senkes.
13.6
Til punkt 15.2.9 – Uttalelse fra kommunen
USS støtter utvalgets forslag om å videreføre kommunenes adgang til å uttale seg før det blir gjort
vedtak i fjellstyret om småviltjakt, villreinjakt, større jakt- og fiskeområder, utleie og om fiske etter
gjeldende fjellov, og at regelen også bør gjelde for vedtak fjellstyret fatter om jakt på storvilt
utenom villrein.
USS mener at kommunen bør ha endelig avgjørelsesmyndighet dersom det er uenighet mellom
fjellstyret og kommunen om saker om småviltjakt, villreinjakt og fiske, slik at disse ikke må
fremlegges departementet for avgjørelse.
Utvalget legger til grunn at kommunen bør ha mulighet til å påvirke forvaltningen av jakt og fiske,
og at kommunen har kompetanse til å uttale seg og viser her til at mange kommuner har
viltnemnder eller vilt og innlandsfisknemnder. Utvalget mener det er nødvendig å gi kommunen
denne muligheten, men likevel slik at det ikke skal gå ut over fjellstyret sin rett til å legge opp
forvaltningen slik det passer best i det enkelte område.
13.7
Til punkt 15.2.10, 15.2.11 og 15.2.12 – Storviltjakt
USS støtter utvalgets forslag og merknader om storviltjakt i NOU 2018:11 kap 15.2.10-12.
13.8
Til punkt 15.2.14 og 15.2.15 – Innenbygdsboende og bostedskrav
Utvalget legger til grunn at fortrinnsretten til jakt og fiske kan videreføres innenfor rammen av EØSavtalen. Utvalget mener at heller ikke kravet til bosetning i Norge er i strid med EØS-avtalen, og at
bosetningskravet slik kan videreføres i den nye loven. Samtidig foreslår utvalget at kravet om
bosetning i Norge over en periode på et år ikke bør videreføres i den nye loven. USS er enig i dette.
14

TIL KAPITTEL 16 – BRUK SOM IKKE ER BASERT PÅ ALLMENNINGSRETT

Utvalget mener det er viktig å videreføre mulighetene for utleie av areal som ikke blir benyttet av
de bruksberettigede får å sikre en rasjonell utnyttelse av arealene i statsallmenningene. Utvalget
påpeker at utleie ikke er en del av allmenningsretten, men mener likevel utleie av arealer til beite,
gjeterbuer, tilleggsjord og setre bør ligge til fjellstyret ettersom det er tale om virksomhet tett
knyttet til forvaltningen av bruksrettene. Om det nærmere innholdet i forslaget vises til kap 16.
Utvalget er delt i spørsmålet om utforming av utleiebestemmelsen.
Flertallet foreslår at det skal være adgang til utleie bare av «areal til husdyrbeite, gjetarbu, seter
eller tilleggsjord som bruksrettshavarane ikkje har behov for» som en videreføring av gjeldende
fjellov §§ 15 og 21.
Mindretallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Velure og Østerås, foreslår at det skal
være adgang til utleie av «mellom anna areal til husdyrbeite, gjetarbu, seter eller tilleggsjord som
bruksrettshavarane ikkje har behov for», og begrunner forslaget med hensynet til «tida og tilhøva».
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USS mener det dynamiske elementet i allmenningsretten og hensynet til det lokale selvstyret taler
for mindretallets forslag til utforming av utleiebestemmelse.
15

TIL KAPITTEL 17 – ALLMENHETENS INTERESSER

Forholdet til friluftsloven
USS støtter utvalgets forslag og merknader om forholdet til allmenhetens tilgang til friluftsliv i
statsallmenninger og at friluftslivet bør nevnes i formålsbestemmelsen.
Utvalget foreslår også at den nye loven bør tydeliggjøre ansvaret fjellstyrene har for å tilrettelegge
for friluftslivet i allmenningene.
USS viser til at det er kommunene som etter friluftsloven § 21 er det lokale friluftsorganet, og at
kommunene etter loven er gitt en rekke oppgaver etter loven. Fjellstyrene er ikke nevnt i lovens §
21 og heller ikke i loven for øvrig. USS mener det er uheldig at utvalget ikke klargjør rollene mellom
kommunene og fjellstyret hva gjelder friluftsloven.
Begrensinger i utøvelsen av bruksrettighetene
Utvalget foreslår også å videreføre bestemmelsen i den gjeldende statsallmenningsloven § 4-1 om
begrensninger i utøvelsen av bruksrettighetene når dette er nødvendig for å opprettholde
allmenningens yteevne, og mener det er fjellstyret som kan vedta slike begrensninger. Utvalget vil
derimot ikke videreføre den delen av bestemmelsen i statsallmenningsloven som gjelder fredning
av enkelte områder mot bestemte typer bruk. Flertallet i utvalget, medlemmene Utgård, Borgnes,
Broch Hauge, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Smistad, Velure og Øygard, mener likevel at fjellstyret
skal kunne vedta begrensninger i utøvelsen av bruksrettighetene som er nødvendige av hensynet
til naturgrunnlag og friluftsliv. Mindretallet, medlemmene Helmen og Østerås, vil ikke at fjellstyrene
skal kunne gjøre begrensninger i bruksrettighetene av hensyn til naturgrunnlag og friluftsliv.
USS støtter flertallet.
Fjelloppsynets oppgaver
Utvalget er også delt i spørsmål om fjelloppsynets rolle i tilrettelegging for friluftsliv i
allmenningene. Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure,
Østerås og Øygard, mener oppsynet må spille en sentral rolle i tilrettelegging og informasjon i
området. De mener oppsynet bør informere om bruken i et konkret område for at gamle og nye
gjester i området skal ta hensyn til naturen i allmenningen, og den etablerte bruken. Mindretallet,
medlemmene Utgård, Jåma, Omma uttaler at det også for et tilsyn er sentralt å ivareta interessene
til de bruksberettigede og grunneier, og sikre at konflikter med disse unngås.
USS finner grunn til å påpeke at verken flertallet eller mindretallet har vurdert forholdet til
friluftsloven § 21 og de organene som er nevnt der.
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TIL KAPITTEL 18 – TVISTELØSNING

16.1
Til punkt 18.2.1 – Jordskifteretten som tvisteløsningsmekanisme
Utvalget ønsker et forenklet tvisteløsningssystem sammenlignet med slik det er i dag, og foreslår at
jordskifteretten bør være tvisteløysingsmekanisme for konflikter om allmenningsrett og de
jordbrukstilknyttede bruksrettighetene, likevel slik at jordskifterettene ikke får eksklusiv
kompetanse til å avgjøre slike tvister, men at tvister fortsatt skal kunne føres inn for de ordinære
domstolene.
Formålet med å gå til jordskiftedomstolen med saker etter fjelloven, er å sikre rettssikkerheten til
de ulike bruksrettighetsberettigede i allmenningen. Utvalget foreslår samtidig to alternative
modeller for behandling av konfliktsaker etter loven, og utvalget er delt i spørsmålet om sakene skal
behandles som rettsutredningssaker eller som «eiga sak».
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Velure,
Østerås og Øygard, foreslår at avgjørelser etter den nye fjellova kan føres inn for jordskifteretten
som rettsutredning, jf. jordskifteloven § 4-1. Disse medlemmene mener denne ordningen sikrer en
overprøvingsform som er rimeligere for partene enn den alternative løysinga.
Mindretallet, medlemmene Utgård og Smistad, foreslår at sakene behandles som «eiga sak», jf.
jordskifteloven §§ 5-3 og 5-4. Mindretallet viser til at sakene med denne løsningen vil behandlet
etter reglene i skjønnsloven, jf. jordskifteloven § 5-7, med mindre sakene skulle bli behandlet i
sammenheng med jordskifte.
USS støtter flertallets forslag.
16.2
Til punkt 18.2.2 - Forvaltningsklage
For konflikter om utøvelse av jakt og fiske som administreres av fjellstyret, vil utvalget videreføre
klageordningen som i dag. Disse vedtakene vil også kunne føres inn for de ordinære domstolene,
men utvalget foreslår også en bestemmelse i loven om at klagemulighetene må være uttømt før
det kan reises søksmål.
USS mener det bør utredes om kommunene bør være klageinstans for avgjørelser om jakt og fiske,
og viser til at kommunal klagebehandling vil styrke det lokale selvstyret i samsvar med mandatet
punkt 2.1.5.
16.3
Til punkt 18.2.4 – Straff
Utvalget mener det ikke er nødvendig å videreføre et allment straffebud for alle brudd på loven,
men mener det er viktig å lovfeste at brudd på bestemmelser om jakt og fiske med hjemmel i
fjelloven kan straffes.
USS støtter forslaget.
Med vennlig hilsen
Utmarkskommunenes Sammenslutning
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Ingress
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad om godkjenning av øvingsplan for Singsås-,
Soknedal- og Budal Røde kors hjelpekorps for perioden 2019- 2023
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt «Øvelsesplan 2010-2013 For Singsås-, Soknedal- og Budal
Røde kors hjelpekorps» til godkjenning.
Øvelsesplanen inneholder til sammen 11 øvelser/aktiviteter som ønskes gjennomført. Dette er:
-

Skredvurderinger/skredkurs/skredsøk
Innlegging og oppdatering av GPS ruter
Kartlegging av sambandsforhold i øvelsessonene
Kjøreteknisk trening, Snøscooter og ATV
Praktisk bruk av GPS
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-

Dybdekunnskap nedkjøling/brannskader/bruddskader/stabilisering/pasientransport
Oppfriskingskurs generell førastehjelp/D-HLR
Aksjonsledelse/Komando og kontroll
Psykososial krisehåndtering
Fellesøvelse med nabokorps

Flere av disse øvelsene innbefatter bruk av snøscooter og ATV, der de fleste er hjemlet direkte i
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Noen av disse er derimot øvelser som trenger
godkjenning etter same lovs §6. Dette gjelder øvelser som innbefatter kjentmannskjøring og
utlevering av nødplakater.
Enkelte øvelser vil inneholde flere av disse øvelsesmomentene, i tillegg vil flere av momentene
bli gjennomført flere ganger i løpet av perioden.
Øvingsplanen gir en god oversikt over de ulike øvingsområdene i kommunen. Hvert hjelpekorps
har delt inn sitt område i flere delområder. Delområdene som inngår i Forollhogna nasjonalpark
er trukket ut av øvingsplanen, og all øving vil skje utenfor verneområder.
Et av øvingsmomentene: «Fellesøvelser med nabokorps» har derimot i sin beskrivelse at det skal
gjennomføres øvelse i Forollhogna nasjonalpark i samarbeid med bl.a. politiet.
«Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder» fra
Miljødirektoratet i 2013 gir føringer for innhold i øvigsplaner, samt hvordan gjennomføring skal
foregå, samt hva som skal godkjennes av kommunen.
Redningstjenesten skal senest 12 timer før en øvelse startes levere kjøreordre til lokal
redningssentral. Her skal det være en henvisning til øvingsplanene, samt tigdspunkt,
område/traseer, antall scootere som skal være med samt registreringsnummer på disse. Det skal
også fremgå hvem som er leder for øvelsen.
Vurdering
RHK gjør en veldig viktig jobb for publikums sikkerhet i gjennom hele året. Denne øvingsplanen
omfatter et bredt spekter av øvingsmomenter som gjør at hjelpekorpset står sterkere om det
skulle være behov for en utrykning.
Innsendte øvingsplan er en felles plan for alle Røde Kors hjelpekorps i kommunen. Rådmannen
synes det er positivt at alle korpsene har gått sammen om en felles plan.
Det er beskrevet under punktet som gjelder øvingsområder i planens side 3 at områdene som
innbefatter Forollhogna nasjonalpark ikke skal inngå i øvingsplanen. Likevel er det et av
øvingsmomentene «Fellesøvelser med nabokorps» som beskriver at øvingen også skal skje
innenfor verneområdet. Rådmannen antar i dette tilfellet at det er en forglemmelse at dette ikke
er tatt ut av planen, men velger likevel å påpeke at en slik øvelse må dispenseres fra
verneforskriften. Dette er det Nasjonalparkstyret for Forollhogna som kan gjøre.
Øvelser fastsatt i godkjent øvingsplan, og uttrykninger er for Røde kors hjelpekorps i hjemlet
direkte i lov gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4. Likevel er det slik at
enkelte element i øvingene ikke er hjemlet direkte i denne paragrafen, og må derfor behandles
etter Forskrift om motorferdsel i utmark §6. Siden flere av øvelsene kan inneholde flere av
øvelsesmomentene som er opplistet i planen, derav også momenter som må behandles særskilt
etter nevnte § 6, velger rådmannen å behandle hele planen under ett i dette tilfellet.
«Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder» fra
Miljødirektoratet i 2013 gir føringer for innhold i øvingsplaner, samt hvordan gjennomføring
skal foregå, samt hva som skal godkjennes av kommunen. Øvingsplanen skal i følge
retningslinjene beskrive
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-

Områdene hvor øvingsvirksomheten skal foregå og, i den grad det er mulig å forhåndsfastsette, traseer for bruk av snøscooter
Innholdet i og omfanget av øvingsvirksomheten
Forventet tidspunkt for øvingsvirksomheten
Forventet antall deltakere og snøscootere

Rådmannen mener i dette tilfellet at innleverte øvingsplan fyller de kriterier som stilles i
retningslinjene, så langt dette kan fastsettes i en 5 årsplan. Det er ikke oppgitt spesifikke områder
for de ulike aktivitetene, men det er vedlagt et kart som viser de ulike delområdene. Rådmannen
vurderer som vanskelig å fastsette helt konkrete øvingsområder i en 5-årsplan, da det vil være
ulike behov og forhold som avgjør hvor det skal og kan øves det enkelte år. Det samme gjelder
antall deltakere, som kan variere gjennom perioden.
Siden det skal leveres en kjøreseddel til lokalt politi før øvelsen starter, der antall deltakere og
spesifikt øvingsområde er beskrevet, mener rådmannen at øvelsesplanen inneholder det som er
nødvendig for godkjenning.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6,
godkjenner Midtre Gauldal kommune de delene av øvingsplanen som omhandler bruk av
snøscooter i utmark.
-

Rådmannen gjør oppmerksom på at dette vedtaket i seg selv er en tillatelse til kjøring,
men at det må utstedes en kjøreordre fra lokalt politi i forkant av hver øvelse.

-

Kopi av øvingsplanen må sendes lokalt lensmannskontor og SNO.
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Kurs og øvelsesplan for Singsås, Soknedal og Budal Røde Korps
hjelpekorps 2019– 2023.
Soknedal Røde korps ble stiftet 1971 og har hatt varierende medlemsmasse og aktivitet gjennom
årene. De siste årene har vi hatt en stabil og god medlemsmasse og har i dag 21 aktive medlemmer.
Budal Røde Kors ble stiftet i 1951 og har gjennom årene hatt varierende aktivitet og medlemsmasse.
Vi har i dag 17 aktive medlemmer og har i tillegg 6 rekrutter. Budal Røde Kors Hjelpekorps har i dag
eget depot med eget utstyr, som ligger sentralt til i Budal sentrum (Enodd).
Singsås Røde korps hjelpekorps ble stiftet 1972, har 93 medlemmer. Hvorav 12 aktive. Depot og
lokale er sentralt beliggende på Forsetmoen.
Medlemmene er kurset og utdannet innen førstehjelp og redning og medlemmene innebar en god
miks med høy fagkompetanse.
De fleste medlemmene har lokal tilhørighet og er i alderen 18 – 70 år.
I tillegg til vår kjerneoppgave ‘beredskap’ så samarbeider vi med lokalt næringsliv og organisasjoner
der vi bidrar med kurs, sanitetsstøtte.
Vi er godt utstyrt med beredskapsmateriell som vi kan rykke ut med på kort varsel til alle områder
hvor det skulle være behov.

Om øvelsesplanen:
Singsås, Soknedal og Budal Rødekors’s øvingsplan skal gjelde for 5 år.
Dette gir ledelsen, medlemmene og våre samarbeidspartnere en forutsigbarhet i forhold til øvelsesopplæringsprogrammet.
I tillegg vil det gjøre planleggingen av samøvelser med Politi/brann/ sivilforsvar/Midtre Gauldal
Kommune/SNO og nabo hjelpekorps enklere.
Planen er lagt opp til først og fremst for å understøtte hovedaktiviteten til korpset og skal være en
helhetlig plan for utvikling av korpsets medlemmer. Her vil vi benytte medlemmenes
spesialkompetanse og lokalkunnskap i vårt hjemmeområde som er Singsås, Soknedal og Budal med
tilhørende del av Forollhogna Nasjonalpark.
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Våre definerte områder for kurs/ øvelse og aksjoner
1.1: Forollhogna Nasjonalpark. Utgår.
1.2: Håkkådalen sæterområde
1.3: Bjørgan og Vinstad Sæterområde
1.4: Hauka og Ramstad og Ølshavden
1.5: Soknedal Vest / Støren vest

2.1: Forollhogna Nasjonalpark. Utgår
2.2: Budal Vest og Vernområde Endalen
2.3: Budal Øst og Vernområde Synnerdalen
2.4: Storrøsæter/Storrø/Kjelden
2.5: Bjerkli/Buseth
3.1: Forollhogna nasjonalpark
3.2: Singsås vest
3.3: Singsås øst
3.4: Singsås nord
3.5: Støren øst

Generelt om vårt område.
Vårt område består av stort sett Sæterdaler med mellomliggende fjellområder og hyttegrender.
Sør i området har vi Forollhogna nasjonalpark med grense mot Rennebu, Kvikne og Budal.
Budal grenser mot Soknedal i vest, Kvikne i sør og Singsås i øst. Singsås grenser Holtålen.

Disse områdene er mye brukt som friluftsområde hele året med en økende tendens.
Innenfor området er det mange hytter, fiskevann, Jakt og bærområder med lange avstander og
liten/dårlig mobildekning.
I Forollhogna er det strenge vernebegrensninger som gjør det utfordrende å få nok mulighet til å
gjøre seg kjent slik at en kan være trygg ved en eventuelle redningsaksjon.
Det er får merkede løyper i området så de som ferdes går egne stier, dette er en utfordring når
personer er savnet i området.

Øvelses og kursplaner Singsås, Soknedal og Budal Røde Kors 2019 -2023

283

Øvelsesplan 2019 – 2023

Singsås, Soknedal og Budal Røde Kors ønsker fornuftige løsninger som i varetar både hensynet til
naturen og de vernebestemmelsene som gjelder i nasjonalparken og landskapsvernområdene som
grenser inntil, men vi må samtidig opprettholde en kvalitet på vår påtatte beredskap i området, som
gjør oss i stand til å få raske og positive resultater i vårt område. Dette forventes også av områdets
brukere.
En god beredskap, rask resksonstid og ikke minst et hurtig resultat i for eksempel en leteaksjon, eller
ved akutt sykdom avhenger av flere elementer.
Tilgjengelig mannskap med lokalkunnskap og materiell. En slik lokalkunnskap kan ikke opparbeides
ved å se på kart eller benytte GPS eller bli det fortalt av andre.
Vårt område dekker et meget variert terreng med stor utstrekning, og med mange mennesker ute til
enhver tid.
Å vite hor snøskavler dannes, hvor det er farlige stup og kløfter eller helninger slik at det faktisk er
kartlagt hvor det mulig å kjøre og ikke kjøre, hvile passasjer som kan benyttes over elver etc er
kunnskap som bare personer som har vært i området å sett med selvsyn kan inneha.
Miljøverndepartementet sendte 31.01.2013 ut «Retningslinjer om redningstjenestens bruk av
snøscooter i områder hvor det kan forventes mulige redningsaksjoner»
Departementet argumenterte for behovet redningstjenesten har:» For å være i stand til å redde liv
og ivareta egen sikkerhet ved redningsaksjoner, vil imidlertid redningstjenesten til en viss grad være
avhengig av mulighet for øvingskjøring og i praksis kjøring for å bli kjent (Kjentmannskjøring) innenfor
sitt område og i verneområder.
Videre at» Øvingskjøring og kjentmannskjøring innenfor et verneområde kan skje dersom det gis
dispensasjon fra verneforskriften etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i
naturmangfoldsloven §48
Og til slutt at :’Forvaltningsmyndigheten skal som hovedregel bare kunne gi dispensasjon til
øvingskjøring og kjentmannskjøring som et ledd i en øvingsplan.
Vi vil med bakgrunn i overnevnte sette opp en øvelsesplan for vårt definerte område ref vedlagt kart
med definerte soneinndelinger i A3
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Planlagte kurs/Øvelser
Skredvurderinger / Skredkurs / Skredsøk
Periode: Vinter 19, Vinter 20, Vinter 21, Vinter 22, Vinter 23. Begrenset til senest 15. april
Mål
Tiltak/gjennomføring
Vedlikeholde kompetanse- Kamerattrening i
1: Teori og praksis
skred.
2: Samarbeid med skredeksperter
Kompetanseutvikling i organisert søk i skred.
3: Feltarbeid i kombinasjon med
Forebygge ulykker / uhell ved utløsning av
kjentmannskjøring.
skred. Større sikkerhet for eget mannskap ved
aksjoner
Kommentar:
Økt kunnskap om skred er noe av det viktigste vi som hjelpekorps kan jobbe med.
Både for raskere og redde andre, men også for å øke sikkerheten for eget mannskap. Vi har
medlemmer med god kunnskap med vi vil her også trekke inn ekspertise.

Innlegging og oppdatering av GPS ruter
Periode: Vinter 19, Vinter 20, Vinter 21, Vinter 22, Vinter 23. Begrenset til senest 15. april
Mål
Tiltak/gjennomføring
Større sikkerhet og raskere suksess ved
1: Samarbeid med Politi/ Grunneiere
aksjoner. Sikrere ruter, bedre orientering i
2: Feltarbeid i kombinasjon med
kjentmannskjøring.
dårlig vær
Kommentar:
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med Politi og SNO og her dele de ruter erfaringer vi gjør

Kartlegging av sambandsforhold i øvelsessonene
Periode: Vinter 19, Vinter 20, Vinter 21, Vinter 22, Vinter 22. Begrenset til senest 15. april
Mål
Tiltak/gjennomføring
Opprette dekningskart, som vil gi større
1: Samarbeid med Politi
sikkerhet ved aksjoner
2: I kombinasjon med kjentmannskjøring.
Kommentar:
I en stor del av vårt område er det ikke dekning på mobiltelefon. Radio samband har også
begrensninger som vi ønsker å kartlegge for å ha et godt verktøy ved koordinering av aksjoner.

Kjentmannskjøring / nød plakater
Periode: Vinter 19, Vinter 20, Vinter 21, Vinter 22, Vinter 22. Begrenset til senest 15. april
Mål
Tiltak/gjennomføring
Gjøre korpsets medlemmer bedre rustet til
1: Gruppevis planlagt kjøring i sonene
rasker resultater ved leteaksjoner. Utvikle
2: Samarbeid med lokalkjente
3: utdeling av Nød plakater til hytteeiere
områdegrupper med inngående kjennskap til
våre områder.
Lendevurderinger/ Trasevalg
Øvelses og kursplaner Singsås, Soknedal og Budal Røde Kors 2019 -2023
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Kommentar:
Lokalkunnskap og kjennskap til terreng er med på å skape trygghet for mannskaper og gjøre oss i
stand til å komme raskere frem til målet. I en situasjon med dårlig vær og mørke er vi helt
avhengige av kjennskap til området vi beveger oss i. Om det settes inn mannskaper fra andre
lokallag, Politi etc vil våre kjentmenn fungere som lagledere.
For å bygge opp grupper av medlemmer med inngående områdekunnskap er det nødvendig å
gjennomføre dette hvert år.

Kjøreteknisk trening, Snøscooter og ATV
Periode: Hele året 2019 – 2023. Dog opphold perioden 15.april – 15.mai.
Mål
Tiltak/gjennomføring
Bedre tekniske ferdigheter i håndtering av
1: Kjøring i ulendt terreng
snøscooter og ATV.
2: Kjøring i varierende snøforhold
Forebygge ulykker og uhell ved aksjoner.
3: Kjøring ‘i blinde’ kun GPS
Lendevurderinger og trasevalg
Kommentar:
Vårt mannskap må ha nok ferdigheter til å ta seg fra sikkert og effektivt med egen maskin og med
pasient.

Praktisk bruk av GPS
Periode: Sommer og vinter 2019 – 2023
Mål
Raskere orientering i felt. Større sikkerhet

Tiltak/gjennomføring
1: Teorikurs orientering med GPS
2: I kombinasjon med kjentmannskjøring
3: I kombinasjon med kjøreteknisk trening.

Kommentar:
Dette er basiskunnskaper som vi må være 100% sikker på at fungerer. Både for å finne fram men
ikke minst det å melde tilbake til operasjonssentral hvor man befinner seg.

Dybdekunnskap nedkjøling / brannskader/ bruddskader/ stabilisering/ pasienttransport
Periode: Sommer og vinter 2019 – 2023
Mål
Oppnå spisskompetanse i de mest aktuelle
fagområder

Tiltak/gjennomføring
1: Teori og praksis i kombinasjon med
kjentmannskjøring
2: Samarbeid med eksperter
3: I kombinasjon med kjøreteknisk trening

Kommentar:
Dette gir stor trygghet for egne mannskaper og ikke minst pasienter.

