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I følge adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/511-

1. april 2019

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land
Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme
for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april
2019: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. Forslaget inneholder et
samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart:
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener er de mest
egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.
Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld.
St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I
energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av
lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal
ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".
NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21
temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra
konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter
og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av
rapportene. Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av
miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge.
I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for
vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke
egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre
gode vindressurser. NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt
betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv,
kulturminner og reindrift.
Postadresse
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
postmottak@oed.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
oed.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
977 161 630
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Avdeling
Energi- og
vannressursavdelingen

Saksbehandler
Nina Helene von
Hirsch
22 24 63 52

NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt
konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller
under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner.

Høring
Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning.
Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes
en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere regionale
innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale aktører kan gi gode
høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det
tas endelig stilling til politikken for vindkaft på land.
Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-forvindkraft-pa-land/id2639213/ . Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en
uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å
registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no . Også andre enn
dem som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.
Høringsfristen er satt til 1. august 2019.

Regionale innspillsmøter
Følgende innspillsmøter vil bli avholdt:
•

Lillestrøm 6. mai, kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm

•

Kristiansand 21. mai, kl. 12.00-16.00
Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand

•

Bergen 23. mai, kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen

•

Trondheim 12. juni kl. 12.00-16.00
Scandic Nidelven, Havnegata1, Trondheim

•

Hammerfest 17. juni kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, Hammerfest

Side 2
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Ved stor pågang til innspillsmøtene vil kommunale og regionale myndigheter bli prioriert og
antall deltagere per organisasjon bli begrenset. Det blir servert en enkel lunsj fra kl. 11.
Påmelding til innspillsmøtene sendes på e-post senest syv dager før aktuelt møte til Heidi
Lundberg: hel@oed.dep.no. Dersom det er ønskelig å holde et kort innlegg, vennligst gi
beskjed om dette ved påmelding.

Med hilsen

Andreas H. Eriksen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anja Skiple Ibrekk
underdirektør

Side 3
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Adresseliste:
Alle departementer
Alle kommuner
Alle fylkesmenn
Alle fylkeskommuner
Sametinget
DNT-lag
Ålesund-Sunnmøre Turistforening
Bergen og Hordaland Turlag
Bodø og Omegns Turistforening
DNT Finnskogen og omegn
DNT Telemark
DNT Valdres
DNT Vansjø
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Kvinnherad turlag
Notodden Turlag
Osterøy Turlag
Stavanger Turistforening
Stord-Fitjar Turlag
Naturvernforbundet i..
Finnmark
Hordaland
Nes
Nordhordland
Nordland
Orklaregionen
Østfold
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
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Forum for natur og friluftsliv
FNF Agder
FNF Buskerud
FNF Hedmark og Akershus
FNF Hordaland
FNF Nordland
FNF Oppland
FNF Østfold
FNF Rogaland
FNF Sogn og Fjordane
FNF Telemark
FNF Trøndelag
FNF Vestfold
Agder Energi Nett AS