Øvelses og kursplaner Singsås, Soknedal og Budal Røde Kors 2019 -2023
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Oppfriskningskurs generell førstehjelp/ D-HLR
Periode: Årlig
Mål
Repetisjon av kunnskap

Tiltak/gjennomføring
1: Teori og praksis
2: Samarbeid med eksperter

Kommentar:
Livreddende kunnskap kan ikke repeteres for ofte

Aksjonsledelse/Kommando og kontroll
Periode: Vinter 20, Sommer 22
Mål
Bedre aksjonsledelse, økt effektivitet, større
sikkerhet, flere aksjonsledere

Tiltak/gjennomføring
1: Teori og praksis
2: Samarbeid med innleid ekspertise

Kommentar:
Korpsarbeidet er basert på frivillighet. En aksjon vil aldri fungere om vi ikke har erfaren operative
ledere på plass. Viktig å ha denne kunnskapen innenfor egne rekker ikke å miste tid når en aksjon
skal settes i gang

Psykososial krisehåndtering
Periode: Høst 20
Mål
Tiltak/gjennomføring
Lederkurs for å kunne bidra sammen med
1: Teori og praksis
kommunens kriseberedskap.
2: Samarbeid med innleid ekspertise
Bedre håndtering og debrifing av eget
mannskap
Kommentar:
Korpsarbeidet er basert på mange frivillige ‘amatører’. Det er viktig at vi innehar kunnskap om å ta
vare på disse under og etter aksjoner

Fellesøvelser med nabokorps
Periode: Vinter 19, Vinter 20, Vinter 21, Vinter 22, Vinter 22. Begrenset til senest 15. april
Mål
Tiltak/gjennomføring
Fellesøvelser med nabokorps over
1: Teori og praksis i kombinasjon med
grenseområder.
kjentmannskjøring
Herunder også søk i Forollhogna nasjonalpark
2: Samarbeid med Politi.
3: Test samband
4: GPS ruter inn i Nasjonalpark
Kommentar:
Nasjonalparken er et viktig område som det har vært lite øvelse inn i.
For å sikre turfolk og jegere samt eget personell er det meget viktig å ha sikre ruter for inn og
utkjøring og over grenseområder. Samtidig er det viktig å skaffe seg en oversikt på
sambandsforhold i området som kan være noe begrenset.
Øvelses og kursplaner Singsås, Soknedal og Budal Røde Kors 2019 -2023
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Saksframlegg

Arkivnr. V85

Saksnr. 2019/313-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
16/19
11.02.2019
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Vedtak - søknad om økonomisk støtte til skogkurs - 2018/2019 - Støren
ungdomsskole

Dokumenter i saken:
1 I Skogfond - søknad om økonomisk støtte til skogkurs - våren
2019 - Støren ungdomsskole
2 S Skogfond - søknad om økonomisk støtte til skogkurs 2018/2019 - Støren ungdomsskole

Støren ungdomsskole

Vedlegg
1 Skogfond - søknad om økonomisk støtte til skogkurs - våren 2019 - Støren ungdomsskole

Ingress
Støren ungdomsskole søker om økonomisk støtte til å gjennomføre kurs i skogbruk for 10.
klasseelever.
Saksopplysninger:
Støren ungdomsskole har siden høsten 2011 gjennomført 7-dagers skogbrukskurs for 18 elever i
10. klasse. Kurset har vært en fast del av skolens praksistilbud siden 2013. Kurset har en del
kostnader ut over ordinær drift, og skolen har sendt med et budsjett på kostnadene ved
gjennomføringen. Totale kostnader er satt til 91.000,- kroner
Støren ungdomsskole søker om økonomisk støtte til å gjennomføre dette kurset for årets 10.
klasse.
Vurderinger:
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Skogbrukskurset ble i oppstarten initiert av kommunen og skogbruksaktørene i kommunen. Det
ble de første årene finansiert av kommunen med tilskudd fra Sør Trøndelag Fylkeskommune og
Fylkesmannen i Sør Trøndelag det første året. Støren ungdomsskole har nå tatt over hele
administrasjonen og økonomien rundt kurset. Kurset har en kostand pr elev på ca. 4.200 kroner.
Etter oppnådde 7 dager ytes derimot et skogsarbeiderstipend som gjør at den reelle kostnaden
blir 2.000,- kroner. Dette gir en samlet kurskostnad på 36.000,- kroner. I tillegg kommer
kostnader til supplering av verneutstyr, vikarlærer og transport.
Midtre Gauldal kommune var initiativtaker til å få til denne ordningen i 2011. dette kurset var
det første 7-dagerskurset i skogbruk nordafjells, og det har etter dette spredt seg til flere
kommuner i gamle Sør Trøndelag. Rådmannen mener at skogbrukskurset gir eleven god innsikt i
dagens skogbruk. Elevene lærer viktigheten av en god foryngelse, stell av ungskogen og verdien
av tømmeret som tas ut. I tillegg gir kurset god opplæring i sikkerhet. Mange av elevene kommer
selv fra, eller har tilknytning til skogeiendommer i kommunen. Rådmannen er kjent med at flere
av elevene har tatt på seg skogsarbeid i egen og andres skogeiendom etter kurset. I tillegg er det
elever som har tatt kuret som har valgt skogbruk på videregående og høyskole. Rådmannen
mener derfor kurset gir mulighet for rekrutering innen skogbruket.
Midtre Gauldal kommune har i flere år budsjettert bruk av rentemidler fra skogfondet til kurs og
opplæring rettet mot ungdom. Ungdomsskolekurset ar tatt bort noe av behovet for kurs i de siste
årene. Rådmannen mener det derfor vil være fornuftig å støtte ungdomsskolen med
gjennomføringen av kurset. Kommunen har også tidligere gitt støtte fra rentemidler til dette
prosjektet. Dette er noe kommunen ikke har mulighet til i mange år fremover. Det er derfor satt i
gang et arbeid med å prøve å få inn eksterne midler til dette kurset. Rådmannen ser likevel for
seg at det vil være behov for å budsjettere med midler til dette kurset også neste skoleår.
Årets renteinntekt på innestående skogfondsmidler i Midtre Gauldal kommune er på 146.000,kroner. Fastsatte deler av dette skal betales ut til Skogeierandelslag, Landbruksdirektoratet og
Fylkesmannen. Dette utgjør ca. 102.000,- kroner. Kommunen sitter da igjen med en renteinntekt
på ca. 44.000,- kroner. Rentemiddelbeholdningen er i dag på 279.395,- kroner. Bruken av
rentemidler fra skogfondet bestemmes av Forskrift om skogfond o.a.
Rådmannen vurderer i dette tilfellet at det vil være i tråd med forskriften å bruke av rentemidlene
på kursavgiften og komplettering av verneutstyr. Rådmannen velger derfor å budsjettere med et
tilskudd på inntil 50.000,- kroner til Støren ungdommeskole på kursavgift og verneutstyr. Lærer
og skyss må skolen selv dekke.
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Forskrift om skogfond o.a. innvilger Midtre Gauldal kommune søknad fra Støren
ungdomsskole om tilskudd pålydende 50.000,- til skogbrukskurs for 10. klasse. Tilskuddet skal
dekke kursavgift og dokumenterte kostnader på verneutstyr.
Midlene tas fra rentemidler fra skogfondet for 2019.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2018/3628-15

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
17/19
11.02.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - riving av eksisterende bygg/oppføring av hytte og anneks/endring
av tomt/omlegging av vei/avløpsanlegg - gbnr 155/12

Dokumenter
i saken:
1

I

2

U

3

I

4

I

Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - riving av
eksisterende
bygg/oppføring av hytte
og anneks/endring av
tomt/omlegging av
vei/avløpsanlegg - gbnr
155/12 - Hauka - 7288
Soknedal - tiltakshaver
Lena Fossum
Foreløpig svar - søknad
om dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - riving av
eksisterende
bygg/oppføring av hytte
og anneks/endring av
tomt/omlegging av
vei/avløpsanlegg - gbnr
155/12
Ettersendelse av
nabovarsel i forbindelse
med dispensasjonssak Per Johnny Fossum
Vedrørende ettersendt
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Lena Fossum

Lena Fossum

Per Johnny Fossum

Lena Fossum

5

U

6

U

7

N

8

N

9

I

10

U

11

I

nabovarsel - ønsker
bekreftelse på mottak gbnr 155/12
Bekreftelse på mottatt
nabovarsel - gbnr
155/12
Høringsbrev - søknad
om dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - riving av
eksisterende
bygg/oppføring av hytte
og anneks/endring av
tomt/omlegging av
vei/avløpsanlegg - gbnr
155/12
Høringsbrev - søknad
om dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - riving av
eksisterende
bygg/oppføring av hytte
og anneks/endring av
tomt/omlegging av
vei/avløpsanlegg - gbnr
155/12
Landbruksfaglig
uttalelse til søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - riving av
eksisterende
bygg/oppføring av hytte
og anneks/endring av
tomt/omlegging av
vei/avløpsanlegg - gbnr
155/12
Fylkeskommunens
uttalelse til søknad om
riving og oppføring av
hytte og anneks, endring
av tomt, omlegging av
vei og avløpsanlegg 155/12 i Midtre Gauldal
Melding om
fristforlengelse - søknad
om dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - gbnr 155/
Uttalelse til høringsbrev
- Søknad om
dispensasjon fra
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Lena Fossum
FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG m.fl.

Aril Røttum

Anine Lillevik

Trøndelag
fylkeskommune

Lena Fossum

Mattilsynet

12

I

13

I

14

I

15

S

Vedlegg
1

2

kommuneplanens
arealdel - Midtre Gauldal
kommune
NVEs uttalelse til
søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - Riving av
eksisterende bygg /
oppføring av hytte og
anneks / endring av tomt
/ omlegging av
vei/avløpsanlegg på
GBnr 155/12 - Midtre
Gauldal kommune
Sametingets uttalelse Flere ulike tiltak på gbnr
155/12, Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse - dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - riving av
eksisterende bygg oppføring av hytte og
anneks - endring av tomt
- omlegging av vei avløpsanlegg - Midtre
Gauldal - gbnr 155/12
Dispensasjonsbehandlin
g - søknad om
dispensasjon fra
kommuneplanens
arealdel - riving av
eksisterende
bygg/oppføring av hytte
og anneks/endring av
tomt/omlegging av
vei/avløpsanlegg - gbnr
155/12

Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel riving av eksisterende
bygg/oppføring av hytte og
anneks/endring av
tomt/omlegging av
vei/avløpsanlegg - gbnr
155/12 - Hauka - 7288
Soknedal - tiltakshaver
Lena Fossum
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel riving av eksisterende bygg
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NORGES
VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Samediggi/Sametinget

FYLKESMANNEN I
TRØNDELAG

- oppføring av hytte og
anneks - endring av tomt omlegging av vei avløpsanlegg - Midtre
Gauldal - gbnr 155/12
NVEs uttalelse til søknad
om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel Riving av eksisterende bygg
/ oppføring av hytte og
anneks / endring av tomt /
omlegging av
vei/avløpsanlegg på GBnr
155/12 - Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse til høringsbrev Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel Midtre Gauldal kommune

3

4

Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Lena Fossum har på vegne av Per Johnny Fossum søkt om dispensasjon fra arealformål fastsatt i
kommuneplanens arealdel (kpa). Det søkes om dispensasjon for følgende:





Omlegging av eksisterende vei
Riving og oppføring av ny hytte og nytt anneks
Etablering av avløpsanlegg
Fradeling av tilleggsareal

Eksisterende fritidsbolig har ifølge matrikkelen et oppgitt bruksareal på 16m2. Det er uavklart
hvor stort eksisterende uthus er. Omsøkt fritidsbolig har et areal på inntil 75m2. Omsøkt anneks
søkes oppført med inntil 20m2. Ingen av de eksisterende bygningene er Sefrak-registrert.
Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger på sør-siden av elva Hauka, inntil setervegen til Håkkådalen.
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Figur 1: Situasjonskart som viser omsøkt eiendom med rødt omriss og rød pil

Dagens situasjon
I AR5 er det omsøkte arealet hovedsakelig definert som produktiv skog.

Figur 2: Situasjonskart som viser omsøkt eiendom med blått omriss.

Figur 3: Bilde fra kommunens arkiv, tatt i 2015 i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Viser eksisterende
fritidsbolig og uthus.
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Figur 4: Utdrag fra søknaden. Angir hvilket område som søkes fradelt for å endre eiendommen.

Figur 5: Utdrag fra søknaden. Viser plassering av omsøkte bygninger og omsøkt endring av vei.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Aktsomhetsområde for flom.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – Ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – Ingen registreringer som berører tiltaket.
Planavklaring
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Omsøkt område er ikke regulert og omfattes av kommuneplanens arealdel 2010-2022 hvor det
fremgår følgende: «kommuneplanens arealdel er ikke rettslig bindende for bygge- og
anleggstiltak (…) her gjelder kommuneplan godkjent 06.12.2000 og tidligere vedtatte planer».
I kommuneplanens arealdel 2001-2013, vedtatt 06.12.2000 er omsøkt område delvis avsatt til
LNF-sone 1 og delvis til vegformål.

Figur 6: Utdrag fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 06.12.2000. Omsøkt eiendom er anvist med rød pil.

Det fremgår følgende av bestemmelsen for LNF-sone 1:

Omsøkte tiltak er således i strid med arealformålet.
Arealdelen fra år 2000 har i tillegg en bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag. Det fremgår
følgende av bestemmelsen:

Omsøkt fritidsbolig søkes oppført innenfor 50m fra elva Hauka og er således i strid med
bestemmelsen.
Søkers begrunnelse for tiltaket
Begrunnelsen ligger vedlagt. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at tilgjengeligheten til
elva vil bli bedre for allmenheten og at risikoen for flomfare reduseres som en følge av at
bygningsmassen flyttes lengre unna elva.
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
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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, 14.12.2018
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Mattilsynet i brev datert, 12.12.2018
«Mattilsynet har ikke registrerte vannforsyningssystem eller hensynssoner for drikkevann i
nærheten av eiendommen. Det kan likevel finnes privat vannforsyning i området. det bør derfor
kartlegges/vurderes om tiltaket genererer utslipp som kan forurense eventuelle vannuttak
nedstrøms eiendommen.
Når det gjelder foreslått avløpsløsning vil forbrenningstoalett være den tryggeste løsningen i
forhold til mulige utslipp fra avløp.
Løsningen for vannforsyning er ikke beskrevet. Hvis eiendommen har egen vannkilde er eier
selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og
farge, jf. drikkevannsforskriften§5 siste ledd. Det vises også til plan- og bygningsloven (pbl) §
27-1. medbrakt vann kan også aksepteres for fritidsbebyggelse.
Ved dispensasjon fra pbl og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for blant annet helse, jf. pbl § 19-2 tredje ledd. Ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.
Vannforskriften § 17 understreker behovet for å beskytte drikkevannskilder slik at omfanget av
rensing for å produsere drikkevann reduseres. Slik beskyttelse skal kommunen som
planmyndighet og sektormyndighet bidra til. Tilsvarende skal andre sektormyndigheter benytte
sitt regelverk slik at drikkevannskildene beskyttes mot tiltak som kan redusere deres egnethet,
eller som påfører vannverket ekstra kostnader til vannrensing.
Innspill
 Vi forutsetter at tiltaket ikke påvirker eventuell privat vannforsyning i nærheten.
 Tilgang til drikkevann bør avklares.
 Forbrenningstoalett vil slik Mattilsynet erfarer det være den beste løsningen i forhold til å
redusere utslippsfare.».
NVE i brev datert, 20.12.2018
«Vi kan ikke se at det omsøkte tiltaket skulle komme i direkte berøring med våre interesser.
Det er positivt at tiltakshaver ønsker å trekke bebyggelsen lenger unna vassdraget enn dagens
lokalisering. Vi anbefaler at det tas inn vilkår om bevaring av kantsona mot vassdraget».
Sametinget i brev datert, 07.01.2019
Ingen merknader, minner om kulturminneloven.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 17.01.2019
«Klima og miljø
Det søkes dispensasjon fra LNF-formål og byggeforbud langs vassdrag for
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omlegging av vei, riving og oppføring av ny hytte og anneks, etablering av
avløpsanlegg og endring av tomt.
Eksisterende fritidsbolig har et oppgitt bruksareal på 16 m2, det er uavklart hvor stort
eksisterende uthus er. Omsøkte fritidsbolig har et areal på inntil 75 m2, og omsøkte
anneks inntil 20 m2. Eksisterende bygg ligger tett inntil elva Hauka, et sidevassdrag
til Gaula, som er et varig verna vassdrag.
Fylkesmannen finner det uheldig at en liten hytte blir erstattet av en større fritidsbolig.
Framlagte søknad innebærer betydelige tiltak som omfatter riving av ei lita bu, samt
oppføring av ny og større hytte, omlegging av vei og endring av tomt. Dette vil derfor
kunne betraktes som etablering av ny fritidsbebyggelse. Tiltak som dette der små
hytter/buer blir erstattet av større fritidsbygg, vil kunne medføre økt bruk og kan slik
sett medføre en større belastning på miljøet og områder som i KPA er avsatt til LNF-formål.
Omsøkte tiltak ligger innenfor «bygdenære områder» i regional plan for Forollhogna
villreinområde. I planen er det vedtatt retningslinjer for ny fritidsbebyggelse i disse
områdene, hvor det fremgår at fritidsbebyggelse primært bør bygges ved fortetting,
eller i tilknytning til bebygde områder og/eller utvidelse av eksisterende bygninger.
Villreinen er en ansvarsart for Norge og har svært stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Den er usedvanlig arealkrevende og sky. Disse egenskapene gjør reinen spesielt
sårbar. Menneskelig aktivitet ved eller ut fra infrastruktur skaper forstyrrelser og
hindrer reinen i å bruke områder. Dette har gitt og gir fortsatt tap av leveområder.
Menneskelige forstyrrelser er i dag en økende utfordring for reinen, både innenfor og
utenfor verneområder. For å ivareta kvaliteten i reinens leveområder er det viktig å
unngå å legge til rette for tiltak som skaper økte forstyrrelser i og like inntil
villreinområder.
Endring av tomt går ut på å avskjære et areal på vestsiden av tomten, som så
skjøtes på i sørlig retning. Dette fører til at omsøkte fritidsbolig bygges lenger unna
vassdraget. Av hensynet til allmenn ferdsel og kantvegetasjon langs vassdraget,
finner Fylkesmannen dette positivt. Ved en endring av tomten vil eksisterende vei
flyttes noe lenger sør. Da det allerede eksisterer en gammel parkeringsplass her, vil
ikke tiltaket medføre betydelige landskapsinngrep. Fylkesmannen bemerker at det
øst for eiendommen ligger et myrområde, og forutsetter at veien legges slik at det
ikke medfører inngrep i dette. Eksisterende hytte ligger skjermet i landskapet, dog
rett ved vassdragskanten. En endring av plassering, samt økt størrelse av omsøkte
fritidsbolig vil medføre økt synlighet og siluettvirkning i landskapet.
Fylkesmannen ber kommunen vurdere omfanget av tiltaket, da omsøkte tiltak ligger i
umiddelbar nærhet til randområdet for villrein. Samt gir vi faglig råd om at størrelsen
på fritidsboligen og annekset reduseres for å unngå vesentlige terrenginngrep og
siluettvirkning i landskapet.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert
tilpasning til et endret klima, skal vurderes i behandlingen av søknaden ihht. pbl. §§
4-3 og 19-2 3.ledd. DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i arealplanleggingen” kan
benyttes til en vurdering av slike forhold. Denne kan lastes ned via DSB sine
nettsider.
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Den aktuelle søknaden befinner seg i en aktsomhetssone for flom. Våre
aktsomhetskart er definert ut fra beregninger av terrenghelning og er ikke basert på
feltundersøkelser. Pbl. § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller
vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold og gjelder blant annet i saker
som gjelder fradeling av tomt og bruksendring. Hva som anses som tilstrekkelig
sikkerhet vurderes på bakgrunn av formålet med tiltaket. I henhold til byggeteknisk
forskrift TEK 17, stilles det ulike krav for henholdsvis naust og bolig/fritidsbolig.
Dersom det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet gjennom sikringstiltak, kan
kommunen dispensere, men da med vilkår om at tiltakshaver hensyntar
naturforholdene.
Videre viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom, og anbefaler at deres
retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden.»
Landbruksavdelingen i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 11.12.2018
«Under forutsetning av at tiltaket ikke medfører negative konsekvenser for bakenforliggende
arealer med hensyn til adkomst til naboeiendom mm, har ikke landbruk merknader til saken.».
Vurdering
Fylkesmannen vurderer det som uheldig at en liten hytte blir erstattet av en større fritidsbolig da
dette kan medføre større belastning på miljøet og områder som i kpa er avsatt til LNF-formål.
Rådmannen er enig i Fylkesmannens vurdering og ser det videre som fordelaktig at
fritidsbebyggelse samlokaliseres til områder avsatt til dette i overordnet plan. Dette bla. for å
sikre helhetlig planlegging av veg, vann og avløp. Rådmannen mener derfor at det på prinsipielt
grunnlag ikke burde tillates videreutvikling av fritidsboliger i LNF-områder.
I dette tilfellet får imidlertid tiltaket en rekke positive følger, både for tiltakshaver men også for
allmenheten. Dette ved at flytting av bygningsmasse fra elvekanten vil medføre økt
tilgjengelighet til vassdraget, men også fordi fritidseiendommen blir mindre flomutsatt.
Rådmannen vurderer det derfor, i likhet med NVE som positivt at tiltakshaver ønsker å trekke
bebyggelsen lengre unna vassdraget. NVE skriver videre at de anbefaler at det tas inn vilkår om
bevaring av kantsona mot vassdraget. Rådmannen vurderer vilkåret som positivt og anmoder
utvalget å fastsette vilkåret.
Fylkesmannen bemerker at eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og at pbl. §
28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natureller miljøforhold. Rådmannen kan ikke se at søknaden har dokumentert at det foreligger
dokumentasjon på at eiendommen har tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, og anmoder derfor at
utvalget stiller vilkår om dette.
Fylkesmannen anbefaler kommunen å redusere størrelsen på fritidsboligen og annekset for å
unngå vesentlige terrenginngrep og siluettvirkning på landskapet. Rådmannen vurderer at
økningen av bebygd areal er av mindre betydning, all den tid fritidsboligen blir mindre
fremtredende, elvekanten mer tilgjengelig for allmenheten og kommunen ikke har vedtatte
føringer for størrelsen på fritidsboliger. Rådmannens videre vurdering er at terrenginngrepet og
siluettvirkningen ikke vil bli vesentlig mindre, dersom kommunen legger føringer for størrelsen
på fritidsboligen og uthuset.
På bakgrunn av at tiltaket ligger i umiddelbar nærhet til randområdet for villrein ber
Fylkesmannen kommunen å vurdere omfanget av tiltaket. Rådmannen vurder tiltaket til å være
lite, sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse på eiendommen. Fylkesmannen peker

301

videre på at tiltaket ligger innenfor «bygdenære områder» i regional plan for Forollhogna hvor
det fremgår at «ny fritidsbebyggelse bør legges i tilknytning til grender og tettsteder med
eksisterende infrastruktur». Rådmannen anser dette som uproblematisk, da tiltaket søkes oppført
i en grend på en eiendom med eksisterende infrastruktur. Det fremgår videre av planen at
bygdenære områder «ikke er viktige for villreinen», noe Rådmannen mener er et sterkt argument
for at omsøkte tiltak ikke vil få negative konsekvenser for villreinen.
Mattilsynet mener at forbrenningstoalett vil være den tryggeste avløpsløsningen. Rådmannen er i
utgangspunktet enig, da forbrenningstoalett ikke genererer utslipp. Rådmannen mener imidlertid
at spørsmålet om hvilket avløpsanlegg som passer eiendommen best må avklares og vurderes i
en evt. søknad om utslippstillatelse, all den tid kommunen ikke har retningslinjer for oppføring
av private avløpsanlegg i nærheten av vassdrag.
Av hensyn til allmenn ferdsel og kantvegetasjon vurderer Fylkesmannen det som positivt at
omsøkt endring av tomt resulterer i at fritidsboligen blir lokalisert lengre unna vassdraget.
Rådmannen er enig i Fylkesmannens vurdering, men anser det som uheldig at fritidstomter
etableres helt inntil vassdraget, dette fordi tiltakshaver fortsatt har anledning til å privatisere
vassdragsbeltet på bekostning av allmenheten og viktige friluftsinteresser. Rådmannen mener
derfor at tomten bør avskjæres slik at det gjenstår et belte langs vassdraget på 6 meter.
Deler av vegen søkes anlagt på en allerede eksisterende parkeringsplass, noe som reduserer
terrenginngrepet. Rådmannen vurderer det som positivt at terrenginngrepet blir redusert og anser
omsøkt trase som god, basert på områdets natur og topografi. Fylkesmannen bemerker at det
ligger et myrområde øst for eiendommen og forutsetter at veien legges slik at det ikke blir
inngrep i myrområdet. Rådmannen er enig i Fylkesmannens vurdering og anmoder utvalget å
fastsette vilkår om at vegen anlegges slik at inngrep i myrområdet blir minimert.
Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering vurderer Rådmannen at fordelene ved å innvilge
dispensasjon for samtlige tiltak er klart større enn ulempene, dette ved at allmenhetens
tilgjengelighet til elva blir bedre og at fritidsboligen blir mindre flomutsatt. Rådmannens videre
vurdering er at hensynene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.
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 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av
omsøkt fritidsbolig, anneks, avløpsanlegg og veg på eiendommen gbnr. 155/12. Det gis samtidig
dispensasjon for fradeling/endring av tomt under forutsetning at eiendomsgrensen til gbnr.
155/12 i nord er 6 m fra vassdragskanten.
Det stilles følgende vilkår:
 Eksisterende fritidsbebyggelse skal fjernes innen 1 år etter utstedt brukstillatelse på ny
fritidsbolig som oppføres i henhold til denne tillatelsen.
 Veien anlegges slik at inngrepet i myrområdet øst for eiendommen minimeres.
 Langs bredden av vassdraget skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte
som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf. vannressursloven § 11.
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 Det må dokumenteres at eiendommen har tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare.
 Eiendommene gbnr. 155/2, 155/3 og 155/5 må sammenføyes, slik at det blir klart hvilken
eiendom arealet skal deles fra.
Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel ikke settes vesentlig til side og at
fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
17.01.2019

Vår ref.:
2018/19923

Deres dato:
29.11.2018

Deres ref.:
2018/3628-6

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving av
eksisterende bygg - oppføring av hytte og anneks - endring av tomt omlegging av vei - avløpsanlegg - Midtre Gauldal - 155/12
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det
foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:
Landbruk
Ingen merknad.
Klima og miljø
Det søkes dispensasjon fra LNF-formål og byggeforbud langs vassdrag for
omlegging av vei, riving og oppføring av ny hytte og anneks, etablering av
avløpsanlegg og endring av tomt.
Eksisterende fritidsbolig har et oppgitt bruksareal på 16 m2, det er uavklart hvor stort
eksisterende uthus er. Omsøkte fritidsbolig har et areal på inntil 75 m2, og omsøkte
anneks inntil 20 m2. Eksisterende bygg ligger tett inntil elva Hauka, et sidevassdrag
til Gaula, som er et varig verna vassdrag.
Fylkesmannen finner det uheldig at en liten hytte blir erstattet av en større fritidsbolig.
Framlagte søknad innebærer betydelige tiltak som omfatter riving av ei lita bu, samt
oppføring av ny og større hytte, omlegging av vei og endring av tomt. Dette vil derfor
kunne betraktes som etablering av ny fritidsbebyggelse. Tiltak som dette der små
hytter/buer blir erstattet av større fritidsbygg, vil kunne medføre økt bruk og kan slik
sett medføre en større belastning på miljøet og områder som i KPA er avsatt til LNFformål.
Omsøkte tiltak ligger innenfor «bygdenære områder» i regional plan for Forollhogna
villreinområde. I planen er det vedtatt retningslinjer for ny fritidsbebyggelse i disse
områdene, hvor det fremgår at fritidsbebyggelse primært bør bygges ved fortetting,
eller i tilknytning til bebygde områder og/eller utvidelse av eksisterende bygninger.
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:
Tone Susegg Sund
Telefon:
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Villreinen er en ansvarsart for Norge og har svært stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Den er usedvanlig arealkrevende og sky. Disse egenskapene gjør reinen spesielt
sårbar. Menneskelig aktivitet ved eller ut fra infrastruktur skaper forstyrrelser og
hindrer reinen i å bruke områder. Dette har gitt og gir fortsatt tap av leveområder.
Menneskelige forstyrrelser er i dag en økende utfordring for reinen, både innenfor og
utenfor verneområder. For å ivareta kvaliteten i reinens leveområder er det viktig å
unngå å legge til rette for tiltak som skaper økte forstyrrelser i og like inntil
villreinområder.
Endring av tomt går ut på å avskjære et areal på vestsiden av tomten, som så
skjøtes på i sørlig retning. Dette fører til at omsøkte fritidsbolig bygges lenger unna
vassdraget. Av hensynet til allmenn ferdsel og kantvegetasjon langs vassdraget,
finner Fylkesmannen dette positivt. Ved en endring av tomten vil eksisterende vei
flyttes noe lenger sør. Da det allerede eksisterer en gammel parkeringsplass her, vil
ikke tiltaket medføre betydelige landskapsinngrep. Fylkesmannen bemerker at det
øst for eiendommen ligger et myrområde, og forutsetter at veien legges slik at det
ikke medfører inngrep i dette. Eksisterende hytte ligger skjermet i landskapet, dog
rett ved vassdragskanten. En endring av plassering, samt økt størrelse av omsøkte
fritidsbolig vil medføre økt synlighet og siluettvirkning i landskapet.
Fylkesmannen ber kommunen vurdere omfanget av tiltaket, da omsøkte tiltak ligger i
umiddelbar nærhet til randområdet for villrein. Samt gir vi faglig råd om at størrelsen
på fritidsboligen og annekset reduseres for å unngå vesentlige terrenginngrep og
siluettvirkning i landskapet.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert
tilpasning til et endret klima, skal vurderes i behandlingen av søknaden ihht. pbl. §§
4-3 og 19-2 3.ledd. DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i arealplanleggingen” kan
benyttes til en vurdering av slike forhold. Denne kan lastes ned via DSB sine
nettsider.
Den aktuelle søknaden befinner seg i en aktsomhetssone for flom. Våre
aktsomhetskart er definert ut fra beregninger av terrenghelning og er ikke basert på
feltundersøkelser. Pbl. § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller
vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold og gjelder blant annet i saker
som gjelder fradeling av tomt og bruksendring. Hva som anses som tilstrekkelig
sikkerhet vurderes på bakgrunn av formålet med tiltaket. I henhold til byggeteknisk
forskrift TEK 17, stilles det ulike krav for henholdsvis naust og bolig/fritidsbolig.
Dersom det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet gjennom sikringstiltak, kan
kommunen dispensere, men da med vilkår om at tiltakshaver hensyntar
naturforholdene.
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Videre viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom, og anbefaler at deres
retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden.

Reindrift
Ingen merknad.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i
saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert.
Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)

Tone Susegg Sund

seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Saksbehandlere:
Klima og miljø: Anne Cathrine Flaten – 74 16 81 97
Landbruk: Trine Gevingås – 73 19 92 72
Samfunnssikkerhet: Jan Åge Sneve Gundersen – 73 19 92 41
Reindrift: Marit Eggen – 73 19 93 89

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560
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STEINKJER

Midtre Gauldal kommune

7290 STØREN

Vår dato: 20.12.2018
Vår ref.: 201842415-2
Arkiv: 323
Deres dato: 29.11.2018
Deres ref.: 2018/3628-6

Saksbehandler:
Finn Herje
1

NVEs uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - Riving av eksisterende bygg / oppføring av hytte og anneks /
endring av tomt / omlegging av vei/avløpsanlegg på GBnr 155/12 Midtre Gauldal kommune
Vi viser til ovennevnte søknad om dispensasjon.

NVE har følgende kommentarer til dispensasjonssøknaden:
Vi kan ikke se at det omsøkte tiltaket skulle komme i direkte berøring med våre interesser.
Det er positivt at tiltakshaver ønsker å trekke bebyggelsen lenger unna vassdraget enn dagens
lokalisering. Vi anbefaler at det tas inn vilkår om bevaring av kantsona mot vassdraget.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

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

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK
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3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2018/3665-16

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
18/19
11.02.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel (ny søknad) - LNF-formål - riving av liten hytte og oppføring av ny
hytte - gbnr 400/1/14

Dokumenter i saken:
1
I
Dispensasjonssøknad gbnr 400/1/14 ønsker å fremme søknaden på nytt
2
U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel (ny søknad) LNF-formål - riving av liten hytte og
oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14
3
U Foreløpig svar - søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel (ny søknad)
- LNF-formål - riving av liten hytte og
oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14
4
N Høringsbrev -søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel (ny søknad) LNF-formål - riving av liten hytte og
oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14
5
I
Ettersendelse av situasjonskart dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel (ny søknad) - LNF-formål riving av liten hytte og oppføring av ny
hytte - gbnr 400/1/14 - Håkkådalen, 7288
Soknedal - tiltakshavere Signy og Magne
Forseth
6
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel (ny søknad) - LNF-formål riving av liten hytte og oppføring av ny
hytte - gbnr 400/1/14 - Håkkådalen, 7288
Soknedal
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Sande Hus og Hytter AS
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
m.fl.
SANDE HUS OG HYTTER AS

Aril Røttum m.fl.

Sande hus og hytter AS

Anine Lillevik

7

U

8

I

9

N

10

I

11

U

12

I

13

U

14

I

15

I

16

S

Foreløpig svar - søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel (ny søknad)
- LNF-formål - riving av liten hytte og
oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14
Tilbakemelding på foreløpig svar - søknad
om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel (ny søknad) - LNF-formål riving av liten hytte og oppføring av ny
hytte - gbnr 400/1/14
Landbruksfaglig uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel (ny søknad) - LNF-formål riving av liten hytte og oppføring av ny
hytte - gbnr 400/1/14
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om
riving av liten hytte og oppføring av ny
hytte 400/1 i Midtre Gauldal
Melding om fristforlengelse - søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - gbnr 400/1/14
Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - riving og
oppføring av hytte samt bygging av
avløpsanlegg Midtre Gauldal 400/1
Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel (ny søknad) LNF-formål - riving av liten hytte og
oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14
Uttalelse i byggesak - Soknedal s.
statsallmenning - vedr søknad om
oppføring av hytte på festet grunn på
Håkkådalen - Midtre Gauldal dispensasjonssøknad fra Magne og Signy
Forseth - Soknedal
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel (ny søknad) LNF-formål - riving av liten hytte og
oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14
Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel (ny søknad) - LNF-formål riving av liten hytte og oppføring av ny
hytte - gbnr 400/1/14

SANDE HUS OG HYTTER AS

Berkåk bygg AS

Anine Lillevik

Trøndelag fylkeskommune
SANDE HUS OG HYTTER AS
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Forollhogna villreinområde m.fl.

Soknedal fjellstyre

Fylkesmannen i Innlandet/sekretariat for
Villreinnemnda for Forollhogn

Vedlegg
1 Tegninger
2 Endret dispensasjonssøknad
3 Brosjyre - Nybygging i seterlandskap
4 Situasjonskart
5 Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving og oppføring av
hytte samt bygging av avløpsanlegg Midtre Gauldal 400/1
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Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Sande Hus og Hytter AS har på vegne av Magne og Signy Forseth søkt om dispensasjon fra
arealformål fastsatt i kommuneplanens arealdel. Det søkes om dispensasjon for riving og
oppføring av ny fritidsbolig samt oppføring av avløpsanlegg. Eksisterende fritidsbolig har et
bebygd areal på 15m². Omsøkt fritidsbolig har et bebygd areal på 65,9m2. Omsøkt avløpsanlegg
er en slamavskiller med infiltrasjonsanlegg.
Tiltakshaver har tidligere søkt om dispensasjon for et lignende tiltak på samme eiendom og fikk i
NPM-møte 10.09.2018 avslag på søknaden. Forskjellen på tidligere søknad og søknaden som nå
skal behandles er i hovedtrekk at fritidsboligens bebygde areal er blitt redusert med 40,2m2.
Dette har resultert i at bygningen har fått en annerledes utforming bla. ved at takvinkelen er blitt
endret slik at bygningen er blitt 70cm høyere og fått større hems.
Statskog er grunneier og ble nabovarsler ved forrige søknad. Søknaden er i tillegg blitt sendt på
høring til Statskog uten at det har innkommet merknader.
Beliggenhet
Eiendommen gbnr. 400/1/14 ligger ved Anshushaugvollen, ca. 800m fra elven Hauka.

Figur 1: Situasjonskart. Eiendommen gbnr. 400/1/14 er anvist med rød pil.

Dagens situasjon
Gbnr. 400/1/14 er i følge matrikkelen etablert som festegrunn med punktfeste og bebygd med en
fritidsbygning. I AR5 er det omsøkte arealet definert som skog med lav bonitet.
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Figur 2: Flyfoto. Eiendommen gbnr. 400/1/14 er anvist med rød pil og rød omramming.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) - ingen registreringer som berører tiltaket
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – Leveområde for villrein, barmarksbeite
for villrein.
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket.
Planavklaring
Arealet som er berørt av tiltakene omfattes av kommuneplanens arealdel og formålet LNF-sone
1. LNF-sone 1 er definert slik; landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt
bolig, ervervs og fritidsbebyggelse. Bestemmelsen er videre utdypet slik;
Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller
fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg jmf pbl § 20-4 nr 2 (Plan og bygningsloven,
1985) . Unntatt er anlegg som er særskilt markert på arealdelen.
Oppføring av ny fritidsbolig og nytt avløpsanlegg er således i strid med arealformålet i gjeldende
arealplan.

Figur 3: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Eiendommen gbnr. 400/1/14 er anvist med rød pil og rød
omramming.

322

Søkers begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Søker skriver at de «ønsker å fremme
dispensasjonssøknaden på nytt». Begrunnelsen i den første søknaden var at tiltakshaver ønsker å
bygge en hytte med fasiliteter som harmoniserer mer med dagens krav til standard. Begrunnelsen
i denne søknaden baserer seg i hovedtrekk på at det bebygde arealet er blitt redusert, at
bygningen ligner mer på tradisjonell seterbebyggelse og at det er gitt tillatelse til lignende tiltak i
området.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.
Høring/nabovarsel
Skogbruk og vilt enheten i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 27.11.2018
«Tiltaket vil ikke ha negativ innvirkning på skogbruket i området.
Det er ikke registreringer i kommunens viltkart, men det er registrert barmarksbeite for villrein i
Miljødirektoratets Naturbase. Fylkesmannen er høringspart når det gjelder villrein.».
Landbrukseavdelingen i Midtre Gauldal kommune i notat datert, 12.12.2018
Søknaden er endret i samsvar med anbefalte størrelser mht. bredde på seterbuer. Det er videre
ikke uvanlig at buene har hems i seterområdene.
Kjøremønsteret i området på 1960 tallet var noe ulikt dagens adkomster og veger. Det kan se ut
som om festet hadde adkomst fra setervegen allerede på flyfoto av 1961.
Landbruk har ingen videre merknader til tiltaket.
Trøndelag Fylkeskommune i brev datert, 13.12.2018
Ingen merknader, men minner om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 19.12.2018
«Det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende
hytte og oppsett av ny hytte, samt oppføring av avløpsanlegg. Området er i
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål med forbud mot spredt bolig,
ervervs- og fritidsbebyggelse.
Det ble tidligere søkt om dispensasjon for lignende tiltak på eiendommen, der
kommunen gav avslag på søknaden. Det søkes nå om samme tiltak, men
fritidsboligens bebygde areal er redusert med ca. 40 m2. Eksisterende hytte har et
bebygd areal på 15 m2, omsøkte tiltak har nå et bebygd areal på 65,9 m2.
Omsøkte tiltak ligger inne i randområdet til regional plan for Forollhogna
villreinområde. Beklagelig ble ikke dette nevnt fra Fylkesmannen ved forrige høring
av omsøkte tiltak. I rammene for regional plan for Forollhogna står det: «Kommunene
kan gi tillatelse til ombygging og mindre tilbygg på eksisterende bygg, samt riving og
erstatning av gamle bygg med samme størrelse. Rammene fastsettes i
kommuneplanene. Lokale rammer for bebyggelse må konkret vurderes i det enkelte
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randområde og fastsettes ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og
beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til
omkringliggende bebyggelse».
Fylkesmannen vil ikke betrakte omsøkte tiltak som ombygging, mindre tilbygg på
eksisterende bygg eller erstatning av bygg med samme størrelse. I dette tilfellet er det snakk om
å erstatte ei lita bu med en større fritidsbolig, som er å betrakte som et
nytt tiltak.
Villreinen er en ansvarsart for Norge og har svært stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Den er usedvanlig arealkrevende og sky. Disse «utfordrende egenskapene» gjør
reinen spesielt sårbar. Menneskelig aktivitet ved eller ut fra infrastruktur skaper
forstyrrelser og hindrer reinen i å bruke områder. Dette har gitt og gir fortsatt tap av
leveområder. Menneskelige forstyrrelser er i dag en økende utfordring for reinen,
både innenfor og utenfor verneområder. For å ivareta kvaliteten i reinens
leveområder er det viktig å unngå å legge til rette for tiltak som skaper økte
forstyrrelser i og like inntil villreinområder. Disse hensynene må gjøres i et langsiktig
perspektiv. Randområdene til det nasjonale villreinområdet er av betydning for
villrein. Her vil utbygging, ferdsel og annen aktivitet kunne påvirke villreinens
leveområder negativt.
Med bakgrunn i ovennevnte vil Fylkesmannen fraråde at det gis dispensasjon til
omsøkte tiltak. Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket, ønsker Fylkesmannen å bli
underrettet for å vurdere å påklage vedtaket.».
Soknedal Fjellstyre i brev datert, 08.01.2019
«Fjellstyret opprettholder sin uttalelse i sak 21/18. En redusering av byggets størrelse, i forhold
til tidligere søknad, endrer ikke på fjellstyret sitt syn vedr. oppføring av fritidsbolig på
Håkkådalen.»
Soknedal Fjellstyre i brev datert, 08.08.2018
Omsøkte oppføring av fritidsbolig i landbruksområdet på Håkkådalen er i utgangspunktet ikke
ønskelig. Eksisterende bu ble, etter det fjellstyret kjenner til, opprinnelig oppført som jaktbu.
Det er planer om hyttefelt på Håkkådalen, hvor intensjonen er å samle fritidsbebyggelse innenfor
et område som ikke kommer i konflikt med ulike brukerinteresser. Arbeidet med planene om
hyttefelt vil bli tatt hånd om av Statskog, som er grunneier.
Fylkesmannen i Innlandet/sekreteriatet for Villreinnemnda for Forollhogna i e-post datert,
18.01.2019
Vi viser brev fra Midtre-Gauldal kommune med ny høring på søknad om riving og
gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr 400/1/14. Sekretariatet har på grunn av tekniske
utfordringer med sammenslåing av embeter ikke fått saken i tide til å legge den fram for
Villreinnemnda for Forollhogna til behandling. I samråd med nemndas leder vil derfor
sekretariatet vise til uttalelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag 19.12.18 og slutte seg til den.
Vurdering
Soknedal fjellstyre opprettholder sin tidligere uttalelse hvor de skriver at omsøkt tiltak ikke er
ønskelig med bakgrunn i at fritidsboligen søkes oppført i et landbruksområde og at de ønsker å
samle fritidsbebyggelsen innenfor områder som ikke kommer i konflikt med ulike
brukerinteresser. Rådmannen er enig i fjellstyrets vurdering og ser det videre som fordelaktig at
fritidsbebyggelse samlokaliseres til områder som er avsatt til dette i overordnet plan. Dette bla.
for å sikre brukerinteresser og sørge for helhetlig planlegging av veg, vann og avløp. Rådmannen
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mener derfor at det på prinsipielt grunnlag ikke burde tillates videreutvikling av fritidsboliger i
LNF-områder.
Tiltaket ligger innenfor randområdet til det nasjonale villreinområde og Fylkesmannen vurderer
at utbygging, ferdsel og annen aktivitet i dette området vil kunne påvirke villreinens leveområder
negativt. Fylkesmannens vurdering er kopiert fra de overordnede retningslinjene for randområdet
i den regionale planen for Forollhogna villreinområde. Rådmannen er på bakgrunn av det enig i
Fylkesmannens vurdering og vurderer videre at omsøkte tiltak vil kunne endre bruken av
eiendommen og at den endrede bruken kan få negative følger for villreinens leveområde.
Uttalelsen fra landbruksavdelingen i Midtre Gauldal kommune i den første søknaden baserte seg
på at fritidsboligen burde følge byggeskikken til øvrig bebyggelse i området og at det anbefales
en maks bredde på 5,5m mot omsøkt bredde på 9m. Søknaden er nå blitt endret slik at bredden er
5,4m. Landbruksavdelingen skriver i uttalelsen til denne saken at søknaden er endret i samsvar
med anbefalte størrelser mht. bredde på seterbuer. Rådmannen vurderer at ny søknad er i tråd
med anbefalt bredde i veilederen «nybygging i seterlandskap». Søknaden er imidlertid etter
Rådmannens skjønn i strid med veilederen på en rekke punkter. Det vises i den forbindelse til
veilederens pkt. 3.4 hvor det fremgår at nybygg skal ha en takvinkel mellom 22-27 grader og at
takutstikk skal være mellom 15-20cm. Omsøkt takutstikk er 30cm og bygningen søkes oppført
med en takvinkel på 30 grader. Veilederen presiserer at korte takutstikk er et av de viktigste
kjennetegnene ved bygningsmiljøet i området og understreker viktigheten av at dette videreføres.
Det er videre vanskelig å anslå, ut fra innsendte tegninger hvilket materiale bygningen søkes
oppført med. Det kan likevel se ut som om taket ikke er laget av tre, naturstein, torv, never eller
mose – slik som veilederen anbefaler.
Under pkt. 3.9 i veilederen fremgår det at «vinduer ikke bør plasseres for høyt på veggen» og at
«vindskier, vindus- og døromramminger bør utformes på enkel og tradisjonell måte». Etter
Rådmannens skjønn er vinduene plassert høyt på veggen, nesten opp til taket. Den videre
vurderingen er at hverken vinduene, vindskiene eller døromrammingen/inngangspartiet søkes
utført på en «enkel og tradisjonell måte». Til sist mener Rådmannen at søknaden er i strid med
veilederens anbefalinger for max størrelse som er 45m2.
Målet med veilederen er å sikre «et helhetlig seterlandskap». Rådmannen vurderer at omsøkt
bygning er i strid med veilederen på så mange punkter at den ikke passer inn i den tradisjonelle
seterbebyggelsen. Rådmannen mener det er uheldig å legge seg på en praksis hvor det gis
tillatelse til oppføring av bygninger som bidrar til å utvanne byggeskikken i seterdalene.
Deler av tiltakshavers begrunnelse baserer seg på at det er blitt gitt tillatelse til å rive
eksisterende hytte og oppføring av ny hytte som er betydelig større på andre siden av veien. Etter
en gjennomgang av kommunens arkiver kan Rådmannen ikke se at det er blitt innvilget en slik
tillatelse.
Ulempen ved å innvilge dispensasjon er at det vil kunne medføre økt aksept for utvidelse av
eldre, enkle buer i LNF-områder. Slike utvidelser vil igjen kunne bli realisert på bekostning av
viktige friluftsområder, miljøvern og allmenhetens interesser. Andre ulemper er potensiell
påvirkning på villrein og forringelse av byggeskikken i området. En annen ulempe er at
innvilgelse av omsøkt dispensasjon vil kunne bidra til å undergrave kommuneplanens arealdel
som styringsverktøy for arealdisponeringen.
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Etter en helhetsvurdering av de relevante hensyn som gjør seg gjeldende i saken, har Rådmannen
kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Den videre
vurderingen er at innvilgelse av dispensasjon vil medføre at planen blir vesentlig tilsidesatt.
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 avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
riving og oppføring av omsøkt fritidsbolig samt bygging av avløpsanlegg på eiendommen
400/1/14.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene og
at innvilgelse av dispensasjon vil sette planen vesentlig tilside.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
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Nybygging
i seterlandskap

En mini-håndbok for eiere av setrer i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kulturavdelingen, 2002
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Forord

Denne formingsveilederen er laget ved kulturavdelingen i
Sør-Trøndelag fylkeskommune, og er en videreføring av
arbeidet med verneforskrifter for Forollhogna Nasjonalpark.
Vi vil understreke at det er seterområdene i Midtre-Gauldal og
Holtålen som ligger til grunn for de fleste av anvisningene
som veilederen inneholder. For andre seterområder som skiller
seg fra disse er det selvsagt riktig å følge de stedlige
tradisjoner. Fotografier fra Budal er tatt av Finn Damstuen.
Kulturavdelingen vil benytte anledningen til å takke alle som har
bidratt med gode råd og nyttige kommentarer.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at veilederen vil bli lagt ut på

Gunnar Øvrelid Djup, red.
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fylkeskommunens hjemmeside, www.stfk.no
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1

INNLEDNING

Formålet med denne formingsveilederen er at den skal være et verktøy
for setereiere som planlegger bygging på setra eller i nærheten av ei seter
eller et setermiljø. Veilederen skal kunne benyttes både av de som driver
aktiv seterdrift og de som vil bruke setra til andre ting, for eksempel til
fritidsformål. Veilederen er også ment å være til nytte for kommunene.
		 Sett fra et bygningsvernstandpunkt tas bygningsmassen best vare
på gjennom bruk av gamle byggetradisjoner innen såvel reparasjon som
vedlikehold. En fortsatt bruk av området og dets ressurser er også viktig.
		 Seterdalene i Midtre-Gauldal og Holtålen er brukt som
referanse og kildematerialet er for en stor del hentet derfra. Arbeidet
med verneforskrifter i forbindelse med utredning av Forollhogna som
Nasjonalpark har stått sentralt. Forollhogna ble formelt fredet i 2001.
2

SETERTRADISJON I SØR-TRØNDELAG

Det har på setrene ofte vært bebyggelse i lang tid. Enkelte steder er det
spor etter bosetning fra før middelalderen, det vil si førhistorisk tid.
Det gjør at dette er meget interessante områder for arkeologi.

2.2 Fjellgård eller seter?
Seterbebyggelsen i Sør-Trøndelag er relativt homogen, men variasjoner
finnes selvsagt. Det er heller ikke uvanlig at utgangspunktet har vært
helårs gårdsdrift og at det senere har blitt seterdrift (Folden 1998,
Eithun, m fl 2001), noe som kan føre til litt forvirring med hensyn til
bygningsstørrelse og tunform. (Se figur 2-1.)
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2.1 Kort historikk
Seterdrift av et visst omfang fikk vi først rundt 1500, mest på grunn av
sterk befolkningvekst (Lehn m fl 1994). Antall setrer økte deretter sterkt
frem til omkring 1850. Etter dette gikk det motsatt vei. Avviklingen
av setrene har siden 1850 pågått jevnt og trutt. På landsbasis er antall
setre i aktiv drift redusert fra 50 000 i 1850 til 2000 i 1993 (Haug 2002).
Det finnes fremdeles et stort antall bevarte seterbygninger, men mange
setrer går stadig ut av bruk og preges av forfall. Foruten bygningsforfall
innbefatter dette også gjengroing av beite og slåttemark.
De siste årene har vi sett en markant økning i bygging av fritidsboliger, og dette har gjort seg gjeldende også i seterområdene.
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Figur 2-1: Resdalseter, Meldal. Fra Folden 1998.