Avinor AS
Bellona
Bergen og omland Friluftsråd
Bevaring av Vaksdalvassdraget
Bkk Nett AS
Defo
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnsikkerhet- og beredskap
EB Nett AS
Eidsiva Nett AS
Energi Norge
Energi- og miljøkomiteen
Folgefonna nasjonalparkstyre
Folkehelseinstituttet
Forsvarsbygg
Fosen Naturvernforening
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Framtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Innlandet
Griff Aviation
Greenpeace Norge
Gålålia hytteeierforening
Hafslund Nett AS
Hallingskarvet nasjonalparkstyre
Haugaland Kraft Nett AS
Helgalandskraft AS
Hålogalandskraft AS
Innovasjon Norge
ISTA Nett AS
Kartverket
KS
KS Bedrift
KS Bedrift
Kvamskogen Vel
La Naturen Leve
Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner
Leavvajoga ja Rastigaissa Samesiida
Levande Finnskog Uten Vindkraft
Luftfartstilsynet
Luftfartstilsynet
Lyse Elnett AS
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Natur & Ungdom
NHO
NHO Reiseliv
NOF Hedmark
Nordlandsnett AS
Norges Bondelag
Norges Fjellstyresamband
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Televisjon AS
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norkring AS
Norsk bonde- og småbruker forening
Norsk Friluftsliv
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk Kystkulturakademi
Norsk ornotologisk forening
Norske reindrifts samers forening
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norske samers riksforbund
Norwea
NTE Nett AS
Nordic Unmanned
Raudt Sogn og Fjordane
Regionrådet for Kongsvingerregionen
Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet
Reinøy reinbeitedistrikt
Rendal Renselskap
Riksantikvaren
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Sabima
Kraftfylka
Sandefjord Jeger- og Fiskerforening
SFE Nett AS
Skagerak Nett AS
Statkraft
Statnett
Statskog
Stølsheimen verneområdestyre
Sølen verneområdestyre
Telenor Broadcast Holding
Toppagrenda hytteeierforening – Gålå
Troms Kraft Nett AS
Trønderenergi Nett AS
UAS Norway
Varanger Kraft Nett AS
Vestfjellas Venner
Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
Visit Geilo
Visit Lillehammer
Visit Valdres
VON - Vern om Nordhordlandsfjella
Voss Naturvernlag
WWF
Zero
Øst-Finnmark Regionråd
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4
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Plankontoret
Plankontoret
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annonsering, varselbrev mm
Planprogram etter korrektur
Planprogram med tilhørende dokumenter
legges på kommunens hjemmeside
Varsel om oppstart av kommuneplanens
arealdel for Midtre Gauldal kommune.
Planprogram på høring og offentlig
ettersyn.
NVEs innspill til melding om planoppstart
med planprogram - Kommuneplanens
arealdel 2020 - 2031 - Midtre Gauldal
kommune
Tilbakemelding på offentlig ettersyn og
høring - Kommuneplanens arealdel 2020 2030 for Midtre Gauldal kommune
Innspill til arealplan - gbnr 262/6 Thomas Wolden
Månedsrapport mars
Månedsrapport april
Søknad om soneendring angående
kommuneplanens bestemmelser av
området rundt Storburusjøen
Innspill til kommuneplanens arealdel
Innspill komuneplanens arealdel - gbnr
233/1 - Per Arne Morken
Varsel om oppstart og høring av
planprogram for kommuneplanens
arealdel - Midtre Gauldal kommune deres ref 2019/250-11
Fylkeskommunens uttalelse - Midtre
Gauldal kommune - varsel om oppstart
med kommuneplanens arealdel 20120 2031.
Vedr. 19-01826-2 - Uttalelse til varsel om
planoppstart og høring av planprogram for
kommuneplanens arealdel for Midtre
Gauldal kommune
Innspill til Varsel om oppstart av
Kommuneplanens Arealdel for Midtre
Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til
varsel om oppstart av Kommuneplanens
arealdel 2020-2031 og høring av
planprogram
Uttalelse - varsel om oppstart og
planprogram - kommuneplanens arealdel
2020 - 2031 for Midtre Gauldal kommune
Vedrørende høring av planprogram samt
varsel om oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel for Midtre
Gauldal Kommune
Innspill til planprogrammet - samlet
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Plankontoret v/Ragnhild Grefstad
Tore Wolden
Tilgrensende nabokommuner

NORGES VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Statens vegvesen - Region midt
Thomas Wolden
Plankontoret
Plankontoret
Burusjø utmarkslag
Ingebrigt Tormod Huus
Per Arne Morken
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Villreinnemnda for Forollho
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Plankontoret v/Ragnhild Grefstad
Villreinnemnda m.fl.