2.6 Tunform
Setertunets organisering karakteriseres ved at bygningene har en relativt
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2.5 Plassering i landskapet
De største bygningene – seterbuer og fjøs – følger i regelen terrengkotene.
Inngangsdøra er plassert på den ene langveggen fordi denne veggen
oftest er snøfri. Mindre hus, som løer og små masstuer, har gjerne
gavlsiden mot dalbunnen med dør i gavlen.
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2.4 Bygningstyper
Tradisjonelle seterbygninger er seterbuer, fjøs og løer. I tillegg finnes
det slåttebuer samt frittstående masstuer, møssmørbuer og kokhus, og
enkelte kalvhus og staller. Det er ikke uvanlig at en del løer etterhvert er
omdisponert til uthus for oppbevaring av ved og redskap.

s e t r a

2.3 Bakgrunn for forskjeller
Det er flere grunner til at bebyggelsen på setra skiller seg fra gårdsbe
byggelsen nede i bygda. På grunn av setras sesongbetonte og spesialiserte
produksjon var det andre og mer begrensede rombehov som gjorde seg
gjeldende – både for oppbevaring av mat og opphold for folk og dyr.
Dette gav seg utslag i at enkelte hustyper er vanligere på setra enn andre
steder, og at bygningene overveiende er mindre på setra enn på gården.
Gjenbruksidéer har også vært med på å gi setra sitt særpreg.
Bygninger som var blitt for små eller for dårlige på gården, ble ofte satt
opp igjen for ny bruk på setra. Seterhus kan av den grunn være svært
gamle. Det finnes på setra også eksempler på eldre plantyper, som åreeller røykovnstuer som forlengst er forsvunnet fra gårdene.

fri plassering i forhold til hverandre. Husa er gjerne være samlet i rekke
på grunn av skrånende terreng, eller langsetter veg. 4-kant tunet, som
ellers har en spesiell stilling i trøndersk byggeskikk, er utypisk i setersammenheng.
2.7 Seterbua
Seterbuer er smale (sjelden over 4–5 meter), rektangulære bygninger.
Noen buer kan ha kjeller under deler av seterbua eller under masstua.
Den vanligste planløsningen til seterbua er bu/oppholdsrom/soverom i en
ende og melkebu/masstu i den andre med skjæle i mellom.
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2.8 Uthus
Fjøs og løer er vanligvis enkle enetasjes bygninger med ett rom. Det
finnes noen eksempler på løer med skjæle. De eldste fjøs kan ha påbygd
skjæle og utedo. Fjøset kan også være utvidet med løe. Gjødselkjeller
kan forekomme, men det vanlige er møkkglugge i gavlveggen.
Det er vanlig at løer har større taktustikk i den ene gavlen.
Takutstikkene kan være lange – opp til 3 m – understøttet av stolper.
Det lange utstikket gjorde det mulig å lesse høy under tak. Kortere
takutstikk er også vanlig, men holdes da oppe av forlengede sidevegger
(sval) eller det er kraget ut på langsida. Dette gav lagerplass for redskap
eller ved, se figur 2-2.

Figur 2-2: Eksempel på vedlager. Endalsvollen i Midtre-Gauldal.
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2.9 Takform
Seterbuer og uthus har saltak. Utedoer og tilbygg til uthus kan ha pulttak.
Tak har gjennomgående svært knappe utstikk (15–20 cm). Takvinkelen er
bestemt ut fra forholdet mellom gavltrekantens høyde og husets bredde, et
forhold som ofte er 1:5 eller 1:4.
2.10 Konstruksjon
Seterhus har tradisjonelt hatt fundament av naturstein, enten som
tørrmurt grunnmur eller som novsteiner (hjørnestein). Den vanligste
veggkonstruksjonen er laftet tømmer i seterbuer, fjøs, kokhus og
masstuer. Seterbuskjæle, fjøsskjæle og doer er oftest i bindingsverk, mens
løer kan være både av laftet tømmer og bindingsverk. Den tradisjonelle
takkonstruksjonen er åstak.
2.11 Ytterveggsbekledning/Paneltyper
Det er ofte flere ulike ytterveggskledninger på en og samme bygning.
Dette kan tyde på ulike byggetrinn, forskjellig type konstruksjon i
ulike deler av huset, gjenbruk, eller at en vegg er spesielt værutsatt.
Økonomiske forhold hadde også betydning, ved at materialet som var
tilgjengelig til enhver tid ble brukt. Uansett type er panel stående på
setra.

p å

2.14 Piper
Tradisjonelt har det vært vanlig med murte skorsteiner av naturstein
og leire. Piper av stålrør eller betongrør kan også være relativt gamle
(>50år).
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2.13 Taktekking
Det eldste, mest tradisjonelle taktekkingsmaterialet er never og torv, men
korrugerte jernplater (bølgeblikk) er også utbredt. Begge taktekkings
måtene er vanlige for såvel seterbuer som uthus. Bordtekking har trolig
også vært vanlig, særlig på løer og fjøs.
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2.12 Vinduer, detaljer
Ofte har de eldste vinduene ramme som ikke kan åpnes. Ramme hengslet
på midtpost er et alderstrekk. Detaljering av vindus- og døromramming,
vindskier etc. er overveiende enkel.



2.15 Fargesetting
Både synlige tømmervegger og panelte yttervegger står mange steder
ubehandlet. Panelte fjøs og løer er ofte umalt, men kan ha vært malt før,
da med linoljemaling eller komposisjonsmaling.
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Figur 2-3: Lengderetning følger terrengkotene. Synnerdalen i Midtre-Gauldal.

	3	 NYBYGGING I SETERLANDSKAP

3.1 Målet: Et helhetlig seterlandskap
Det er viktig at reparasjon, vedlikehold, utvidelser eller nybygging i seter
områdene ikke fører til at helheten ved det eksisterende bygningsmiljøet
svekkes. Ei heller at nye elementer blir innført som skiller seg sterkt fra,
eller blir dominerende i forhold til den eksisterende bebyggelsen.
Byggearbeider forutsettes å følge plan- og bygningslovens
bestemmelser, og arbeider som er søknadspliktige fremgår av § 93. Legg
merke til at fasadeendring og bruksendring også er søknadspliktig.
Viktig å merke seg er også § 74 nr 2 (skjønnhetsparagrafen);
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir
planlagt slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønn
hetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne
lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og
med respekt for naturgitte og bygde omgivelse. Skjemmende farger er ikke
tillatt og kan kreves endret.
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Setervoller kan inneholde spor etter bosetning helt tilbake til før middel
alderen. Det er derfor viktig at alle tiltak i forhold til eksistererende seter
bebyggelse (inklusive veger) blir varslet til kommunen og arkeologiske
myndigheter i fylkeskommunen (kulturavdelingen).
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3.2 Plassering
I dalterreng kreves at nybygg plasseres med møneretningen parallellt
med dalretningen. Bare mindre bygninger med tilnærmet kvadratisk
grunnplan får plasseres med møneretningen normalt på terrengkotene.
Ved ansamlinger av to bygninger eller flere skal det tilstrebes en
så åpen tunstruktur som mulig. Organisering i tradisjonelle rekketun er
akseptabelt der dette er hensiktsmessig.
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3.4 Nybygg
Nybygg skal være i én etasje, med mindre tradisjoner med mer enn én
etasje kan dokumenteres. Nybygg med vinkelformet grunnplan bryter
sterkt med tradisjonene og må derfor unngås. Mindre utstikk ved inngang aksepteres. Hovedvolum oppføres med saltak, med orienterende
takvinkel mellom 22° og 27°. Takutstikk skal være knapt både ved
raft(langside) og gavl(kortende). Med knapt menes 15–20 cm.



Figur 3-1: Forblendet skifermur passer dårlig med setertradisjonene. Budal.
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3.3 Fundamentering
Åpen pælefundamentering må unngås. Dersom støpte pilarer eller annen
pælefundamentering benyttes, bør åpningene mellom pælene tettes.
Forblendet skifer i betong er utradisjonelt og gir ingen estetisk gevinst, se
figur 3–1. Tørrmur anbefales. Grunnmur i betong er stort sett greit, men
må ikke stikke mye over terreng (helst ikke over 1/2 meter).

3.5 Tilbygg
Utvidelse av eksisterende bygning skal skje i lengderetningen. Tilbygg
skal ha samme bredde, takvinkel og mønehøyde som eksisterende.
Mindre påbygg på uthus og nye uthus kan oppføres med pulttak.
Takutstikk skal være knapt. Utvidelse av eksisterende bygning i vinkel
bryter sterkt med tradisjonene i setermiljø og bør ikke forekomme.
3.6 Anbefalte MaxStørrelser (Utvendige mål)
Seterbuer: bredde 5,5 meter, mønehøyde 4,5 meter, Areal 45 kvm.
Uthus: bredde 5 meter, mønehøyde 3,5 meter, Areal 20 kvm.
Fjøs: bredde 8 meter, mønehøyde 5 meter, Areal vurderes særskilt.

10
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3.7 Materialvalg
Så langt det er praktisk mulig brukes naturmaterialer. Med dette menes
tre, naturstein, torv, never, mose etc. Unntak gjøres imidlertid for vanlig
umalt bølgeblikk, som har vært brukt som taktekkingsmateriale siden
1930-tallet. Betong er et relativt ukomplisert material å benytte, men
bruken må ikke være for dominant.
For driftsbygninger og uthus anbefales stående låvepanel.
For seterbuer og hytter anbefales både stående låvepanel og stående
tømmermannspanel. Såkalt moderne villmarkspanel er ikke en
tradisjonell paneltype, og bør derfor ikke benyttes.
3.8 Fargebruk
Ved fargesetting av ny og eksisterende bebyggelse bør man ta utgangs
punkt i hva som har vært vanlig på stedet. Som hovedregel anbefales
bruk av naturlige pigmenter – jordfarger som rød, okergul, brun, grønn
etc. En rekke malingstyper, f.eks. linoljemaling inneholder samme type
pigmenter som tradisjonelt er blitt brukt. På eldre panelte bygninger
som skal males, anbefales bruk av tradisjonelle malingstyper som
linoljemaling og komposisjonsmaling (uthusmaling).
Synlige utvendige tømmervegger bør ikke males eller beises
overhodet. Heller ikke å tjærebre tømmerhus har vært vanlig i
seterområder generelt, og anbefales derfor ikke. Etter få år vil sol, vær og
vind gi huset det grå/solsvidde preget som man finner på eldre bygninger.
Nypanelte yttervegger kan også gjerne stå ubehandlet, da dette har vært
vanlig i området. Det må bemerkes at trekvaliteten da bør være god,
helst utmalmet furu.
3.9 Detaljering
Når det gjelder bygningens detaljering, er det først og fremst vinduenes
dimensjon og plassering i veggen, samt takutstikk som har mest å si for
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bygningens uttrykk.Takutstikk på nye bygninger og tilbygg bør være
knapt, både ved raft og ved gavl. Dette er et av de viktigste kjennetegn
ved bygningsmiljøet i området, og bør derfor videreføres.
Vinduer bør ikke plasseres for høyt på veggen. Dette gir et
bygningen et strengt og avvisende preg, samtidig som utsikten innenfra
begrenses. Ved fasadeutforming av seterbuer og hytter bør man forsøke å
tilstrebe de samme proporsjonene som finnes i den tradisjonelle seterbua.
Vindskier, vindus- og døromramminger bør utformes på enkel og
tradisjonell måte.
4	flytting og bruksendring

I et område med mange ubenyttede bygninger, vil det være fare for at
mange bygninger kan gå tapt dersom de ikke kan tilpasses ny bruk. Å
gi ubenyttede bygninger som f.eks. løer, slåttebuer og fjøs ny bruk, kan
forsvares som videreføring av en lokal gjenbrukstradisjon.
En bruksendring av bygninger vil under visse vilkår kunne være
akseptabelt, dersom alternativet er at bygningen går tapt på grunn av
manglende vedlikehold.
En bruksendring må imidlertid skje på bygningens premisser. Den
må ikke medføre inngrep som endrer bygningens ytre karakter i vesentlig
grad. Husk at bruksendring er et søknadspliktig tiltak.
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4.2 Bruksendring
Dersom man skal etterisolere tømmerbygninger, er det varmeøkonomisk
mest å hente på etterisolering mot tak og under golv. Innvendig
etterisolering av panelt bindingsverk kan aksepteres. Etterisolering
av tømmervegger bør unngås. For å minske trekk tettes medfar og
lafteknuter godt med husmose. Utvendig etterisolering bør unngås, da
dette kan medføre en betydelig endring av bygningens karakter.
I tilfeller der tømmerveggen er spesielt dårlig, kan veggen kles
utvendig med panel, istedetfor å lafte inn nye stokker. Dersom dårlig vegg
kles er det viktig med god lufting for å unngå etablering av hussopp.
Hulltaking i eksisterende konstruksjon for innsetting av vindu
i uthus som ikke har hatt vindu bør unngås. Dersom det finnes
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4.1 Flytting av bygning
Når man flytter på en bygning, vil bygningsmiljøets struktur brytes opp.
I utgangspunktet bør flytting ikke aksepteres. Hvis det likevel skal skje,
bør bygningen gis en tilsvarende terrengplassering og orientering som
før. Flytting skal ikke medføre endring av bygningens form eller størrelse.
Før flytting skal bygningen dokumenteres ved plassering på kart,
oppmåling og fotografi.

e ksisterende hull i konstruksjonen fra før – etter glugger eller små
vinduer – bør disse benyttes som de er.
Dersom det settes inn ildsted, skal det benyttes pipe med lite
tverrsnitt, f.eks. av stålrør, slik at pipen blir så lite dominerende som
mulig for eksteriøret.
5	REPARASJON OG VEDLIKEHOLD
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På bestående bygninger skal originalmateriale ikke fjernes, erstattes
eller suppleres ut over strengt nødvendig vedlikehold og reparasjon.
Reparasjon og utskifting av enkeltelementer gir som regel en bedre løsning enn å bygge nytt med nye og ofte mer porøse trematerialer (skurlast). Som en regel bør bygningsdeler bevares der de står. Panel repareres
fremfor å skiftes. Vinduer repareres og forbedres fremfor å skiftes (eksempelvis ved innsetting av varevinduer eller koplede varevinduer). Skifer
og stein gjenbrukes ved reparasjon av grunnmur og tak.

Figur 6-1: Eksempel på hensynsfull veibygging i seterlandskapet. Os i
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6

veGbygging

Vegbygging i seterområdene er et stort dilemma for forvaltningen.
Samtidig som myndigheter oppfordrer eiere av setra til drift praktiseres
samtidig relativt strenge regler for trafikk til og fra. En veg er et stort
inngrep og hver eneste sak har stor presedens. Det er også et politisk
komplisert spørsmål. I denne sammenheng kan en bare gi det råd at
spørsmålet om veg må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør oppmerksom på at vegbygging er søknadspliktig i henhold til plan- og bygnings
loven (§ 93) og at fylkeskommunen skal ha slike planer til uttalelse.

345

ny b y g g

p å

s e t r a

ordforklaring

13

7

Bindingsverk: Veggkonstruksjon utført som et rammeverk av tømmer.
I setersammenheng er bindingsverk som regel skjult bak panel.
Gavl: Endevegg (kortvegg) på hus med saltak.
Komposisjonsmaling: 2 kg jernvitrol løses i 50 liter kokende vann. I denne
løsningen vispes det inn 2–2,5 kg finmalt rugmel. Etter 15 minutter tilsettes under kraftig omrøring 8 kg rødt pigment. Når denne blandingen
har kokt i 15 minutter er den klar til å brukes. Dette er en oppskrift fra
Stora Kopparberg fra 1970. (Drange m fl 1992, s 379).
Koplet varevindu: Innvendig vindu hvor ny ramme direkte monteres på
den gamle med standard koplingsbeslag. (Drange m. fl. 1992).
Låvepanel: Også kalt spaltepanel. Bordkledning med 3–5mm spalte
mellom hvert bord for lufting.
Malmfuru: Tett, sakte vokst furuvirke.
Møssmørbu: Bu for lagring av ferdige seterprodukter f.eks møssmør.
Masstu: Stue for baking o.l. Kan være en egen bygning eller del av seterbu.
Pulttak: Tak med bare en skråflate, også kalt halvtak. Se øverste bygning
i figur 2-3. Ofte benyttet til små tilbygg og uthus på setra eller spesielt
smale bygninger i bymiljø.
Raft: Opprinnelig navnet på en kort sperrestump fra nederste takås som
går gjennom ytterveggen på laftede tømmerhus og bærer takskjegget.
Raft brukes også om hele takfoten, altså om overgangen mellom
nederste del av taket og utvendig vegg.
Saltak: Tak med fall til to sider av en bygning, vanligvis langsidene.
Tradisjonelt skråtak med møneretning i husets lengderetning og hvor
gavlveggene går helt opp til mønet, i motsetning til valmet tak hvor
gavlene er skrådd inn i toppen. Saltak er den vanligste taktypen i Norge.
Skjæle: Forrom eller gang.
Seterbu: Setras bolighus. Har ofte rom for matlaging på en ende og
oppholds/soverom på den andre, adskilt av en gang eller skjæle i midten.
Ildsted er gjerne plassert i midten, for på den måten nytte det både for
oppvarming og til matlaging.

Sperretak: En annen type saltak enn Åstak. Takflatene hviler på såkalte
t akstoler som er opplagret på langveggen.
Sval: Inntrukket endevegg eller gavlvegg. Danner en lun og tørr uteplass.
Tømmermannspanel: Stående bordkledning med over- og underliggere.
Varevindu: Innvendig enkelt avtagbart vindu for vinterbruk, hvor ny
ramme monteres på vinduskarmen.
Årestue: Hustype med Åre, vanligvis ett rom med yttergang. Åre er
egentlig navnet på et åpent, firkantet ildsted, vanligvis plassert midt
på gulvet. Røyken slapp ut gjennom en åpning i taket, Ljoren. Eldste
eksempler for Årestue i tømmer går tilbake til middelalderen.
Åstak: Bærekonstruksjon for tak hvor de bærende takåsene i sin enkleste
form består av rundtømmer lagt parallelt med mønet på utvendige eller
innvendige vegger av lafteverk.
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
19.12.2018

Vår ref.:
2018/11450

Deres dato:
22.11.2018

Deres ref.:
2018/3665-2

Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel riving og oppføring av hytte samt bygging av avløpsanlegg Midtre
Gauldal 400/1
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det
foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:
Landbruk
Ingen merknad.
Klima og miljø
Det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende
hytte og oppsett av ny hytte, samt oppføring av avløpsanlegg. Området er i
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål med forbud mot spredt bolig,
ervervs- og fritidsbebyggelse.
Det ble tidligere søkt om dispensasjon for lignende tiltak på eiendommen, der
kommunen gav avslag på søknaden. Det søkes nå om samme tiltak, men
fritidsboligens bebygde areal er redusert med ca. 40 m2. Eksisterende hytte har et
bebygd areal på 15 m2, omsøkte tiltak har nå et bebygd areal på 65,9 m2.
Omsøkte tiltak ligger inne i randområdet til regional plan for Forollhogna
villreinområde. Beklagelig ble ikke dette nevnt fra Fylkesmannen ved forrige høring
av omsøkte tiltak. I rammene for regional plan for Forollhogna står det: «Kommunene
kan gi tillatelse til ombygging og mindre tilbygg på eksisterende bygg, samt riving og
erstatning av gamle bygg med samme størrelse. Rammene fastsettes i
kommuneplanene. Lokale rammer for bebyggelse må konkret vurderes i det enkelte
randområde og fastsettes ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og
beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til
omkringliggende bebyggelse».
Fylkesmannen vil ikke betrakte omsøkte tiltak som ombygging, mindre tilbygg på
eksisterende bygg eller erstatning av bygg med samme størrelse. I dette tilfellet er

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

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

350

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350
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Tone Susegg Sund
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det snakk om å erstatte ei lita bu med en større fritidsbolig, som er å betrakte som et
nytt tiltak.
Villreinen er en ansvarsart for Norge og har svært stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Den er usedvanlig arealkrevende og sky. Disse «utfordrende egenskapene» gjør
reinen spesielt sårbar. Menneskelig aktivitet ved eller ut fra infrastruktur skaper
forstyrrelser og hindrer reinen i å bruke områder. Dette har gitt og gir fortsatt tap av
leveområder. Menneskelige forstyrrelser er i dag en økende utfordring for reinen,
både innenfor og utenfor verneområder. For å ivareta kvaliteten i reinens
leveområder er det viktig å unngå å legge til rette for tiltak som skaper økte
forstyrrelser i og like inntil villreinområder. Disse hensynene må gjøres i et langsiktig
perspektiv. Randområdene til det nasjonale villreinområdet er av betydning for
villrein. Her vil utbygging, ferdsel og annen aktivitet kunne påvirke villreinens
leveområder negativt.
Med bakgrunn i ovennevnte vil Fylkesmannen fraråde at det gis dispensasjon til
omsøkte tiltak. Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket, ønsker Fylkesmannen å bli
underrettet for å vurdere å påklage vedtaket.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
Reindrift
Ingen merknad.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i
saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert.
Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen
Anne Sundet Tangen (e.f.)

Tone Susegg Sund

seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

konsulent
Administrasjonsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

351

Side 3 av 3

Saksbehandlere:
Klima og miljø: Anne Cathrine Flaten – 74 16 81 97
Landbruk: Trine Gevingås – 73 19 92 72
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560
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Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
19/19
11.02.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - patruljering løypenett Soknedal Røde kors hjelpekorps - Budal Røde kors hjelpekorps - Singsås røde
kors hjelpekorps

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Soknedal Røde kors hjelpekorps m.fl.
patruljering løypenett - Soknedal Røde kors
hjelpekorps - Budal Røde kors hjelpekorps Singsås røde kors hjelpekorps
2 S Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag patruljering løypenett - Soknedal Røde kors
hjelpekorps - Budal Røde kors hjelpekorps Singsås røde kors hjelpekorps

Ingress
Søknad om motorferdsel i utmark, patruljering av løypenett.
Saksopplysninger
Budal, Singsås og Soknedal røde kors hjelpekorps søker i brev av 16.12.2018 om tillatelse til å
kjøre patruljering i de kommunale anlagte traseene i perioden fra vinterferie til påske med
minimum 2 ekvipasjer. Alle skal være uniformert med vest. Det opplyses at det i sammenheng
med patruljeringen vil bli foretatt avstikkere til hytter for utdeling av nødplakater, samt å nå
publikum.
Søknaden er vedlagt kopi av oversikten over snøscootertraseer i Midtre Gauldal.
Vurdering
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Søknaden fra RHK om kjøring i forbindelse med ulike aktiviteter våren 2019 er ikke hjemlet
direkte lov om motorferdsel i utmark, og må derfor behandles etter Forskrift om motorferdsel i
utmark §6.
RHK gjør en viktig jobb knyttet til publikums sikkerhet gjennom hele året. Denne søknaden
omhandler patruljering i fastsatte traseer i vinterferie og påske. Dette er tilstedeværelse som
skaper en trygghetsfølelse blant publikum. I tillegg gir dette en meget god øvingseffekt for RHK
som kommer godt med i situasjoner der det er uttrykning ved skade eller ulykker. Patruljeringen
er mest aktuell i de trasene som er knyttet til områder som er mest utbygd med fritidsbebyggelse
og hvor det foregår en viss utfart. Dette er trase nr: 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 og 27.
Patruljering av fastsatte traseer i påskeuka 2019 er kjøring som gir en trygghetsfølelse hos
hyttefolk og skiturister. Denne kjøringen skal foregå med to snøscootere etter de fastsatte
snøscootertraseene i Midtre Gauldal. Det er ikke angitt hvor mange turer det skal kjøres, men
tidligere praksis her har vært at det kjøres en tur på kvelden for å kontrollere løypa, og i enkelte
tilfeller en tur på morgenen. Det søkes om avstikkere til hytter for utdeling av nødplakater.
Nødplakater er kartutsnitt over den hytta plakaten gjelder med koordinater og en oppsatt mal
over hva du skal si når du ringer nødnummeret. Dette er en god plakat å ha på hytta hvis uhellet
er ute. Det kan da være vanskelig å holde hodet kaldt, og det å ha en ferdig tekst som inneholder
koordinatene til hytta kan gjøre en slik samtale enklere. Rådmannen vurderer dette som et godt
tiltak, men mener dette bør forbeholdes hytter nær de fastsatte traseene. Rådmannen mener også
at dette er noe som ikke skal foregå hver dag i påskeuka.
Søknader etter § 6 i forskriften skal behandles politisk i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir Midtre
Gauldal kommune tillatelse til bruk av snøscooter slik det er omsøkt av Røde Kors Hjelpekorps i
Budal, Soknedal og Singsås.
Patruljering i vinterferie og påske skal foregå etter nevnte fastlagte traseer, i utgangspunktet en
gang daglig, hovedsakelig på ettermiddag/kveld.
Utdeling av nødplakater skal i hovedsak foregå til hytter nær løypenettet, og i begrenset omfang.
Det skal settes opp plan over denne kjøringen før påska.
Det settes opp vaktliste før oppdraget utføres. Denne leveres kommunen før gjennomføringen.
Det skal føres kjørebok over utførte oppdrag med dato, trasenummer og navn på deltakere.
Alle som utfører oppdrag skal bruke Røde kors uniform eller vest.
Rådmannen minner om at grunneiers tillatelse må innhentes i forkant av kjøring.
For traseene 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22 skal det innhentes tillatelse fra aktuelt fjellstyre.
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Ingress
Fastsetting av planprogram for reguleringsplanen for Hov.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Norconsult har på vegne av Midtre Gauldal kommune utarbeidet forslag til planprogram for
Hov. Reguleringsplanen krever planprogram på bakgrunn av at planen er i strid med
overordnede arealplaner. Arbeidet med planen for området Hov i Soknedal har til hensikt å legge
til rette for arealer som skal brukes til idrettsanlegg, tilleggsareal for skole/SFO/barnehage,
parkeringsplasser, gravlund og grønnstruktur. Planarbeidet er igangsatt på bakgrunn av behov for
arealer til offentlig virksomhet i området. Planprogrammet har vært ute på høring, og de
innkomne merknadene er vurdert og innarbeidet i planprogrammet.
Saksgang
Oppstartsmøte
Varsel om planoppstart og høring av planprogram
Frist for merknader til planprogrammet

20.06.2018
02.07.2018
23.08.2018

Planprogram ble varslet sammen med planoppstart. Det kom inn totalt ni merknader i denne
fasen. Disse merknadene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten i vedlegg til denne
behandlingen. Øvrige merknader og innspill vil bli referert og kommentert i forbindelse med
1.gangs behandling av reguleringsplanen.
Rådmannens anførsler til planprogrammet er ikke innarbeidet i vedlagt forlag til planprogram,
men fremkommer her og som vilkår i innstillingen.
Vurdering
Planprogrammet vurderes å være gjennomarbeidet og et godt grunnlag for videre utredning og
planlegging. Forslagsstiller har etter høringen korrigert planprogrammet som følge av innkomne
merknader fra offentlige myndigheter og berørte grunneiere/naboer. Rådmannen vurderer at
merknadene, som berører planprogrammet, er ivaretatt i forslaget som nå legges til grunn for
fastsettelse. Ut over de temaene som er listet i forslag til planprogram vurderer Rådmannen at
teamet landskapsbilde må tas inn som eget tema. Dette begrunnes med at planen kan/vil legge til
rette for relativt store bygninger som vil være synlige fra E6 og Soknedal sentrum, og slik sett
påvirke landskapsbilde.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune fastsetter planprogram for reguleringsplanen for Hov (planId:
50272018005).
Det settes følgende vilkår:
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 Landskapsbilde tas inn som eget utredningstema
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
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Planprogram
Forslag

Detaljregulering av Hov,
gnr. 134, bnr. 3 m. fl,
Midtre Gauldal kommune.
Undervisning
Kirkegård
Idrettsanlegg
Parkering
Annet areal

3

2018-11-02

Forslag planprogram, etter høring

Willy Wøllo

Bernt Midthjell

Willy Wøllo

2

2018-06-28

Forslag planprogram

Willy Wøllo

Bernt Midthjell

Willy Wøllo

1

2018-06-07

Forslag planprogram
- til oppstartsmøte

Willy Wøllo

Bernt Midthjell

Willy Wøllo

Versjon

Dato

Beskrivelse

Utarbeidet

Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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Forslag til planprogram er utarbeidet av Norconsult AS, Avdeling Plan og Arkitektur.
Spørsmål kan rettest til
Willy Wøllo, tlf. 948 31 756 eller e-post: willy.wollo@norconsult.com.
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1

Bakgrunn for planarbeidet

Norconsult er engasjert av Midtre Gauldal kommune til å avklare reguleringsforhold knyttet til
arealtiltak på gnr. 134 bnr. 3 m. fl. i Soknedal i Midtre Gauldal kommune.
Det ønskes å benytte deler av gnr. 134, bnr. 3 som tilleggsareal til Soknedal kirkegård,
tilleggsareal til Soknedal skole, SFO og barnehage, i tillegg til tilrettelegging av nye
Hovsmoen idrettsanlegg. Deler av arealet skal benyttes til felles parkeringsanlegg for disse
anleggene.
Dette planprogrammet er utarbeidet for å fastsette hvilke tema som skal gis en spesiell
utredning. Målsettingen er å sikre at et helhetlig hensyn til miljø, naturressurser og samfunn
blir tatt i betraktning under forberedelsen av det aktuelle tiltak, og når det tas stilling til om (og
eventuelt på hvilke vilkår) tiltaket kan gjennomføres.
I utredningstemaene i planprogrammet vil en søke å konsentrere seg om de temaer og
problemstilinger som er relevante for det aktuelle tiltaket som tenkes gjennomført.
Ønsket utbygging kan ikke gjennomføres før det er gitt grunnlag for tiltaket i en detaljplan.
Som grunnlag for reguleringsvedtak skal det blant annet utarbeides en planbeskrivelse. I
planbeskrivelsen tas inn sammendrag av de mest viktige konklusjonene og anbefalingene
som blir gitt i delrapportene. Sammendraget vil vise hvordan ulike konsekvenser av
gjennomført tiltak vil virke sammen og hvordan ulike tema er vurdert og prioritet i forhold til
hverandre.
Konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives enten i egen rapport eller som del av
planbeskrivelsen.
2

Planområdet.

2.1
Lokalisering og arealbruk
Planområdet ligger i Midtre Gauldal kommune, ca. 1 km nord for Soknedal tettsted og
omfatter blant annet teig av gnr. 134, bnr. 3, samt arealene for Soknedal skole og barnehage
og Soknedal kirke. Til sammen er foreløpig planområde ca. 140 daa. I tillegg tas inn
veggrunn og tilliggende arealer for å få en helhetsvurdering av trafikksituasjonen.
Gnr. 134, bnr. 3 (Nordgarden) er en landbrukseiendom. De andre arealene benyttes til
samferdselsareal, kirkegård, skole og barnehage.
Gnr. 134, bnr. 3 er bebygd med våningshus, driftsbygning og uthus/stabbur. Alle bygningene
er av eldre dato og i forholdsvis dårlig stand.
Med i planområdet er gnr. 134, bnr. 20, 21 som er en boligeiendom, med bolighus og
garasje.
Omkringliggende arealer er i hovedsak landbruksarealer med tilhørende gårdstun.
Trafikkforhold,
Adkomst til området er via kommunal veg 43 fra kryss med E6. Det er regulert, men ikke
opparbeidet gang- og sykkelveg fra E6 til skole- og barnehageområdet. E6 er skiltet med
fartsgrense 50 km/t og har en trafikkmengde ÅDT 5920. Det er ikke angitt egen fartsgrense
for den kommunale vegen.
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Støy og støv.
Planområdet er ikke eksponert for vegtrafikkstøy over 55 dB. Tidvis vil det kunne være noe
støy i forbindelse med drift av inntilliggende landbruksareal.
Den kommunale vegen er ikke asfaltert og det kan oppstå støv i deler av året i forbindelse
med trafikk på vegen.
Stedets karakter, klima
Hoveddelen av planområdet er tilnærmet flatt og ligger på ca. kote 285. Arealet ligger ca 50
meter høyere enn Gaula. Mot øst stiger terrenget opp til ca 500 m.o.h, deler med helling ca
1:4. Området har gode solforhold, man kan være noe vindutsatt.
I tillegg til kirke og skole er stedets karakter i hovedsak dominert av landbruksarealer med
tilhørende gårdstun og noen boligeiendommer.
Grunnforhold, skred og ras
Skredsonekart (www.skrednett.no) viser at planområde ligger i god avstand til soner som er
utsatt for ras og skred. Området ligger over marin grense og er ikke utsatt for kvikkleireskred.
I følge NGUs løsmassekart består området av morenemateriale.
Forurenset grunn og naturforvaltning
Det foreligger ingen dokumentasjon på forurenset grunn. Tidligere bruk av område tilsier liten
eller ingen risiko med hensyn til forurensning av grunn. Det foreligger ingen registeringer
som viser verneverdig natur eller andre forhold knytt til biologisk mangfold.
Barn og unges interesser.
Det er ikke registrert barnetråkk i området. Deler av området benyttes av barn og unge til
aktiv lek.
Kulturminner.
I følge Askeladden.ra.no er det registrert kulturminner i planområdet. Lokalitet 85510
omfatter Soknedal kirke som er listeført kirke. Kulturminne 174311-1 omfatter bosetning og
aktivitetsområde med automatisk fredede bosetningsspor.
Noen av bygninger innen planområdet er SEFRAK-registrert.
Teknisk infrastruktur.
Omfanget av offentlig ledningsnett i området avklares i planprosessen.
Det er ingen høyspentanlegg tett inntil eller over planområdet.
Sosial infrastruktur.
Området omfatter Soknedal skole (1. – 7. klasse) og barnehage. Det ca. 14 km til
kommunesenteret på Støren, med ulike senterfunksjner samt ungdomsskole og
videregående skole.
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2.2
Planlagte tiltak
Gjennom erverv av teig fra gnr. 134, bnr. 3 ønsker kommunen å tilrettelegge for utvidelse av
dagens areal for Soknedal skole og barnehage samt utvidelse av Soknedal kirkegård. Det er
stort behov for utvidelse av kirkegården for å ivareta framtidig behov for kistegraver og
minnelund samt tilrettelegging for arealer for ulike religiøse grupper.
Nåværende Hovsmoen idrettsanlegg ligger ca 1,4 km nord for Soknedal skole og har behov
for oppgradering i tillegg til bedre adkomstforhold. I den forbindelse ønskes vurdert om dette
anlegget kan flyttes inntil skoleområdet og samordnes med nåværende nærmiljøanlegg ved
skolen. Dersom dette gjennomføres, vil arealene på nåværende idrettsanlegg kunne
tilbakeføres til landbruksformål.
Trafikksituasjonen med adkomst og parkering til skole- og kirkeområdet er ikke tilfredstillene
og det er ønskelig å bedre adkomsten og utvide parkeringsmulighetene. Ved større
tilstellninger skjer parkering i dag langs adkomstvegene. Snumulighetene og
tilgjengeligheten for busser er stedvis dårlige og medvirker til å gi redusert trafikktrygghet.
Det er ikke regulert gang- og sykkelveg fram til Soknedal kirke. Dette tas med i
planprosessen.

Figur 1. Aktuell bruk av arealet innen teig av gnr. 134, bnr. 3 (vist med rød strek).

2.3
Avgrensning av planområdet
Planområdet avgrenses i vest delevis mot vedtatt reguleringsplan for E6, Soknedal –
Korperals bru. Området omfatter gjeldende reguleringsplan for Soknedal skole og kirke
vedtatt 31.03.2001 og en mindre del av reguleringsplan for E6 Vindalsliene – Korporals bru.
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Figur 2. Mulig avgrensning av planområdet, markert med svart stiplet strek.

Planområdet følger ellers i hovedssak eiendomsgrensene til de teigene som inngår i
planområdet, i tillegg til at noe av gnr. 134, bnr. 1 og gnr. 134, bnr. 2 er med i foreløpig
planområdet for å vurdere en helhetsløsninger for trafikkavvikling m.m.
2.4
Eiendommer som omfattes av detaljreguleringen.
Planområdet omfatter hele eller deler av
Eiendom
Dagens bruk
Mulig framtidig bruk
gnr. 134, bnr. 1
landbruk
mulig samferdselsareal
gnr. 134, bnr. 2
landbruk og adkomst tun
idrettsanlegg og adkomst tun
gnr. 134, bnr. 3
landbruk
skole, barnehage, idrettsanlegg,
parkering, park m.m.
gnr. 134, bnr. 7, 23, 27
kirkegård
kirkegård
gnr. 134, bnr. 18, 33
skole- og barnehageareal
skole- og barnehageareal
gnr. 134, bnr. 20, 21
boligareal
omdisponeres
gnr. 134, bnr. 28, 30
samferdselsareal m.m.
samferdselsareal
gnr. 134, bnr. 29
offentlig areal
friområde
gnr. 134, bnr. 31
landbruk
mulig samferdselsareal
gnr. 134, bnr. 32
idrettsanlegg, parkering
tilsvarende dagens bruk
gnr. 3000, bnr.11
samferdselsareal
samferdselsareal
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3

Kommunale vedtekter og retningslinjer. Lovgrunnlaget for planprogram.

3.1
Lokale forskrifter.
Oversikt over lokale forskrifter finnes på Lovdata.
3.2
Kommunale arealplaner
Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan.
For deler av planområdet gjelder kommuneplanens arealdel KPA 2009-2021, vedtatt
26.04.2010. Arealene innen gnr. 134, bnr. 3 inngår i landbruks-, natur- og friluftsområder.
For deler av planområdet gjelder kommunedelplan for Soknedal, vedtatt 30.01.2002.
Arealene innen denne del av planområdet er i hovedsak omfattet av gjeldende
reguleringsplaner.

Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Teig av gnr. 134, bnr. 3 merket med rød strek.
Arealet med kvitt omfattes av kommunedelplan for Soknedal.

Reguleringsplaner

Figur 4. Reguleringsplaner i planområdet. Utsnitt av kommunens webkartkommuneplanens arealdel.
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I henhold til kommunens webkart omfattes deler av planområdet av reguleringsplan for
Soknedal skole og kirke, vedtatt 31.03.2001 og en mindre del av reguleringsplan for E6,
Vindalsliene – Korporals bru der denne planen ligger inntil Soknedal skole.
Planområdet omfatter i vest også noe av reguleringsplan for E6, Soknedal – Korperalsbru.
Deler av eksisterende kirkegård er omfattet av sikringssone i forbindelse med at E6 vil gå i
tunell.
3.3
Lovgrunnlagt for planprogram.
Reguleringsforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning i henholdt til forskrift, § 8,
jamfør vedlegg II, punkt 11j. Det er ikke krav om planprogram for saker etter § 8. Videre vil
reguleringsforslaget i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 utløse krav om planprogram
for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Planforslaget vil blant annet kunne få virkninger for trafikk, landskap, jordvern,
vedtaksfredede kulturminner (kirke) og nærturområder.
4

0-alternativet

Reguleringsplanen som helhet skal inngå ved vurderingen av konsekvensene. Tiltaket skal
vurderes opp mot et 0-alternativ som skal være en beskrivelse av den framtidige situasjonen
i tiltaksområdet dersom tiltaket ikke gjennomføres. Null-alternativet er en målestokk for
vurderingen av tiltakets forventede konsekvenser.
0-alternativet defineres som at landbruksarealene vist i
kommuneplanen ikke omdisponeres til annet formål, men
disponeres i samsvar med de bestemmelser og det arealomfang
som kommuneplanens arealdel legger opp til.
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5

Utredningstema

5.1
Generelt
Hvert utredningstema er inndelt i tre underavsnitt:
• Aktuelle problemstillinger (viser temaets hovedspørsmål / hovedutfordring).
• Vurderinger (oversikt over hovedforhold som tematisk tenkes avklart / vurdert).
• Framgangsmåte (viser hvilke metoder/kilder som tenkes benyttet ved innhenting av
eksisterende opplysninger eller når det er behov for å tilføre ny kunnskap. Fastsetter
framstilling av temaet i egen rapport / konsekvensutredning eller som del av
planbeskrivelsen).
I vurderingen av de planlagte tiltakene ser en på konsekvensene både i planområdet og i
influensområdet (påvirkningsområdet) dersom sistnevnte er større enn planområdet, i tillegg
til at det gis omtale av eventuelle avbøtende tiltak og effekt av disse.
Under hvert deltama der det utarbides egen rapport tenkes i hovedsak benyttet en
tilnærming av basismetodikker vist i Håndbok V712 basert på verdi x påvirkning =
konsekvens.
5.2

Utredningstema

NATUR-, KLIMA- OG MILJØFORHOLD
Utredningstema
Landbruk

Aktuelle
problemstillinger
Deler av området er
vist som LNFområde i
kommuneplanens
arealdel (landbruksnatur- og
friluftsformål) og
planlagt tiltak vil
kunne påvirke
kultur- og
naturlandskapet
Planforslaget
medfører
omdisponering av
landbruksarealer til
annet formål.

Vurderinger

Framgangsmåte

Drøfte kulturlandskapsverdier,
vurdere viktigheten
av disse og
virkningen foreslått
tiltak vil kunne har.

Egen rapport.

Vurdere
konsekvenser i
anleggsperioden og
på lang sikt.
Vurdere hvordan en
ved utbygging kan
ivaretar områdets
jord- og
skogressurser, og
se på nær- og
fjernvirkning ved
endring av
arealbruk.

Beskrive den
landskapsmessige
karakteren og kvaliteter
gjennom en
landskapsanalyse.
Beskrive hovedtrekkene i
landskaps- og
grønnstrukturen rundt og
innen planområdet
(landform/terrengform,
landskapsopplevelse,
markante natur- og
landskapselement,
bygninger i samspill med
landskapet).
For jord-, skog- og
beiteressurser er det viktig
at følgende utredes:
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- Arealomfang (permanent
og midlertidig)
- Arealkvalitet: Jordens og
skogens produksjonsevne
(bonitet).
- Driftsmessige
konsekvenser,
arronderingsmessige forhold
før og etter tiltak
- Indirekte konsekvenser
(press mot tilgrensende
landbruksområder og
adkomst til tilgrensende
landbruksområder - både
jord og skog)
- Potensialet til eventuell
dyrkbar jord som blir berørt
må vurderes. Størrelse,
kvalitet og arrondering må
beskrives.
- Konsekvenser for
eventuelle arealer som er
registrert som Miljøfigur i
Skog.
- Eventuelle avbøtende tiltak
For utbyggingsområder skal
det dokumenteres at det er
utredet alternativer til
bygging på dyrket mark.
Beskrive tiltakets innvirkning
gjennom visualisering (3D)
/foto / skissetegninger /
terrengsnitt /
oversiktsskisser.
Friluft og
rekreasjon.

Deler av området er
i kommuneplanens
arealdel vist som
landbruk-, natur- og
friluftsområde.

Drøfte området
verdi i
friluftssammenheng,
vurdere viktigheten
av disse og
virkningen foreslått
tiltak vil kunne har.

Del av planbeskrivelsen.
Kartlegge dagens bruk av
området i
friluftslivssammenheng.
Vurdere behov for turstier.

Vurdere
konsekvenser i
anleggsperioden og
på lang sikt.
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Naturverdier.
Biologisk
mangfold.
Vannmiljø.

Planområdet
grenser til LNFområde.
Videreføring av
tiltaket vil kunne
medføre økt ferdsel
i naturområder.

Overflatevann Planlagt tiltak vil
og grunnvann skje nær bekk og i
et område med
moreneavsetninger.
Tiltaket vil kunne
påvirke
grunnvannsforhold.
Grunnforhold

Kulturminner.

Drøfte naturverdier
og vurdere
viktigheten av disse
og virkningen
foreslått tiltak vil
kunne ha.
Vurdere
konsekvenser i
anleggsperioden og
på lang sikt.
Vurderinger i
henhold til
retningslinjer og
regelverk for flom.

Del av planbeskrivelsen.
Avklare influensområdet.
Innhente relevante
opplysninger fra tidligere
undersøkelser og fra
overordnede planer.
Beskrive naturverdier og
biologisk mangfold.
Egen rapport, overordnet
VA-notat, i samsvar med
kommunale retningslinjer for
dette.

Vurderinger i
forhold til behov for
grunnvannsreserve.

Grunnen består av
Vurdere områdets
moreneavsetninger. egenskaper som
gravplass.
Tilrettelegging for
kistegraver er
avhengig av
tilfredsstillende
jordsmonn.

Del av planbeskrivelsen.

Deler av
planområdet
omfatter SEFRAKregistrerte
bygninger, kirke
som er listeført
samt andre
kulturminner.
Omsøkt tiltak vil
påvirke disse.

Egen rapport.

Vurdere omfanget
av kulturminner og
kulturmiljøet.
Vurdering hvilken
påvirkning planlagt
tiltak vil får for
kulturminner og
kulturmiljø.

Foreta stedvis prøvegraving.

Beskrive tiltakets innvirkning
gjennom visualisering (3D) /
foto og skissetegninger.
Gjennomgang av
tilgjengelige datakilder
(SEFRAK-informasjon,
Askeladden m.m.).

TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR
Utredningstema
Adkomst, trafikk
og parkering

Aktuelle
problemstillinger
Området har adkomst
via eksisterende
kommunal veg fra E6.
Planlagt tiltak vil kunne
gi økt ferdsel på
vegene.

Vurderinger

Framgangsmåte

Se på overordnet vegsystem og avkjøringsløsninger.

Egen rapport.

Vurdere
parkeringsbehovet.

Utarbeide
nødvendige
detaljkonstruksjon av
(vertikal- og
horisontalgeometri)
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Annen
infrastruktur

Flere brukergrupper vil
bruke området.

Vurdere mulighet til
adkomst for ulike
brukergrupper
uavhengig av alder og
funksjonsevne.

over veger innen
planområdet.

Det er offentlige og
private VA-ledninger i
området.

Drøfte virkningen
planlagde tiltak vil ha
på privat og offentlig
infrastruktur.

Overordnet VA-notat.

Endet arealbruk vil
kunne påvirke
kapasiteten i
ledningssystemet

Innhente
opplysninger om
eksisterende og
planlagd privat og
offentlig infrastruktur.
Fastsette
rekkefølgekrav og
behov for
utbyggingsavtale.

ANDRE FORHOLD
Utredningstema

Aktuelle
problemstillinger

Vurderinger

Framgangsmåte

Idrettsanlegg

Eksisterende
idrettsanlegg på
Hovsmoen må
oppgraderes.

Vurdere lokalisering og
omfang.

Egen rapport.

Barn og unge

Støy

Risiko og
sårbarhets-

Vurdere behovet for
idrettsanlegget i et
lokalt og regionalt
perspektiv, sett i
sammenheng
med andre
eksisterende og
planlagte anlegg i
området.

Videreføring av skole
og barnehage vil føre
til krav om
tilrettelegging for barn
og unge, jamfør
rikspolitiske
retningslinjer.

En kortfattet
behovsanalyse for å
definere hvilken bruk
/ idretter man skal
legge til rette for og
hvilken verdi man
ønsker å få ut av
anlegget.
Fastsette
arealbehovet.

Gi en vurdering av
hvordan arealene kan
brukes av ulike
aldersgrupper og gi
muligheter for
samhandling mellom
barn, unge og voksne.

Del av
planbeskrivelsen.

Skole og kirkegård
Vurdere behov for
regnes som støyfølsom støyvurdering og risiko
bruksformål.
for støy på
boligområdet.

Del av
planbeskrivelsen.

I samsvar med § 4-3 i
plan- og bygningsloven
skal det ved

Konsekvenser og
avbøtende tiltak

Drøfte hvor stor risiko
det er for at uønskede
hendelser vil skje i

Fastsette krav i
planbestemmelsene
om tilrettelegging.

Beskrive støyforhold.
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analyse (ROSanalyse)

6.

regulerings-planlegging forbindelse med
utarbeides en ROSplanlagde tiltak.
analyse.

beskrives i egen
rapport.
Utarbeide ROSanalyse på grunnlag
av stikkordsliste.

ORGANISERING AV ARBEIDET, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS

6.1
Generelt
I oppstartsmøte 20.06.2018 med Midtre Gauldal kommune ble det fastsatt at ønsket
arealdisponering medfører krav om utarbeiding av planprogram.
For tiltak og planer som omfattes av bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning eller
pbl. §4-1, skal det utarbeides melding med forslag til program for utredningsarbeidet.
Forslaget skal gjøre rede for tiltak, behovet for utredninger og opplegg for medvirkning.
Melding med forslag til program ble 02.07.2018 sendt på høring til berørte myndigheter /
interesseorganisasjoner og lagt ut til offentlig ettersyn. Kommune skal, på bakgrunn av
forslaget og uttalelsene til dette, fastsette program for plan- eller utredningsarbeidet.
Etter at Midtre Gauldal kommune har vedtatt planprogrammet skal informasjon sendes de
som har gitt innspill til programmet. I henhold til forskriften skal planprogrammet ”beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt.”
I planprosessen vil det være aktuelt med samrådsmøte med offentlige instanser, basert på
de innspill som kommer inn ved varsel oppstart planarbeid. Videre er det behov for nært
samarbeid med idrettsorganisasjoner og representanter fra Støren kirkelig fellesråd.
Etter at planforslaget med konsekvensutredning er sendt kommunen, vil ytterligere
informasjon og medvirkning skje når kommunen legger planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Som en del av komplett plan utarbeides planbeskrivelse som beskriver planens formål,
hovedinnhold og virkning, samt forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
Nødvendige utredninger for å avklare virkningene av planen / tiltaket vil bli gjennomført i
forbindelse med planbeskrivelse, jamfør pbl. § 4.2.
Komplett planforslag vil blant annet omfatte følgende dokument:
•
•
•
•
•
•
•

Plankart i målestokk 1:1000
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse, inkludert et sammendrag av utarbeidede rapporter
Konsekvensutredning / rapporter
ROS-analyse
Illustrasjoner
Kopi av mottatte innspill og referat fra samrådsmøter

2018-11-02 | Side 13 av 14

371

Oppdragsgiver: Midtre Gauldal kommune
Oppdragsnr.: 5183754 Dokumentnr.: 1 Versjon: 3

6.2
Mottatte innspill og kommentarer til disse
Det vises til vedlagt oversikt over mottatte innspill, forslagstiller kommentarer og samlet kopi
av mottatte innspill etter varsel planoppstart / høring planprogram.
6.3
Viktige milepæler og mulig framdriftsplan.
Nedenfor følger listet opp tidspunkt for ulike begivenheter i planprosessen. Mulig
framdriftsplan vil være beheftiget med usikkerhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppstartsmøte med Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid
Høring forslag planprogram / planarbeid
Forslag planprogram oversendes kommunen
Vedtak planprogram
Utarbeidelse av temarapporter
Utarbeidelse av planforslag (inkl. planbeskrivelse med sammendrag av KU)
Innsending av planforslag
Planforslag til offentlig ettersyn
Planforslaget vedtas i kommunen

20.06.2018
02.07.2018
juli - august 2018
nov. 2018
jan. 2019
feb. - april 2019
mai 2019
juni 2019
aug. 2019
des. 2019

7

Vedlegg til forslag planprogram

7.1

Oversikt over mottatte innspill og forslagsstillers kommentarer til disse.

7.2

Samlet innspill pr. 02.11.2018
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Detaljregulering av Hov.
Midtre Gauldal kommune
SAMRÅD OG MEDVIRKNING
Innspill gitt i forbindelse med kunngjøring varsel oppstart planarbeid og høring forslag
til planprogram.
Det gis en oversikt over innkomne innspill/merknader.
Forslagstillers kommentarer i dette notatet avgrenses til innspill til planprogrammet.
Mottatte innspill og merknader til planløsninger drøftes i forbindelse med innsendelse
av planforslag.
Dato

Sammendrag av innspillet

1.
Gauldal brann og redning IKS
03.07.2018 Ikke tilstrekkelig slokkevannskapasitet for
området Soknedal skole og Soknedal kirke.
Tilstrekkelig slokkevannkapasitet for
området må sikres ved fremtidig utbygging.
Det må sikres tilfredsstillende adkomst og
oppstillingsplass for brannvesenets
utrykningskjøretøyer. Kriterier for dette er
vist i vedlegg til innspillet.
2.
Gauldal nett / Norgesnett
03.07.2018 Norgesnett har ingen innvendinger til
planen.
3.
Mattilsynet
10.08.2018 Tiltaket synes ikke å komme i konflikt med
eksisterende drikkevannskilder som
Mattilsynet har oversikt over. Det kan
eksistere private vannforsyning i eller i
nærheten av planområdet. Dette må
kartlegges. Det bør etableres en VA-plan
som viser hvordan anleggene skal sikres
tilfredsstillende tilgang til drikkevann. En
forutsetning at tiltaket ikke påvirker
eventuelle eksisterende VA-infrastruktur
negativt.
Viser til forskrift om rammer for
vannforvaltning.

Oppfølging /
kommentar
Tas til etterretning og
innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.

Innspillet tas til
etterretning.
Tas til etterretning og
innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.
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4.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
20.08.2018 Størsteparten av arealet innen
planavgrensningen er avsatt til LNFRformål i kommuneplanens arealdel vedtatt
26.4.2010, og ca. 86 daa dyrkamark inngår
i LNFR-området. Fylkesmannen viser i den
forbindelse til nasjonale føringer om at
jordvernet skal stå sterkt, sist presisert i den
nasjonale jordvernstrategien fra 2015. Den
angir at omdisponering av dyrka jord skal
reduseres til maksimalt 4000 daa innen
2020. Fylkesmannen vil i den forbindelse
påpeke at det skal ligge viktige
samfunnsinteresser og dokumenterte behov
til grunn for omdisponering av dyrka mark. I
tillegg er det viktig at det vurderes
alternativer og alternativvurderingene går
fram av planmaterialet som sendes på
høring.

Tas til etterretning og
innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.
Merknader til
planprogrammet tas til
følge.

Reindrift har ingen merknad.
Ingen vesentlige merknader/innspill i forhold
til kjente miljøinteresser i området.
Minner om T-2/08 med Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen. Tilstrekkelig og
hensiktsmessige areal for lekeområder for
barn og unge må avsettes og tilrettelegging
bør tas inn som rekkefølgebestemmelse.
Det er positivt at det i planområdet tas med
veggrunn og tilliggende arealer. Dette gir
bedre mulighet for en helhetlig vurdering av
trafikksituasjonen og sikkerheten for myke
trafikanter. Det er beskrevet at dagens
adkomstforhold ikke er tilfredsstillende og at
det foregår villparkering ved tilstelninger.
Uoversiktlige trafikkforhold medfører
redusert trafikksikkerhet og rygging av buss
bør åpenbart unngås på steder hvor det kan
være barn.
Det kan være gode grunner til
samlokalisering av skole og idrettsanlegg
og resultatet kan bli økt fysisk aktivitet.
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Både den lokale idretten og skolen, samt
barn- og unge som bruker anlegget utenfor
skoletid og organisert idrett, kan få tjene på
en samlokalisering og et idrettsanlegg
tilpasset dagens standard og behov. En
utvikling av skolen og nærområdet kan
også bedre funksjonen som sosial
møteplass.
Når planforslaget kommer til offentlig høring
bør det fremgå hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt og hvilke
vurderinger som er gjort.
Universell utforming skal ivaretas og må
framgå av plandokumentene.
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.
ROS-analysen skal vurdere hvordan
fremtidige klimaendringer kan påvirke
tiltaket.
Innspill til planprogrammet
Det vurderes å flytte Hovsmoen
idrettsanlegg inntil skoleområdet. Dersom
dette gjennomføres, vil arealene på
nåværende idrettsanlegg kunne tilbakeføres
til landbruksformål. I den forbindelse blir det
viktig med en landbruksfaglig utredning som
viser hvordan tilbakeføringen til
landbruksformål/jordbruksformål kan skje,
og at slik tilbakeføring sikres gjennom
bestemmelsene. Det blir også viktig å se
denne planen i sammenheng med
reguleringsplan for Hovsmoen stadion.
Landbruk er satt opp som et
utredningstema. Her inngår også påvirkning
på landskapet/kulturlandskapet.
For jord-, skog- og beiteressurser er det
viktig at følgende utredes:
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- Arealomfang (permanent og midlertidig)
- Arealkvalitet: Jordens og skogens
produksjonsevne (bonitet).
- Driftsmessige konsekvenser,
arronderingsmessige forhold før og etter
tiltak
- Indirekte konsekvenser (press mot
tilgrensende landbruksområder og adkomst
til tilgrensende landbruksområder - både
jord og skog)
- Potensialet til eventuell dyrkbar jord som
blir berørt må vurderes. Størrelse, kvalitet
og arrondering må beskrives.
- Konsekvenser for eventuelle arealer som
er registrert som Miljøfigur i Skog.
- Eventuelle avbøtende tiltak
For utbyggingsområder skal det
dokumenteres at det er utredet alternativer
til bygging på dyrket mark.
5.
Storrø og Krokann, eiere av gnr. 134, bnr.3.
22.08.2018 Deler av deres eiendom skal benyttes til
kirkegård, skole, SFO, barnehage og
etablering av «nye Hovsmoen
idrettsanlegg» i tillegg til tilhørende
parkering og veianlegg. Resten av teigen er
foreslått regulert til «grøntstruktur».
Planene berører viktige verdier som
jordvern, kulturlandskap, kulturmiljø og
kulturminner. Dette er tema som må inngå i
planprogrammet.
Det aktuelle jordbruksarealet er gammel
kulturjord og har en kvalitet som er noe av
det beste som finnes i Soknedalen. Slik
utredningstemaet «landbruk» i forslaget til
planprogram er beskrevet, ser det ikke ut til
at hensynet til jordvernet er tatt på alvor.
Dette jordbruksarealet har vært i drift i flere
hundre år og har vært et vesentlig grunnlag
for å brødfø eierfamilien helt fra 1600-tallet.
I ei tid der stadig mer dyrkajord bygges ned
og der klimaendringer gjør
matproduksjonen mer sårbar, må det være
klart at hensynet til jordvernet må tas på
alvor.
Planene berører seks bygninger der fem av
bygningene utgjør et tradisjonelt firkanttun

Tas til etterretning og
innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.
Temaene jordvern,
kulturlandskap,
kulturmiljø og
kulturminner er med
som utredningstema i
forslag til planprogram
som har vært til
offentlig ettersyn.
Mottatte synspunkt vil
inngå i de enkelte
utredningstemaene.
Det tas inn i
planprogrammet at det
skal dokumenteres at
det er utredet
alternativer til bygging
på dyrket mark, jamfør
uttalelse fra
Fylkesmannen.
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bygd i 1906. Det sjette bygget er ei smie
som på grunn av brannfare er plassert
nordvest for tunet. Tre av bygningene er
SEFRAK-registrert (to stabbur og smie).
Bortsett fra driftsbygninga som ble nybygd i
1906, ble alle de andre bygningene flytta fra
et felles tun der alle tre Hov-gardene lå. Alle
bygningene som ble flytta, er like gamle
som de SEFRAK-registrerte bygningene.
Alle bygningene står slik de gjorde etter
flytting og bygging i 1906. Våningshuset
(låna) ble noe modernisert rundt 1970, men
har beholdt sin ytre form. Tunet har beholdt
sin tradisjonelle og intime form. Trønderlåna
og firkanttunet er landskapselement som
stadig blir sjeldnere og som det blir stadig
viktigere å ta vare på.
Sørvest for tunet er det er et hageanlegg
planlagt av fylkesgartner Jon Hjelde etablert
i begynnelsen av 1930-åra. Hagen har sitt
opprinnelige mønster og beplanting med
frukttrær, bærbusker og prydbusker i
behold.
De autentiske bygningene, firkanttunet og
den historiske hagen bør vurderes i en
større sammenheng da både Nordgarden
og området rundt utgjør et sjeldent og
verdifullt kulturmiljø. Området er godt synlig
fra sør og sørvest og utgjør et
landskapsbilde som gir Soknedalen
identitet. Den foreslåtte landskapsanalysen
bør derfor omfatte et mye større område
enn bare det foreslåtte planområdet.
Nærheten til kirka forsterker verdien av
dette kulturmiljøet. Særlig vil en fotballhall
og eventuelle andre idrettsbygg gi
vesentlige konsekvenser for dette
kulturmiljøet. De aktuelle areala ligger i et
historisk sentralt område mellom Soknedal
kirke og tidligere kirkested og kirkegård. Før
1860 gikk Gamle kongevei opp fra
Hovsbrua til skysstasjonene på Hov og
Presthus og videre nordover Hovsmoen.
Veien fra Sørbygda, Hauka og Budalen
kom innpå Gamle kongevei på Hov.
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Det er i det tilsendte materialet gitt få
opplysninger om hvilke idrettsanlegg som
skal. Anlegget vil kunne generere vesentlig
trafikk til ulike tider av døgnet. Det bør
derfor utredes om det kan oppstå
interessekonflikter mellom et slikt anlegg og
kirka og eventuelt andre arealformål.
De aktuelle områda er i kommunens planer
vist som LNFR-område. De ønskene som
kommunen har for bruk av areal på deres
eiendom er ikke vurdert verken i
kommuneplan eller kommunedelplan. Dette
forsterker viktigheten av å vurdere
alternative områder for lokalisering av de
aktuelle tiltaka. Det bør i planprogrammet
redegjøres for hvilke alternativer som finnes
og hvordan disse alternativa skal tas med i
det videre plan- og utredningsarbeidet.
6.
Advokat Kvernrød på vegne av Sturla
23.08.2018 Snøfugl, eier av gnr. 134, bnr. 20 og 21.
Snøfugl er kritisk til at det ikke er vurdert de
ulemper som hans boligeiendom påføres.
Grunneier vil ikke ha rett til innløsing.
Forslaget vil påføre boligen ulemper som er
i strid med lov om rettshøve mellom
granner. Det må gjennomføres en
konsekvensutredning for de ulemper
eiendommen blir påført.
Det er angitt at hans eiendom skal
omdisponeres til annet en boligformål. En
eventuell omdisponering vil begrense
grunneiers råderett.
Snøfugl stiller seg positiv til et eventuelt
salg av eiendommen.
7.
Advokat Kvernrød på vegne av Eldbjørg
23.08.2018 Hov, eier av gnr. 134, bnr. 1.
Hov er ikke villig til å avstå grunn. Eventuell
krymping av arealene vil være til sterk
ulempe for eiendommen både når det
gjelder gårdsdrifta og til boligformål.
Eventuell utvidelse av veg kan gjøres på
motsatt side av vegen.
Eventuell omdisponering av arealene på
gnr. 134, bnr. 1 vil medføre økte
utfordringer knyttet til håndtering av
overflatevann. Det er lite ønskelig at

Innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.

Innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.
Foreløpige plangrenser
er satt slik at det skal gi
mulighet for alternative
løsninger på mulig
utvidelse av
adkomstveger.
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avkjørsel til parkeringsplass blir lagt i
samme område som avkjørsel til bnr. 3 da
dette vil medføre økt lys, støy, støv m.m.
En eventuell utbygging vil medføre økt støy.
Er støyulemper fra dagens skoletomt. Bør
settes opp støyskjerm.
Er lite ønskelig med etablering av
idrettsanlegg øst for skolen, da dette er
fullstendig på kollisjonskurs med overordna
plan. Plassering av idrettsanlegg er ikke et
resultat av en vurdering om en fornuftig
arealbruk.
Omdisponering av store jordbruksarealer er
svært negativ i forhold til jordvernsynspunktet. Plassering av bygninger og
anlegg vil være en begrensende faktor for
framtidig fleksibilitet og rasjonelle
driftsmåter.
På bnr. 3 har bnr. 1 vannkilde/brønn med
tilhørende ledning. Det aksepters ikke
forringelse eller ødeleggelse av
vannforsyningen.
Flytting av idrettsanlegg framstår som et
fromt ønske og kan ikke festes lit til dersom
impliserte aktører ikke er med må dette.
8.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
31.08.2018 Trøndelag fylkeskommune ser ikke at
planarbeidet kommer ikke i vesentlig
konflikt med allmenne friluftsinteresser.
Ny E6 legges i tunnel under deler av
planområdet. (ferdigstilles i 2020). Dette bør
også gå frem av plandokumentene, slik at
det blir gjort kjent og kan tas nødvendige
hensyn til.

Tas til etterretning og
innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.
Arkeologisk
feltregistrering
gjennomføres etter at
planprogrammet er
vedtatt.

Minner om prinsippene om universell
utforming skal ivaretas i planleggingen og
kravene til det enkelte byggetiltak. Det
samme gjelder hensynet til barn og unges
oppvekstvilkår
Eiendommen 134/3 inneholder SEFRAKregistrert bebyggelse. I følge ROS-analysen
må bygningene rives. Det må vurderes
hvorvidt bygningene har kulturhistorisk verdi
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og slik bør bevares enten på stedet eller
ved flytting.
Soknedal kirke er listeført. I ROS-analysen
vurderes det at planforslaget ikke vil gi
negative konsekvenser for kirken. Det
forutsettes at det tas hensyn til siktlinjer og
kirkens omgivelser i utformingen. Evt.
inngrep i/endringer av listeførte kirker skal
avklares med Riksantikvaren.
Før det kan gi uttalelse angående
automatisk fredete kulturminner må det
foretas en arkeologisk feltregistrering innen
planområdet for å avklare forholdet til
automatisk fredete kulturminner
(fornminner). Kulturminnelovens § 8.4
forutsetter at forholdet til automatisk fredete
kulturminner avklares før endelig
planvedtak kan fattes. Fylkeskommunen
har plikt til å undersøke alt areal innen
plangrensen, og for planleggingen er det
viktig at dette gjøres så tidlig som mulig i
planprosessen.
En arkeologisk feltregistrering innebærer at
arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise
alle kulturminner eldre enn 1537 innen
planområdet. Slike kulturminner er fredet
etter kulturminneloven og vil være
premissgivende for regulering av arealet.
Den arkeologiske registreringen samt
nødvendig for- og etterarbeid bekostes av
tiltakshaver.
9.
Sokna IL
01.11.2018 Beskriver dagens situasjon. Har jobbet i
over 4 år med å kunne bygge ny idrettshall
med blant annet 7-er fotballbane og
klatrehall samt utvendig 11-er
kunstgressbane på Hovsmoen. Pr i dag er
planen klar for ferdiggodkjenning.

Tas til etterretning og
innspillet vurderes i
forbindelse med
innsendelse av forslag
til reguleringsplan.

Idrettslaget har hele tiden ønsket en
lokalisering av nytt idrettsanlegg ved
skolen, noe som vil legge til rette for mer
sambruk og økt aktivitet. En slik plassering
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vil kunne sikre trygg adkomst via ny gangog sykkelveg.
Sokna idrettslag er avhengig av en
forutsigbarhet knyttet til avklaring og
framdrift for å få til spilleflater. De kan ikke
vente i flere år på en etablering ved skolen.
Sokna idrettslag er villig til et makeskifte
med grunneier slik at arealene ved
Hovsmoen tilbakeføres til landbruksformål,
når en flytting blir realisert.
Oppsummering innspill 1-9
Ingen varsler om innsigelser til planarbeidet.
Innspill til planprogrammet er i hovedsak tatt til følge.
Andre innspill som vedrører konsekvenser av mulige arealdisponereringer vurderes i
forbindelse med innsendelse av forslag til reguleringsplan. I hovedsak tas mottatte
innspillet til etterretning og søkes ivaretatt i planforslaget.
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Vedlegg samråd og medvirkning forslagstillers behandling
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Wøllo Willy
From:
Sent:
To:
Subject:

Leif Braa <leif.braa@gauldalnett.no>
3. juli 2018 12:51
Wøllo Willy
SV: Varsel oppstart detaljregulering av Hov, Soknedal, Midtre Gauldal kommune.
Høring forslag planprogram.

Norgesnett (Gauldal Nett) har ingen innvendinger til planen.
Med vennlig hilsen
Leif Braa
Driftssjef
Norgesnett 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

 Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!
Fra: Post Gauldal Nett
Sendt: 3. juli 2018 07:55
Til: Leif Braa; Helge Holden
Emne: VS: Varsel oppstart detaljregulering av Hov, Soknedal, Midtre Gauldal kommune. Høring forslag planprogram.

Fra: Wøllo Willy [mailto:Willy.Wollo@norconsult.com]
Sendt: 2. juli 2018 13:33
Til: 'fmtlpost@fylkesmannen.no'; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@midtregauldal.kommune.no; NVE Reg Midt midt (rm@nve.no); postmottak@mattilsynet.no; Post Gauldal Nett;
post@envina.no; post@gbriks.no
Emne: Varsel oppstart detaljregulering av Hov, Soknedal, Midtre Gauldal kommune. Høring forslag planprogram.

Vedlagt følger brev med vedlegg vedrørende varsel oppstart planarbeid og høring forslag planprogram i forbindelse
med detaljregulering Hov, Soknedal, Midtre Gauldal kommune.
Willy Wøllo
Arealplanleggar
Mob: +47 94 83 17 56
willy.wollo@norconsult.com
Norconsult AS, Plan og Arkitektur
Klæbuveien 127 , 7031 Trondheim,
www.norconsult.no
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Wøllo Willy
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Svenn Ola Krognes <Svenn.Ola.Krognes@melhus.kommune.no> on behalf of
Gauldal brann- og redning IKS <post@gbriks.no>
3. juli 2018 08:55
Wøllo Willy
SV: Varsel oppstart detaljregulering av Hov, Soknedal, Midtre Gauldal kommune.
Høring forslag planprogram.
GBR IKS kriterier for adkomstvei og oppstillingsplass 100418.doc

Uttalelse i fbm. oppstart detaljregulering Hov, Soknedal:
Det er i dag ikke tilstrekkelig slokkevannkapasitet for området Soknedal skole og Soknedal kirke.
Tilstrekkelig slokkevannkapasitet for området må sikres ved fremtidig utbygging.
Det må også tas hensyn til behov for vannkapasitet for event. sprinkleranlegg i fremtidig større bygg.
For øvrig må sikres tilfredsstillende adkomst og oppstillingsplass for brannvesenets utrykningskjøretøyer. Se vedlegg.

Mvh
Svenn Ola Krognes
Leder forebyggende avd.
Gauldal brann og redning IKS
Mob 91722755

Fra: Wøllo Willy [mailto:Willy.Wollo@norconsult.com]
Sendt: 2. juli 2018 13:33
Til: 'fmtlpost@fylkesmannen.no'; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@midtregauldal.kommune.no; NVE Reg Midt midt (rm@nve.no); postmottak@mattilsynet.no; post@gauldalnett.no;
post@envina.no; Gauldal brann- og redning IKS
Emne: Varsel oppstart detaljregulering av Hov, Soknedal, Midtre Gauldal kommune. Høring forslag planprogram.

Vedlagt følger brev med vedlegg vedrørende varsel oppstart planarbeid og høring forslag planprogram i forbindelse
med detaljregulering Hov, Soknedal, Midtre Gauldal kommune.
Willy Wøllo
Arealplanleggar
Mob: +47 94 83 17 56
willy.wollo@norconsult.com
Norconsult AS, Plan og Arkitektur
Klæbuveien 127 , 7031 Trondheim,
www.norconsult.no
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Kriterier for adkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler.
(Ajour per. 2018)
Bygninger der en forutsetter innsats fra brannvesenet ved brann, må ha kjørbar adkomst
fram til bygningen. Der det er nødvendig for rednings- og slokkeinnsatsen, må det i
tilknytning til bygningen være oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr.
For mindre byggverk, f.eks. enebolig, kan avstand fra oppstillingsplass til angrepsvei i
byggverk være maks 50 meter. (Hvis man velger dette kan brannskadene bli større enn ved
kortere avstand).
For øvrig forutsettes kjøreadkomst helt fram til angrepsvei i byggverket.
Ved høye bygninger må det legges til rette for bruk av høyderedskap.
Gauldal brann og redning IKS har stor brannbil som standard førsteinnsatsenhet ved alle
stasjoner. I tillegg har vi avtale om bruk av høyderedskap (lift/stigebil) med Trøndelag
Brann- og Redningstjeneste IKS.
Kriterier for adkomstvei er beskrevet i følgende tabell;

Kriterier for atkomstvei:
Kjørebredde, minst
Stigning, maks
Biloppstillingsplass for maskinstige, minste bredde
Fri kjørehøyde, minst
Svingradius (ytterkant vei), minst
Brannbil/tankbil (tyngste) totalvekt
Brannbil/tankbil (tyngste), akseltrykk
Lift/stigebil, akseltrykk maks
Lift/stigebil, punktbelastning støtteben

3,5 m
1 : 8 (12,5%)
5,7 m
4,0 m
13 m
26 tonn
9 tonn
(19/2 for boggi)
12 tonn
5,0 kg/cm2 *
(30*60cm) =
9000 per labb

Snuhammer må tilpasses minste svingradius. Adkomstvei og evt. snuhammer må holdes
snøfritt vinterstid.

Postadresse
Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse
Melhus: Søreggen 2, Melhus
Midtre Gauldal: Rådhuset, Støren
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Telefon
48 28 15 50
Telefaks
72 85 81 98

Foretaksnr.
NO 989 516 191 MVA
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Norconsult AS avd plan og arkitektur
Klæbuveien 127 B
7031 TRONDHEIM

Vår dato:
20.08.2018

Vår ref.:
2018/13647

Deres dato:
28.06.2018

Deres ref.:
5183754- WILWOL

Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart og planprogram reguleringsplan - detaljregulering av Hov - Soknedal - Midtre Gauldal
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med
ovennevnte reguleringsplan og planprogram, og har følgende foreløpige vurdering:
Landbruk
Formålet med planarbeidet er å regulere tilleggsareal til Soknedal kirkegård,
tilleggsareal til Soknedal skole, SFO og barnehage i tillegg til tilrettelegging av nye
Hovsmoen idrettsanlegg, samt bedring av adkomst og parkeringsmulighetene.
Størsteparten av arealet innen planavgrensningen er avsatt til LNFR- formål i
kommuneplanens arealdel vedtatt 26.4.2010, og ca. 86 daa dyrkamark inngår i
LNFR-området. Fylkesmannen viser i den forbindelse til nasjonale føringer om at
jordvernet skal stå sterkt, sist presisert i den nasjonale jordvernstrategien fra 2015.
Den angir at omdisponering av dyrka jord skal reduseres til maksimalt 4000 daa
innen 2020. Fylkesmannen vil i den forbindelse påpeke at det skal ligge viktige
samfunnsinteresser og dokumenterte behov til grunn for omdisponering av dyrka
mark. I tillegg er det viktig at det vurderes alternativer og alternativvurderingene går
fram av planmaterialet som sendes på høring.
Innspill til planprogrammet
Det vurderes å flytte Hovsmoen idrettsanlegg, som i dag ligger ca. 1,4 km nord for
Soknedal skole, inntil skoleområdet. Dersom dette gjennomføres, vil arealene på
nåværende idrettsanlegg kunne tilbakeføres til landbruksformål, står det i
planprogrammet. I den forbindelse blir det viktig med en landbruksfaglig utredning
som viser hvordan tilbakeføringen til landbruksformål/jordbruksformål kan skje, og at
slik tilbakeføring sikres gjennom bestemmelsene. Det blir også viktig å se denne
planen i sammenheng med reguleringsplan for Hovsmoen stadion, som vi hadde på
høring og gav uttalelse til 23.11.2017.
Av planprogrammet fremgår mulig avgrensning av planområdet. Videre fremgår
omtrentlig hvor mye areal som går med til de ulike formålene: tilleggsareal skole,
SFO, barnehage ca. 8 daa, felles parkering ca. 5 daa, gravlund ca. 5 daa og
idrettsanlegg ca. 17 daa, som vi regner med er pga. flytting av idrettsanlegget på

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:
Elisabeth Varsi Stubbrud
Telefon:
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Hovsmoen, samt at det er oppført grønnstruktur uten at det er sagt noe om
størrelsen for det formålet.
Landbruk er satt opp som et utredningstema. Her inngår også påvirkning på
landskapet/kulturlandskapet.
For jord-, skog- og beiteressurser er det viktig at følgende utredes:
- Arealomfang (permanent og midlertidig)
- Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet).
- Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige forhold før og etter tiltak
- Indirekte konsekvenser
o press mot tilgrensende landbruksområder
o adkomst til tilgrensende landbruksområder (både jord og skog)
- Potensialet til eventuell dyrkbar jord som blir berørt må vurderes. Størrelse,
kvalitet og arrondering må beskrives.
- Konsekvenser for eventuelle arealer som er registrert som Miljøfigur i Skog.
- Eventuelle avbøtende tiltak
I konsekvensutredningen skal det vurderes relevante og realistiske alternativer. For
utbyggingsområder skal det dokumenteres at det er utredet alternativer til bygging på
dyrket mark.
Reindrift
Ingen merknad.
Klima og miljø
Planprogrammet skal sikre at et helhetlig hensyn til miljø og naturressurser blir
ivaretatt i den videre planprosessen. Ut fra beskrivelsen og grenser for planområdet
som i all hovedsak er landbruksareal, har vi ingen vesentlige merknader/innspill i
forhold til kjente miljøinteresser i området.
Dersom det i det videre arbeidet fremkommer/kartlegges viktige miljøinteresser,
forutsettes at eventuelle konflikter avklares i den videre planprosessen.
Barn og unge
Barn og unge er satt opp som eget utredningstema. Fylkesmannen minner i den
sammenheng om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den kommunale
planleggingsprosessen og krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal
brukes av barn og unge. Blant annet tydeliggjøres krav om at det avsettes
tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge, herunder
areal for nærlekeplasser for de minste barna. Tilrettelegging bør tas inn i
rekkefølgebestemmelsene. Det er viktig at barns oppholdsarealer er godt skjermet
fra trafikk, støy og annen forurensing. Fylkesmannen forventer at retningslinjene
legges til grunn i det videre planarbeidet.
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger
skal tillegges vekt. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, og
oppfordrer til å involvere barn og unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom
planarbeidet. Likeså at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle
handlinger som berører barn.
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Helse og omsorg
Det er positivt at det i planområdet tas med veggrunn og tilliggende arealer. Dette gir
bedre mulighet for en helhetlig vurdering av trafikksituasjonen og sikkerheten for
myke trafikanter. Det er beskrevet at dagens adkomstforhold ikke er tilfredsstillende
og at det foregår villparkering ved tilstelninger. Uoversiktlige trafikkforhold medfører
redusert trafikksikkerhet og rygging av buss bør åpenbart unngås på steder hvor det
kan være barn.
Det kan være gode grunner til samlokalisering av skole og idrettsanlegg og resultatet
kan bli økt fysisk aktivitet. Både den lokale idretten og skolen, samt barn- og unge
som bruker anlegget utenfor skoletid og organisert idrett, kan få tjene på en
samlokalisering og et idrettsanlegg tilpasset dagens standard og behov. En utvikling
av skolen og nærområdet kan også bedre funksjonen som sosial møteplass.
Når planforslaget kommer til offentlig høring bør det fremgå hvordan
folkehelseperspektivet er ivaretatt og hvilke vurderinger som er gjort. Det er ingen
merknad til valget av utredningstema i planprogrammet eller den foreløpige ROSanalysen.
Universell utforming er en nasjonal strategi som har som mål å gjøre samfunnet best
mulig tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett livsfase eller fysiske forutsetninger.
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og
bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak. Hvordan
universell utforming er ivaretatt bør framgå av dokumentene.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen registrerer at det er foreligger en foreløpig risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3. Vi
forutsetter at denne blir lagt til grunn og hensyntatt i det videre arbeidet med planen.
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk
med dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan
påvirke tiltaket. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler
for alle fylker som kan benyttes i arbeidet med ROS-analysen.
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 plan- og bygningsloven § 4-3.
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.
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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.)

Elisabeth Varsi Stubbrud

seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

rådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Saksbehandlere:
Kommunal og justis: Elisabeth Varsi Stubbrud – 73 19 91 55
Klima og miljø: Øystein Lorentsen – 74 16 80 67
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87
Samfunnssikkerhet: Ingrid Margrethe Wedø – 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18
Reindrift: Camilla Knutsen – 73 19 93 89

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune
Midtre Gauldal kommune

Fylkets hus, Postboks 2560
Rørosveien 11
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STEINKJER
STØREN

Ranheim, 22.08.2018

Norconsult AS
avdeling Plan og Arkitektur

Att.: Willy Wøllo, willy.wollo@norconsult.com

Regulering av eiendommen Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3 i Midtre Gauldal – merknader til
forslag til planprogram
Vi viser til brev datert 28.06.2018.
Det er i brevet bedt om at vi skiller mellom innspill til planprogrammet og innspill til foreslått
arealbruk. Vi har nedenfor forsøkt å etterkomme dette ønsket, men da det er nær sammenheng
mellom de verdiene som berøres og viktigheten av at disse verdiene utredes, må vi nødvendigvis
komme inn på hvordan kommunen ser for seg at areala skal reguleres. Ytterligere innspill til
arealbruken vil vi gå nærmere inn på når reguleringsplanen sendes på høring.
Ifølge forslaget til planprogram er det fra kommunen ønske om å bruke deler av vår eiendom til
kirkegård, skole, SFO, barnehage og etablering av «nye Hovsmoen idrettsanlegg» i tillegg til
tilhørende parkering og veianlegg. Resten av teigen er foreslått regulert til «grøntstruktur».
Planene berører viktige verdier som jordvern, kulturlandskap, kulturmiljø og kulturminner. Dette er
tema som må inngå i planprogrammet.
Det aktuelle jordbruksarealet er gammel kulturjord og har en kvalitet som er noe av det beste som
finnes i Soknedalen. Slik utredningstemaet «landbruk» i forslaget til planprogram er beskrevet, ser
det ikke ut til at hensynet til jordvernet er tatt på alvor. Dette jordbruksarealet har vært i drift i flere
hundre år og har vært et vesentlig grunnlag for å brødfø eierfamilien helt fra 1600-tallet. I ei tid der
stadig mer dyrkajord bygges ned og der klimaendringer gjør matproduksjonen mer sårbar, må det
være klart at hensynet til jordvernet må tas på alvor. Vi forventer at dette er forhold som nøye
vurderes i utredningsarbeidet.
Planene berører seks bygninger der fem av bygningene utgjør et tradisjonelt firkanttun bygd i 1906.
Det sjette bygget er ei smie som på grunn av brannfare er plassert nordvest for tunet. Tre av
bygningene er SEFRAK-registrert (to stabbur og smie). Bortsett fra driftsbygninga som ble nybygd i
1906, ble alle de andre bygningene flytta fra et felles tun der alle tre Hov-gardene lå. Alle bygningene
som ble flytta, er like gamle som de SEFRAK-registrerte bygningene. Alle bygningene står slik de
gjorde etter flytting og bygging i 1906. Våningshuset (låna) ble noe modernisert rundt 1970, men har
beholdt sin ytre form. Tunet har beholdt sin tradisjonelle og intime form. Trønderlåna og firkanttunet
er landskapselement som stadig blir sjeldnere og som det blir stadig viktigere å ta vare på.
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Sørvest for tunet er det er et hageanlegg planlagt av fylkesgartner Jon Hjelde etablert i begynnelsen
av 1930-åra. Hagen har sitt opprinnelige mønster og beplanting med frukttrær, bærbusker og
prydbusker i behold.
De autentiske bygningene, firkanttunet og den historiske hagen bør vurderes i en større
sammenheng da både Nordgarden og området rundt utgjør et sjeldent og verdifullt kulturmiljø.
Området er godt synlig fra sør og sørvest og utgjør et landskapsbilde som gir Soknedalen identitet.
Den foreslåtte landskapsanalysen bør derfor omfatte et mye større område enn bare det foreslåtte
planområdet. Nærheten til kirka forsterker verdien av dette kulturmiljøet. Særlig vil en fotballhall og
eventuelle andre idrettsbygg gi vesentlige konsekvenser for dette kulturmiljøet. De aktuelle areala
ligger i et historisk sentralt område mellom Soknedal kirke og tidligere kirkested og kirkegård. Før
1860 gikk Gamle kongevei opp fra Hovsbrua til skysstasjonene på Hov og Presthus og videre nordover
Hovsmoen. Veien fra Sørbygda, Hauka og Budalen kom innpå Gamle kongevei på Hov.
Det er i det tilsendte materialet gitt få opplysninger om hvilke idrettsanlegg som skal etableres, men
vi har forstått det slik at kommunen ønsker å vurdere alternativ plassering av den planlagte
fotballhallen på Hovsmoen. Økonomien i et slikt prosjekt tilsier sannsynligvis at hallen i praksis må
utnyttes maksimalt både i tid og når det gjelder type arrangement. Anlegget vil derfor kunne
generere vesentlig trafikk til ulike tider av døgnet. Det bør derfor utredes om det kan oppstå
interessekonflikter mellom et slikt anlegg og kirka og eventuelt andre arealformål.
De aktuelle områda er i kommunens planer vist som LNFR-område. De ønskene som kommunen har
for bruk av areal på vår eiendom er ikke vurdert verken i kommuneplan eller kommunedelplan. Dette
forsterker viktigheten av å vurdere alternative områder for lokalisering av de aktuelle tiltaka. Det bør
i planprogrammet redegjøres for hvilke alternativer som finnes og hvordan disse alternativa skal tas
med i det videre plan- og utredningsarbeidet.

Hilsen

Hanne Marie Storrø og Knut Krokann
Eiere av Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Vår dato:

31.08.2018

Vår referanse:

201859833-3

Vår saksbehandler:

Deres dato:

24.08.2018

Deres referanse:

5183754-

Tore Forbord

WILWOL

Fylkeskommunens uttalelse til oppstart og planprogram detaljregulering av Hov - Soknedal i Midtre Gauldal
kommune - Varsel om arkeologisk registrering
m/kostnadsoverslag
Vi viser til deres oversendelse av 24.08.2018.
Deler av 134/3 skal benyttes som tilleggsareal til Soknedal kirkegård,
tilleggsareal til Soknedal skole, SFO og barnehage, i tillegg til tilrettelegging av
nye Hovsmoen idrettsanlegg. Deler av arealet skal benyttes til felles
parkeringsanlegg for disse anleggene.
Overordnede føringer
For deler av planområdet gjelder kommuneplanens arealdel 2009-2021,
vedtatt 2010. Arealene innen 134/3 inngår i LNF-formålet.
For deler av planområdet gjelder kommunedelplan for Soknedal (2002).
Arealene innen denne del av planområdet er i hovedsak omfattet av gjeldende
reguleringsplaner.
Trøndelag fylkeskommune ser ikke at planarbeidet kommer ikke i vesentlig
konflikt med allmenne friluftsinteresser.
Ny E6 legges i tunnel under deler av planområdet. (ferdigstilles i 2020). Dette
bør også gå frem av plandokumentene, slik at det blir gjort kjent og kan tas
nødvendige hensyn til.
Vi minner om prinsippene om universell utforming skal ivaretas i planleggingen
og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og
unges oppvekstvilkår
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Kulturminner
Nyere tid

Eiendommen 134/3 inneholder SEFRAK-registrert bebyggelse. I flg ROS analysen må
bygningene rives. Det må vurderes hvorvidt bygningene har kulturhistorisk verdi og slik
bør bevares enten på stedet eller ved flytting.
Soknedal kirke er listeført. I ROS-analysen vurderes det at planforslaget ikke vil gi
negative konsekvenser for kirken. Det forutsettes at det tas hensyn til siktlinjer og
kirkens omgivelser i utformingen. Evt. inngrep i/endringer av listeførte kirker skal
avklares med Riksantikvaren.

Kulturminner eldre tid
Før vi kan gi uttalelse angående automatisk fredete kulturminner må det foretas en
arkeologisk feltregistrering innen planområdet for å avklare forholdet til automatisk
fredete kulturminner (fornminner). Se vedlagte notat datert 28.08.2018.
Kulturminnelovens § 8.4 forutsetter at forholdet til automatisk fredete kulturminner
avklares før endelig planvedtak kan fattes. Fylkeskommunen har plikt til å undersøke alt
areal innen plangrensen, og for planleggingen er det viktig at dette gjøres så tidlig som
mulig i planprosessen.
En arkeologisk feltregistrering innebærer at arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise
alle kulturminner eldre enn 1537 innen planområdet. Slike kulturminner er fredet etter
kulturminneloven og vil være premissgivende for regulering av arealet.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og etterarbeid bekostes av
tiltakshaver med hjemmel i kulturminnelovens § 10, jfr. 9.
Vi ber om at vedlagte avkryssingsskjema returneres avkrysset og underskrevet. gjerne
på e-post til postmottak@trondelagfylke.no med kopi til knust@trondelagfylke.no

Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder
Kontaktpersoner:

Tore Forbord
rådgiver

Kulturminner, Knut Harald Stomsvik tlf 74175189
Frida Aakervik Berg tlf 74 17 95 21

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg:

Hov
Hov
Hov
Hov

Varsel om arkeologisk registrering notat
Avkryssingsskjema
Budsjett_arkeologisk_registrering
Prognosekart

Kopimottakere:

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Dokumentnr.: 201859833-3
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Prognoseområder kulturminner
under markoverflaten, Hov, Soknedal

150

Tegnforklaring
Plangrense

Meter

¯

Prognoseområde sjakting
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr.
Prosjektnr.

201859833

Sted/ gård, kommune

Knut Harald Stomsvik

Saksbeh.:

Dato:

27.08.2018

Hov, Midtre Gauldal

Tiltakshaver Midtre Gauldal kommune, repr. ved Multiconsult
Adresse
LØNNSKOSTNADER
timekostnader
Forarbeid

sos.utg.
kr

49 %
823 kr

sum
2 503

kr

823 kr

2 503

kr

10 584 kr

32 184

kr

10 584 kr

32 184

kr

2 117 kr

6 437

kr
kr

2 117 kr
13 524 kr

6 437
41 124

kr

24 674

kr
kr
kr
kr
kr

7 330
7 200
700
3 090
18 320

kr
kr

6 580
24 900

1350,‐ pr. time + 4000,‐ pr. flytt (estimert 40 timer)
brakke/WC 700,‐ pr. døgn + 1750,‐ pr. flytt

kr
kr
kr

58 000
5 250
63 250

3 stk. C‐14 prøver til datering à kr. 5000,‐ pr. stk

kr

15 000

Adm. kostnader entreprenør 11.500,‐ pr. oppdrag

kr
kr
kr

15 000
11 500
89 750

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
NTNU Vitenskapsmuseet
5%

kr

2 056

SUM BUDSJETT (maksimum)

kr

182 504

Delsum
Feltarbeid

Delsum
Etterarbeid

Delsum
Sum lønnskostnader

timer

à kr
5 kr
5

kr
75 kr
kr
75
kr
15 kr
kr
15
95

direkte lønn
336,00 kr
1 680
kr 288,00
1 680
kr
336,00
288,00 kr
21 600
288,00
21 600
kr
336,00
288,00 kr
4 320
288,00
4 320
kr
kr
27 600

Indirekte kostnader
DRIFTSKOSTNADER
Kost
Losji
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende
Sum reise, kost og losji
Forbruksmateriell og utstyr
Sum driftskostnader
KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr
Delsum
Naturvitenskapelige analyser
14C
annet
Delsum naturvitenskap
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester

60 % av timekostnader
antall à kr
10 kr
733,00
4 kr 1 800,00
drivstoff 16.‐ pr, liter, bompenger (estimert 250 km)
618,‐ pr. døgn inkl. avgift/mva
(10 %)
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Saksframlegg

Arkivnr. 142

Saksnr. 2018/2935-7

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
21/19
11.02.2019
Saksbehandler: Anine Lillevik

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av betongstasjon - Liøya - gbnr 49/21

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
betongstasjon - Liøya - gbnr 49/21 - Støren
betong AS
2 U Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
betongstasjon - Liøya - gbnr 49/21
3 I
Dispensasjon - Høring - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- Oppføring av betongstasjon på gbnr
49/21 - Liøya - Midtre Gauldal kommune.
NVEs referanse: 201837900-2
4 I
Uttalelse - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av
betongstasjon - Liøya - Midtre Gauldal gbnr 49/21
5 I
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- oppføring av betongstasjon - Liøya Støren - Midtre Gauldal
6 I
Høringsbrev - Oppføring av betongstasjon
- gbnr 49/21 - Støren - Midtre Gauldal
kommune
7 S Dispensasjonsbehandling - søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- oppføring av betongstasjon - Liøya - gbnr
49/21
8 I
SV: Vedrørende høringsbrev - søknad om
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PRO INVENIA AS

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
Norges vassdrags- og energidirektorat

Fylkesmannen i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune

Statens vegvesen - Region midt

Nye Veier AS

9

I

10 I
11 I
12 I
13 I
14 I
15 I
16 I

dispensasjon - eiendom gbnr 49/21
SV: Høringsbrev - søknad om
dispensasjon - eiendom gbnr 49/21
Tegninger - Betongstasjon Liøya
Betongstasjon Liøya - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
SV: Ang. geoteknisk vurdering, Liøya
Vedrørende geoteknisk rapport av Liøya
næringsområde - Støren betongstasjon gbnr 49/21
Skredfarevurdering i Liøya næringsområde
- Støren betongstasjon - gbnr 49/21
Avklaring av skogens betydning for
skredfare - Liøya næringsområde
Avklaring av skogens betydning for
skredfare - Liøya næringsområde

Nye Veier AS
Støren Betong AS
Nye veier AS
Pro Invenia AS
Pro Invenia AS
Pro Invenia AS avd Trondheim
ProInvenia AS - avd Trondheim
Sweco Norge AS

Vedlegg
1
153112567_Kommentarer_til_nabomerknader
2
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av betongstasjon Liøya - gbnr 49/21 - Støren betong AS
3
153112567_Tegning_ny_plan
4
153112567_Situasjonskart
5
Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av betongstasjon - Liøya
- Midtre Gauldal - gbnr 49/21
6
Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av betongstasjon - Liøya - Støren - Midtre Gauldal
7
Dispensasjon - Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Oppføring av betongstasjon på gbnr 49/21 - Liøya - Midtre Gauldal kommune
8
Kart
9
SV: Vedrørende høringsbrev - søknad om dispensasjon - eiendom gbnr 49/21
10 Tegninger - Betongstasjon Liøya
11 Skredfarevurdering for reguleringsplan - Liøya næringsområde - Midtre Gauldal kommune
- datert 211218
Ingress
Behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Pro Invenia søker på vegne av tiltakshaver Støren Betong AS om dispensasjon fra
kommunedelplanen for Støren og plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4, for oppføring av
permanent betongstasjon på eiendommen gbnr. 49/21 (Shell-tomta) i Liøya.

403

Beliggenhet
Omsøkt eiendom ligger ca. 2km vest for Støren sentrum.

Figur 1: Eiendommen gbnr. 49/21 er anvist med rødt omriss og rød pil.

Dagens situasjon
Gbnr. 49/21 er i følge matrikkelen en ubebygd eiendom opprettet i 1991. I AR5 er det omsøkte
arealet definert som produktiv skog.

Figur 2: Flyfoto fra 2016. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Følgende kartinnsynsløsninger er undersøkt:
 NVE Atlas (flom- og skredfare) – Tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde for flom,
snøskred, jord- og flomskred.
 Naturbase (natur, kulturminner, friluftsliv, MIS) – ingen registreringer som berører
tiltaket.
 Kommunens viltkart – ingen registreringer som berører tiltaket.
Planavklaring
Arealet som er berørt av tiltaket omfattes av reguleringsplanen E6 Korporalsbrua - Prestteigen og
kommunedelplanen for Støren. Det aktuelle arealet er i kommunedelplanen for Støren avsatt til
næringsvirksomhet – framtidig (ANF3). Det fremgår følgende av bestemmelsen for området:
«Det kreves detaljplan for hele ANF3 som viser intern infrastruktur, parkering og nærmere
angitte utnytting av arealene».
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Omsøkt betongstasjon søkes oppført uten detaljplan og er således i strid med kommunedelplanen
for Støren. Det er blitt avholdt oppstartsmøte for planarbeid på Liøya næringsområde 27. juni
2017, men kommunen har ikke mottatt planforslag.
I reguleringsplanen E6 korporalsbrua – Prestteigen er omsøkt område avsatt til midlertidig
riggområde. Søknaden er nabovarslet til Statens vegvesen som skriver følgende i sin
tilbakemelding:
«Det er viktig at det i dispensasjonsbehandlingen hensynstas behovet for riggområde i
forbindelse med E6 prosjektet. Vi ber dere om å ta kontakt med Nye Veier AS for å se på hvilke
behov de har for riggområde i dette området.».
Høringsbrevet ble deretter sendt på høring til Nye Veier AS som har uttalt følgende «(…) Vi har
behov for å båndlegge et areal som går fra formålsgrense for annen veggrunn i vedtatt
reguleringsplan og 20m inn på regulert riggområde. Regulert riggområde utenfor denne 20msonen kan for vår del benyttes til annet formål enn rigg, som f.eks. etablering av betongstasjon.
(…)».

Figur 3: Situasjonskart vedlagt høringsuttalelse fra Nye veier AS. Blå strek viser deres behov for areal.

Figur 4: Situasjonskart vedlagt søknaden.

På bakgrunn av overnevnte situasjonskart er det således klart at omsøkt betongstasjon ikke vil
komme i konflikt med Nye veier AS sitt behov for veggrunn.
Tiltaket er videre i strid med pbl. § 29-4, 1. ledd, siste setning hvor det fremgår følgende:
«Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor
det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.»
Det foreligger hjemmel i kommunedelplanen for Støren til å føre opp bygninger med mønehøgde
på maks15m. Tiltaket søkes oppført med en høyde på inntil 20m, og er således i strid med pbl. §
29-4, 1. ledd, siste setning.
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Figur 5: Utdrag fra kommunedelplanen for Støren. Omsøkt eiendom er anvist med rødt omriss.

Søkers begrunnelse for tiltaket
Søkers begrunnelse er vedlagt i sin helhet. Oppsummert baserer begrunnelsen seg på at
etableringen vil frigi areal til sentrumsformål, behovet for rask økning av kapasitet, ønsket om
lokal produsert/kortreist betong og hensynet til miljø og logistikk. Den videre begrunnelsen
baserer seg på at høyden er nødvendig og at betongstasjonen ikke vil medføre brannfare, eller
hindre for lys, luft eller utnyttelse av naboeiendommen.
Høring/nabovarsel
Nabo Arnfinn Paul Blikken eier av Liøya 5, gbnr. 46/7 og 46/54 har etterspurt redegjørelse for
støy og støv.
Ansvarlig søker svarer at støy og støv «vil bli et tema i byggesaken», og at
dispensasjonssøknaden kun skal avklare hvorvidt det skal søkes om byggetillatelse.
NVE i brev datert, 28.08.2018
«Etter det vi kan se inngår arealet som er omsøkt i planområdet «Detaljregulering for Liøya
næringsområde» som det sist ble meldt planoppstart for av Plankontoret på vegne av kommunen den
09.08.2017 med frist den 01.09.s.å.
I vår uttalelse til opprinnelig varsel om planoppstart av 03.07.2017 uttalte vi den 17.08.17 følgende: «I
ROS-analysen til planforslaget må forholdet til NVE-tema som flomfare, geoteknikk/grunnforhold og
overvann utredes nærmere. Vi antar at mye av denne kunnskapen kan hentes fra vegvesenets utredninger
i forbindelse med ny E6, parsellen Korporals bru-Prestteigen. Det er etter det vi forstår heftet en viss
usikkerhet med hensyn til framdriften for utbygging av denne parsellen. Det er derfor viktig at tiltaket
utredes med tanke på planrealisering både med og uten (midlertidig situasjon) ny E6. Dette innebærer
for eksempel at dersom området i forbindelse med planarbeidet utredes til å være flomutsatt uten etablert
ny E6 men flomsikret med ny veg, må området kunne sikres i perioden fram til ny veg er bygd slik at
kravene om sikker byggegrunn mot naturfare kan oppfylles».
Vår ovennevnte uttalelse ang. kravene om sikker byggegrunn mot naturfare av 17.08.2017 vil være
gjeldende også for denne dispensasjonssøknaden.».

Trøndelag Fylkeskommune i brev datert, 05.09.2018
«Planfaglige merknader:
Vi anbefaler at kommunen setter krav om situasjonsplan før bygging, slik at en
får framstilt de visuelle konsekvensene av anlegget. Kommunen bør være
bevisst på anleggets synlighet mot E6, valg av fasader m.v. som har betydning
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for det visuelle inntrykket av fabrikken. Bruk av vegetasjon kan være nyttig i
denne sammenheng. Ut over dette har vi ikke planfaglige merknader til at det
evt gis dispensasjon som omsøkt.
Vannmiljø:
Vi viser til vedtatte miljømål etter regional vannforvaltningsplan 2016-2021. Forringelse
av vannmiljø skal som hovedprinsipp unngås.
Kulturminner:
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeiding skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.

Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert, 31.08.2018
Klima og miljø
Det søkes dispensasjon for oppføring av betongstasjon. Som nevnt i søknaden fra
Pro Invenia as er ikke lokaliseringen av dagens anlegg ved Prestteigen optimal i
forhold til denne type virksomhet. En flytting til næringsarealene ved Liøya kan være
gunstig i forhold til beliggenhet og muligheter for å koble seg opp mot etablert
infrastruktur. Fylkesmannen vil ikke ha vesentlige merknader til arealbruken siden
arealet allerede er regulert til næringsformål. Det er like vel viktig at hensynet til
belastninger fra utslipp på nærområdene ivaretas selv om det ikke stilles krav om
utarbeiding av detaljplan for virksomheten.
Det ligger en bolig nært den omsøkte lokaliseringen, og det er kort avstand fra
eiendommen til Gaulavassdraget. En betongstasjon vil medføre støv og støy, og øket
tungtransport i nærområdet. I søknaden er det kommentert at «Støv og støy vil
forekomme, men dette vil bli videre utredet hvis det blir gitt dispensasjon og søknad
av tiltak kan påbegynnes.» Det anbefales at det som en del av behandlingen av
søknaden om dispensasjon stilles krav om at det skal lages en støyutredning før det
gis tillatelse til etableringen av betongstasjonen. Støyutredningen må vise i kart og
tabell at grenseverdiene ved boligene overholder kravene i T-1442 Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging.
Angående utslipp til vassdrag er det behov for renseanlegg slik at virksomheten ikke
medfører tilslamming eller annen forurensning i Gaulavassdraget. Renseanlegget
utformes slik at sedimenter kan fjernes og at det er mulig å ta prøver av vann som
slippes ut.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert
tilpasning til et endret klima, skal vurderes i behandlingen av søknaden ihht. pbl. §§ 4-3 og 19-2
3.ledd. DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i arealplanleggingen” kan
benyttes til en vurdering av slike forhold. Denne kan lastes ned via DSB sine
nettsider.
Området ligger innen flere faresoner, flom og skred. Vi viser derfor til NVE,
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sektormyndighet på skred og flom, og anbefaler at deres retningslinjer og
anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden sett mot tiltakets art.
Konklusjon
Fylkesmannen har med bakgrunn i ovennevnte følgende faglige råd til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel:
- Vi anbefaler at det stilles krav om støyutredning før det gis tillatelse til etablering
av betongstasjonen.
- Det er behov for renseanlegg slik at virksomheten ikke medfører tilslamming eller
annen forurensning i Gaulavassdraget, kommunen bør stille krav om dette.
- Det anbefales at retningslinjer og anbefalinger i forhold til skred og flom
hensyntas i behandlingen av søknaden.»
Statens vegvesen i brev datert, 28.05.2018
«Området er i reguleringsplan E6 Korporals bru – Prestteigen, vedtatt i 2017, satt av til
midlertidig riggområde og der det også er angitt at revidert områderegulering for Liøya skal
fortsatt gjelde. Det er viktig at det i dispensasjonsbehandlingen hensynstas behovet for
riggområde i
forbindelse med E6 prosjektet. Vi ber dere om å ta kontakt med Nye Veier AS for å se på
hvilke behov de har for riggområde i dette området.»
Nye Veier i brev datert, 05.10.2018
«Viser til deres brev av 2018-08-16, og beklager sein tilbakemelding.
Gjeldende reguleringsplan for E6 Korporalsbrua -Prestteigen tar høyde for en 2-3 felts veg på
strekningen. Forbi Liøya er det lagt inn 4 felt.
Nye Veier legger opp til en høyere standard på denne parsellen med 4-felts veg gjennomgående,
og fartsgrense 110 km/t. Dette innebærer at vi har behov for et større areal til vegformål enn det
eksisterende plan omfatter. Bredden på vegen vil øke med ca. 5 m samtidig som vi trenger areal
for evt. kurvaturjustering, og ca. 10 m anleggsbelte utenfor vegarealet. Dette innebærer at vi har
behov for å båndlegge et areal som går fra formålsgrense for annen veggrunn i vedtatt
reguleringsplan og
20 m inn på regulert riggområde. Regulert riggområde utenfor denne 20m-sonen kan for vår del
benyttes til annet formål enn rigg, som f.eks. etablering av betongstasjon.
Nye Veier vil utarbeide ny reguleringsplan for E6 Korporalsbrua –Prestteigen. Det er ennå uklart
når dette arbeidet vil starte opp.».
Vurdering
Støy
Fylkesmannen anbefaler at det som en del av behandlingen av dispensasjonen stilles krav om at
det skal lages støyutredning før det gis tillatelse til etablering av betongstasjon. Etablering av
betongstasjon vil medføre støy, støv og økt tungtransport, noe Rådmannen mener kan få uheldige
konsekvenser for boligbebyggelsen som ligger i umiddelbar nærhet. Rådmannen vurderer derfor
at vilkår om støyutredning vil være formålstjenlig, all den tid utvalget velger å innvilge
dispensasjon. Et slikt vilkår vil i tillegg imøtekomme nabomerknaden.
Renseanlegg
Fylkesmannen skriver videre at det er behov for renseanlegg slik at virksomheten ikke medfører
tilslamming eller annen forurensning i Gaulavassdraget. Tiltakshaver skriver at det er planlagt et
«lukket anlegg for vask» som består av tette tanker/basseng som separerer ut partikler til
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gjenbruk i betongproduksjon og at gjenværende vann blir brukt til vask av betongbiler.
Tiltakshaver er imidlertid avhengig av ytterligere 20mål med areal og skriver videre at det er
naturlig å anlegge dette i tilknytning til et «fremtidig lukket og temperert garasje-bygg». Inntil
videre vil vasking av biler foregå på Prestteigen, hvor firmaet har tilholdssted i dag.
Som en følge av at tiltakshaver hverken har tilgang på de nødvendige arealene og søknaden
heller ikke omfatter etablering av renseanlegg, vil innvilgelse av dispensasjon innebære at
eksisterende renseanlegg må benyttes. Miljødirektoratet skriver følgende i sitt faktaark M600I2016 «Utslipp til vann eller grunn av urenset vaskevann fra vasking av biler, tromler og
produksjonsutstyr mv, er ulovlig dersom bedriften ikke kan dokumentere at utslippet ikke fører til
skade på miljøet.
Bedriften må ha en renseløsning for vaskevannet for å unngå forurensning av resipienten, for
eksempel ett eller flere sedimentasjonsbasseng og et system for å fange opp armeringsplast».
Slik Rådmannen ser det foreligger det krav om renseløsning, noe Fylkesmannen også påpeker i
sin uttalelse. Det er ikke uvanlig at rensing av restvann foregår andre steder enn ved
betongstasjonen. Det er imidlertid ikke tatt en avklaring og risikovurdering av hvordan
restvannet skal fraktes, renses eller om det er tilstrekkelig kapasitet og pH-verdi i eksisterende
renseanlegg til å håndtere utslippet. Dersom det gis dispensasjon må det stilles vilkår om dette.

Naturfare
NVE viser til sin opprinnelige uttalelse til oppstarts varsel om planarbeid hvor de bemerket at
tema som flomfare, geoteknikk/grunnforhold og overvann må utredes nærmere, og understreker
viktigheten av at tiltaket utredes med tanke på planrealisering både med og uten ny E6 slik at
kravet om sikker byggegrunn mot naturfare kan oppfylles. Flomfare, geoteknikk/grunnforhold
og overvann er ikke blitt utredet nærmere. Det er derimot blitt laget en skredfarevurdering i
forbindelse med planarbeidet hvor det er vurdert at årlig sannsynlighet for snøskred i
planområdet er mindre enn 1/5000, noe som er innenfor kravene ihht. TEK17. Det fremgår
imidlertid følgende av skredfarevurderingen: «Skog langs skråningen bør bevares. Dersom skog
fjernes, vil årlig sannsynlighet for snøskred i planområdet øke». Det fremgår ikke hvor mye
sannsynligheten vil øke dersom skogen forsvinner, noe Rådmannen vurderer som uheldig da det
ikke foreligger garantier for at skogen vil være der til evig tid. Rådmannen vurderer det videre
som uheldig at det ikke er blitt foretatt nærmere utredninger av flomfare,
geoteknikk/grunnforhold og overvann, slik NVE har avkrevd. Rådmannen mener
kunnskapsgrunnlaget på nåværende tidspunkt er for dårlig til at kravet om sikker byggegrunn
mot naturfare er oppfylt.
Veg, avkjøring, vann, avløp
Tiltakshaver har skissert én adkomst i nord, én i sør og én alternativ i sørvest. Som en følge av at
ny E6 fortsatt er under planlegging, er det uklart hvordan veien og krysset i sør-vest vil bli
seende ut. Nye Veier har signalisert at de har behov for arealet inntegnet med blå strek på figur
3, noe som vanskeliggjør omsøkt avkjøring i sør. Som en følge av at det foreligger mange
usikkerhetsmomenter mener Rådmannen at hvilke(n) avkjøring(er) som er best egnet for
virksomheten og minst trafikkfarlig burde utredes og avklares nærmere i samråd med
Vegmyndigheten og Nye Veier. Det må videre foreligge avkjøringstillatelse fra
Vegmyndigheten.
Det foreligger ingen teknisk plan og det er heller ikke sendt inn søknad om tilknytning til
offentlig vann- og avløp. Det er videre uavklart hvorvidt ledningsnettet i området er
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dimensjonert for å håndtere vannmengden virksomheten har behov for. Rådmannen mener
tilgang til vann er et essensielt punkt som må avklares før det evt. gis dispensasjon. Rådmannen
mener videre at det må utarbeides og godkjennes en teknisk plan, slik at kommunen har
kunnskap om hvor ledningsnettet blir anlagt.
Som en følge av at det foreligger såpass mange uavklarte momenter mener Rådmannen det er
uheldig å innvilge dispensasjon. Dette bla. fordi en dispensasjon vil legge føringer for
reguleringsplanen som er under arbeid, i tillegg til at det vil undergrave reguleringsplanens
betydning som verktøy for arealplanlegging. Bakgrunnen for plankravet i KDP Støren er at
utbygging av industriområder må skje gjennom helhetlig planlegging, noe det var politisk
enighet om da KDP Støren ble vedtatt. Rådmannen mener videre at en reguleringsplan vil sikre
helhetlig planlegging av Liøya industriområde, i motsetning til en dispensasjon som kun tar
utgangspunkt i en betongstasjon. En reguleringsplan vil videre sikre at berørte myndigheter i
større grad får anledning til å påvirke planprosessen. På denne måten sikres utredning av
relevante momenter, i tillegg til at politikerne får bedre beslutningsgrunnlag før de tar
avgjørelser.
Rådmannen mener videre at innvilgelse av dispensasjon vil redusere kommunens handlingsrom
til å påvirke eiendommen, i tillegg til at kommunen i mindre grad vil ha anledning til å ivareta
berørte naboer. Rådmannen mener på bakgrunn av overnevnte momenter at innvilgelse av
dispensasjon vil sette planen vesentlig til side.
Rådmannen er i utgangspunktet positivt til etablering av næring i tråd med overordnet plan, men
mener at kravet til reguleringsplan er viktig, og at hensynet bak plankravet gjør seg gjeldende
med tyngre styrke når det foreligger flere uavklarte momenter av betydning. Rådmannen mener
videre at innvilgelse av dispensasjon kan være konkurransevridende og skape presedens for
fremtidige saker, noe som kan få store konsekvenser for kommunens handlingsrom og mulighet
til å påvirke arealutnyttingen i fremtidige saker.
Søknad om dispensasjon for byggehøyde er ikke vurdert, da søknaden etter Rådmannens skjønn
uansett ikke kan imøtekommes.
Rådmannen har forståelse for tiltakshavers behov for økt kapasitet, men mener ut fra en samlet
vurdering at ulempene ved å innvilge dispensasjon er større enn fordelene. Ønsker likevel
utvalget å gi dispensasjon må det stilles vilkår ihht. plan- og bygningsloven og
forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

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 avslår søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Støren og
plan- og bygningsloven § 29-4 for oppføring av omsøkt betongstasjon på eiendommen gbnr.
49/21.
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Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene og
at innvilgelse av dispensasjon vil sette planen vesentlig tilside.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
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Statens vegvesen

PRO INVENIA
AS

Region midt
Postboks 2525
6404 Molde

Avd. Trondheim:
Org nr.:
Navn:
Tlf.:
E-post

Deres ref./sak: 18/113555-2

Vår ref.: Liøya Betongstasjon

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER
993 404 381 MVA
Raina Losen
[+47] 476 78 862
raina.losen@proinvenia.no

Dato: 11.07.18

Svar på tilbakemelding av oppføring av betongstasjon – gnr. 49 bnr. 21 –
Støren – Midtre Gauldal kommune
Viser til tilbakemelding fra nabovarsel datert 28.05.2018.
Vil med dette takke for tilbakemelding i forbindelse med reguleringsplan E6 Korporals bru –
Prestteigen, vedtatt 2017, satt av til midlertidig riggområde med revidert områderegulering
for Liøya fortsatt skal gjelde.
Vi søker i første omgang om dispensasjon fra krav om detaljregulering og høyde, for å
avklare om det er grunnlag for å sette i gang en byggesøknad per nå.
Skulle det bli grunnlag for å sette i gang en byggesøknad vil vi vise til at Nye Veier AS bør
være en høringspart når kommunen sender søknaden på høring.

Vennlig hilsen
_____________________
Raina Losen
Ansvarlig søker
Pro Invenia AS

Pro Invenia avd Trondheim
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
Norway

Pro Invenia avd Oslo
St Olavsgate 25 B
2004 Lillestrøm
Norway
www.proinvenia.no
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Pro Invenia AS avd Bergen
Kalfarveien 72 A
5022 Bergen
Norway

1

null
Søknaden gjelder
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Midtre Gauldal

49

21

7290 STØREN

Tiltakets art
Søknadstype

Tiltakstype

Næringsgruppekode

Anleggstype

Dispensasjon

Nytt anlegg/konstruksjon

C Industri

industri

Tiltakshaver
Partstype

Navn

Adresse

Organisasjonsnummer

Telefon

foretak

STØREN BETONG AS

Prestteigen, 7290 STØREN

915027172

72431290

e-postadresse

rune@storenbetong.no
Ansvarlig søker
Navn

Organisasjonsnummer

Adresse

Kontaktperson

Mobiltelefon

PRO INVENIA AS

993404381

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER

Raina Losen

47678862

e-postadresse

raina.losen@proinvenia.no
Varsling
Tiltaket er fritatt for nabovarsling
Følgebrev
Pro Invenia AS varsler på vegne av tiltakshaver Støren Betong AS med dette at det søkes om dispensasjon fra
krav om detaljregulering jf. Kommunedelplan for Støren og høydebegrensing jf. plan- og bygningsloven § 29-4 for
oppføring av permanent betongstasjon med høyde inntil 20 m på eiendommen gnr/bnr 49/21 (Shell-tomta) i Liøya.
Se vedlagte kart for tiltakets plassering.
Det er avholdt forhåndskonferanse med Midtre Gauldal kommune. I forhåndskonferansen ble det produsert
naboliste som legges til grunn for dette varselet. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt nytt
nabovarsel for søknad om tiltak i tråd med innvilget dispensasjonssøknad, dersom slik søknad blir levert innen 1
år.
Betongstasjonen består mot nordvest av 3 tilslags-binger innrammet med betongelementer med høyde inntil
2,4m, for tipping og lagring av sand- og singelfraksjoner. Det anlegges ny adkomst fra den kommunale vegen i
Liøya for levering av sand- og singelfraksjoner. Videre har anlegget 5 sandsiloer med høyde inntil 12,21m og 4
sement/pulver-siloer med høyde inntil 19,76m.
Prosjekterte tegninger av anlegget er vedlagt.
Utlasting av betong skjer i den sørlige enden av anlegget, og transporteres ut via dagens adkomst til eiendommen
mot sørøst. Tiltakshaver foreslår også en alternativ plassering av ny hovedadkomst mot sørvest, dersom dette
anses som bedre.

Dispensasjonsøknad
Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Pro Invenia AS søker med dette på vegne av tiltakshaver Støren Betong AS om dispensasjon fra krav om
detaljregulering for oppføring av en ny betongstasjon på eiendommen gnr/bnr 49/21, del av Liøya næringsområde,
i Midtre Gauldal kommune. Kravet om detaljreguleringsplan har hjemmel i gjeldende Kommunedelplan Støren,
hvor eiendommen er avsatt med formålet Næringsvirksomhet - Framtidig (ANF 3). I planbestemmelsene står det
at "det kreves detaljplan for hele ANF3 som viser intern infrastruktur, tomteinndeling, parkering og nærmere
angitte utnytting av arealene. Videre er det hjemmel om krav til detaljreguleringsplan i plan- og bygningslovens
grad av utnytting og byggehøyder."

Direktoratet for byggkvalitet

ByggSøkID: 153112567 Utskriftstidsdato: 19.07.2018
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«Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. Der dette ikke kommer klart fram i gjeldende reguleringsplaner
gjelder at: Maks BRA = 50 %. Gesimshøyden, som måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom veggog takflate, skal ikke overstige 12 m og maks mønehøyde er 15 m".
Ønsker med dette avklaring om det kan gis dispensasjon fra krav i gjeldende plan vedrørende høyde og
detaljregulering før det settes i gang med rammesøknad.
Tiltaket ligger inn under bestemmelsesområde midlertidig riggområde i reguleringsplan E6 Korporals bruPrestteigen, ID 2015012, hvor det i planbestemmelsene 1.2.1 Krav om detaljregulering gitt at "I Områdene
regulert til næringsbebyggelse kan kommunen kreve at det blir utarbeidet detaljregulering som viser plassering av
nye bygg".
Bakgrunn for tiltaket er at dagens etablerte plassering av betongstasjon, Prestteigen, ble under revidering av ny
kommunedelplan (vedtatt i 2014) omgjort til næringsvirksomhetsområde klassifisert som A (sentrumsformål).
Kommunedelplanen praktiserer arbeidslokaliseringen via ABC-prinsippet som grunnlag for utvikling av Støren.
Støren Betong AS er i prinsippet klassifisert i et C-område (industri).
Grunnet økende etterspørsel av lokalt produsert betong og ferdigprodukter er Støren Betong AS avhengig av et
større produksjonsareal for å kunne tilby tilstrekkelig kapasitet og volum. Det er ingen mulighet for utvidelse på
nåværende plassering, og tiltakshaver ser seg nødt til å finne annet egnet areal.
I det forestående ble det i forbindelse med kommunalt initiativ om ny detaljregulering på Liøya næringsområde,
funnet interesse for etablering av ny betongstasjon her.
Det opplyses at det ble fattet vedtak av formannskapet i Midtre Gauldal kommune i august 2017, at Støren Betong
får kjøpe tomta av kommunen til formålet «etablering av mobil ? eller permanent betongstasjon».
Liøya næringsområde er klassifisert som B - område (næring) og ved å flytte betongstasjonen fra dagens
plassering, vil den med fordel frigi areal til sentrumsformål. Det vil samtidig bidra til utvikling av næringslivet da det
ikke er i strid med pågående regulering av området. Plassering av betongstasjon i Liøya, vil også føre til gunstig
avstand i forbindelse med pågående infrastruktur i område med E6 utbyggingen. Entreprenørene har et sterkt
ønske om lokal produsert/kortreist betong, noe som også innebærer hensyn av miljø og logistikk.
Støren Betong AS er en viktig aktør som bidrar til leveranser for samfunnsnyttige formål og økt verdiskapning i
næringslivet. Ved å fortsette produksjonen der de er i dag med bakgrunn i overstående, er det ikke mulig for
tiltakshaver å fortsette videre utvikling eller kapasitetsøkning ved dagens beliggenhet. Behovet for økt kapasitet
må skje raskt for å imøtekomme pågående aktiviteten av E6-utbyggingen samtidig som øvrig anleggsvirksomhet
tilfredsstilles.
Betongstasjonen vil få en høyde på inntil 20 m, dette grunnet sement/pulver-siloene som er nødvendige til
produksjon av betong. Det søkes dermed om dispensasjon fra planbestemmelser og retningslinjer i
kommunedelplan Støren 1.2.1 C og pbl. §29-4.
Høyden og størrelsen på siloene er viktig for kontinuerlig produksjon av større volum og nødvendig for fremtidig
forventet vekst. Blandeverket vil ikke være til hinder for utnyttelse av naboeiendommen. Støv og støy vil
forekomme, men dette vil bli videre utredet hvis det blir gitt dispensasjon og søknad av tiltak kan påbegynnes.
Videre vil betongstasjon ikke utføre brannfare eller hindre for lys og luft, og vil dermed ikke stride mot formålet
med pbl. §29-4 eller planbestemmelser og retningslinjer Kommunedelplan Støren 1.2.1 c Grad av utnytting
byggehøyder.
Nabovarsling ble foretatt 15.05.18 hvor det er registrert to merknader. Merknadene med tilhørende svar ligger
vedlagt samt. kvittering for utsendelse.
Ansvarlig søker vurderer av overstående grunner fordelene ved dispensasjon som større enn ulempene, totalt sett
vil tiltaket ikke tilsidesette formål i plan i vesentlig grad, og at søknad om dispensasjon kan innvilges.

Arealdisponering
Planstatus mv.
Type plan

Navn på plan

Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan for Støren KPA 2009-2021

Reguleringsformål

Næringsvirksomhet - Framtidig
Beregningsregel angitt i gjeldende plan

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

%BRA(%TU)

50%

Andre relevante krav

PLANID 2010002 Reguleringsplan Liøya
Formål: Næringsvirksomhet

Direktoratet for byggkvalitet

ByggSøkID: 153112567 Utskriftstidsdato: 19.07.2018
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Krav til byggegrunn
Flom
Ikke relevant
Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
Tiltaket gir ny/endret adkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er
IKKE gitt.

Vedlegg
Vedleggstype

Gruppe

Beskrivelse av vedlegget

Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel

C

Vedlagt søknaden

Nabomerknader

C

Innkommen merknad fra

Vedlagt søknaden

Nabomerknader

C

Innkommen merknad fra Arnfinn Paul
Blikken med svar på merknad

Vedlagt søknaden

Kommentarer til
nabomerknader

C

Besvarelse SVV

Vedlagt søknaden

Tegning ny plan

E

Plantegning målsatt - Blandeverk

Vedlagt søknaden

Tegning ny plan

E

Plantegning 1:500

Vedlagt søknaden

Situasjonskart

F

Situasjonskart 1:500

Vedlagt søknaden

Erklæring og signering
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på Dato
en kopi av søknaden kan dokumenteres.
Dato

19.07.2018

.
Signatur

Signatur Søknaden er elektronisk signert
PRO INVENIA AS

Direktoratet for byggkvalitet

.

.

.

Gjentas med blokkbokstaver
.

ByggSøkID: 153112567 Utskriftstidsdato: 19.07.2018
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
31.08.2018

Vår ref.:
2018/14642

Deres dato:
16.08.2018

Deres ref.:
2018/2935-2

Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av
betongstasjon - Liøya - Midtre Gauldal - 49/21
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det
foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:
Landbruk
Ingen merknad.
Klima og miljø
Det søkes dispensasjon for oppføring av betongstasjon. Som nevnt i søknaden fra
Pro Invenia as er ikke lokaliseringen av dagens anlegg ved Prestteigen optimal i
forhold til denne type virksomhet. En flytting til næringsarealene ved Liøya kan være
gunstig i forhold til beliggenhet og muligheter for å koble seg opp mot etablert
infrastruktur. Fylkesmannen vil ikke ha vesentlige merknader til arealbruken siden
arealet allerede er regulert til næringsformål. Det er like vel viktig at hensynet til
belastninger fra utslipp på nærområdene ivaretas selv om det ikke stilles krav om
utarbeiding av detaljplan for virksomheten.
Det ligger en bolig nært den omsøkte lokaliseringen, og det er kort avstand fra
eiendommen til Gaulavassdraget. En betongstasjon vil medføre støv og støy, og øket
tungtransport i nærområdet. I søknaden er det kommentert at «Støv og støy vil
forekomme, men dette vil bli videre utredet hvis det blir gitt dispensasjon og søknad
av tiltak kan påbegynnes.» Det anbefales at det som en del av behandlingen av
søknaden om dispensasjon stilles krav om at det skal lages en støyutredning før det
gis tillatelse til etableringen av betongstasjonen. Støyutredningen må vise i kart og
tabell at grenseverdiene ved boligene overholder kravene i T-1442 Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging.
Angående utslipp til vassdrag er det behov for renseanlegg slik at virksomheten ikke
medfører tilslamming eller annen forurensning i Gaulavassdraget. Renseanlegget
utformes slik at sedimenter kan fjernes og at det er mulig å ta prøver av vann som
slippes ut.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert
tilpasning til et endret klima, skal vurderes i behandlingen av søknaden ihht. pbl. §§
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

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

418

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Tone Susegg Sund
Telefon:
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4-3 og 19-2 3.ledd. DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i arealplanleggingen” kan
benyttes til en vurdering av slike forhold. Denne kan lastes ned via DSB sine
nettsider.
Området ligger innen flere faresoner, flom og skred. Vi viser derfor til NVE,
sektormyndighet på skred og flom, og anbefaler at deres retningslinjer og
anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden sett mot tiltakets art.
Reindrift
Ingen merknad.
Konklusjon
Fylkesmannen har med bakgrunn i ovennevnte følgende faglige råd til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel:
- Vi anbefaler at det stilles krav om støyutredning før det gis tillatelse til etablering
av betongstasjonen.
- Det er behov for renseanlegg slik at virksomheten ikke medfører tilslamming eller
annen forurensning i Gaulavassdraget, kommunen bør stille krav om dette.
- Det anbefales at retningslinjer og anbefalinger i forhold til skred og flom
hensyntas i behandlingen av søknaden.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). Før det fattes vedtak i
saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert.
Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)

Tone Susegg Sund

seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

konsulent
Administrasjonsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Saksbehandlere:
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22
Landbruk: Trine Gevingås – 73 19 92 72
Samfunnssikkerhet: Jan- Åge Sneve Gundersen – 73 19 92 41
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560
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Seksjon Plan
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

05.09.2018

Vår referanse:

201859482-2

Vår saksbehandler:

Deres dato:

16.08.2018

Deres referanse:

2018/2935-2

Sigurd Kristiansen

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av betongstasjon - Liøya - Støren Midtre Gauldal

Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknad om dispensasjon som nevnt
over.
Planfaglige merknader:

Vi anbefaler at kommunen setter krav om situasjonsplan før bygging, slik at en
får framstilt de visuelle konsekvensene av anlegget. Kommunen bør være
bevisst på anleggets synlighet mot E6, valg av fasader m.v. som har betydning
for det visuelle inntrykket av fabrikken. Bruk av vegetasjon kan være nyttig i
denne sammenheng. Ut over dette har vi ikke planfaglige merknader til at det
evt gis dispensasjon som omsøkt.
Vannmiljø:
Vi viser til vedtatte miljømål etter regional vannforvaltningsplan 2016-2021. Forringelse
av vannmiljø skal som hovedprinsipp unngås.

Kulturminner:
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeiding skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.

Med vennlig hilsen
Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Sigurd Kristiansen
Rådgiver
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Midtre Gauldal kommune

7290 STØREN

Vår dato: 28.08.2018
Vår ref.: 201837900-2
Arkiv: 323
Deres dato: 16.08.2018
Deres ref.: 2018/2935-2

Saksbehandler:
Finn Herje
1

Dispensasjon - Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - Oppføring av betongstasjon på GBnr 49/21, Liøya - Midtre
Gauldal kommune
Vi viser til ovennevnte søknad om dispensasjon.
NVE har følgende kommentarer til dispensasjonssøknaden:
Etter det vi kan se inngår arealet som er omsøkt i planområdet «Detaljregulering for Liøya
næringsområde» som det sist ble meldt planoppstart for av Plankontoret på vegne av kommunen den
09.08.2017 med frist den 01.09.s.å.
I vår uttalelse til opprinnelig varsel om planoppstart av 03.07.2017 uttalte vi den 17.08.17 følgende: «I
ROS-analysen til planforslaget må forholdet til NVE-tema som flomfare, geoteknikk/grunnforhold og
overvann utredes nærmere. Vi antar at mye av denne kunnskapen kan hentes fra vegvesenets utredninger
i forbindelse med ny E6, parsellen Korporals bru-Prestteigen. Det er etter det vi forstår heftet en viss
usikkerhet med hensyn til framdriften for utbygging av denne parsellen. Det er derfor viktig at tiltaket
utredes med tanke på planrealisering både med og uten (midlertidig situasjon) ny E6. Dette innebærer
for eksempel at dersom området i forbindelse med planarbeidet utredes til å være flomutsatt uten etablert
ny E6 men flomsikret med ny veg, må området kunne sikres i perioden fram til ny veg er bygd slik at
kravene om sikker byggegrunn mot naturfare kan oppfylles».
Vår ovennevnte uttalelse ang. kravene om sikker byggegrunn mot naturfare av 17.08.2017 vil være
gjeldende også for denne dispensasjonssøknaden.
Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

422

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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