Magne Forseth
Villreinnemnda for Forollhogna

Vedlegg
1 Merknader med vurdering
2 Planprogram

Ingress
Planprogram for Kommuneplanens arealdel har vært på høring i perioden 27.03.2019 –
13.05.2019 og oversendes plan og miljø utvalget for fastsettelse.
Saksopplysninger
Rådmannen sendte Planprogram for Kommuneplanens arealdel 2020-2031 til høring og offentlig
ettersyn i perioden 27.3.2019 – 13.5.2019. Det var også mulig å komme med innspill i
forbindelse med at det var meldt oppstart av planarbeidet for kommuneplanens arealdel 2020 2031 i denne perioden.
Høring og offentlig ettersyn av planprogram og oppstart av planarbeidet ble annonsert i
henholdsvis Trønderbladet og Gauldalsposten, og på kommunen sine nettsider. Frist for å uttale
seg til planprogrammet og å komme med innspill til planarbeidet ble satt til 6 uker etter
utsendelse og annonsering, den 13.5.2019.
I høringsperioden ble Rådmannen gjort oppmerksom på at Villreinnemnda for Forollhogna og
Trollheimen Sijte ikke hadde fått høringsbrev med planprogram på høring. Aktuelle dokumenter
ble oversendt overnevnte aktører den 6.6.2019, med høringsfrist den 19.6.2019.
Det er kommet få innspill til selve planarbeidet fra private, men flere fra sektormyndighetene.
Disse vurderes senere i planarbeidet, når arealplanen skal utarbeides. Her vil disse merknadene
og innspillene bli vurdert som en del av planbeskrivelsen. Om merknadene og innspillene blir
tatt til etterretning, vil de få konsekvenser for utforming av plankart og bestemmelser.
Alle merknader til planprogrammet er gjennomgått, sammenfattet og vurdert i vedlagte
dokument «merknader med vurdering». Fra sektormyndighetene er det sammendrag fra hele
innspillene inkludert innspill til planarbeidet for at man ikke skal miste sammenhengen i
uttalelsene. Innspillene er ikke innarbeidet i planprogrammet i påvente av politisk behandling.
Innspill til det videre planarbeidet er ikke vurdert her, jfr. forklaring over.
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Vurdering
Utkast til planprogram beskriver relevante problemstillinger, behov for utredninger og en
realistisk planprosess. Med bakgrunn i gjennomgang og vurdering av merknader fra
sektormyndigheter anbefaler rådmannen følgende punkter tas inn som tillegg i planprogrammet:
 Kapittel 2.3. Regionale og nasjonale føringer
- FNs bærekraftmål
- Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging og statlige
planretningslinjer for bolig, areal og transport.
 Kapittel 3.1. Helhetlig arealplan
- Differensierte byggegrenser langs verna vassdrag skal gjennomgås og vurderes lagt inn
i kartet.
 Nytt kapittel 3.4. Klima- og energiplan
- Arbeidet med kommuneplanen samkjøres med arbeidet med klima- og energiplan.
 Kapittel 3.5. Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF(R))
- LNF – spredt. Landbruksinteresser tilføyes som et punkt som må vurderes med tanke på
å styrke bomiljø og infrastruktur
- Bolig og Fritidsbebyggelse. Det skal settes opp arealregnskap for å få oversikt over
tilgjengelige og bebygde tomter
- Fritidsbebyggelse. Det utarbeides overordna felles kriterier (strategi) for etablering av
fremtidig fritidsbebyggelse
- Reindrift. Midtre Gauldal kommune avklarer hvorvidt Gåbrien sijte har rettigheter
innenfor kommunegrensen.
 Kapittel 4. Konsekvensutredning.
- Infrastruktur. Jernbane nevnes i punktet
- Naturmangfold. MiS legges inn som en av kartbasene
- Villrein. Utredning skjer med utgangspunkt i leveområder for villrein i samsvar med
nasjonalt villreinområde i Regional plan for Forollhogna villreinområde.
- Naturmangfold. Alle forslag til nye utbyggingsområder skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfold-lovens §§ 8-12
- ROS – analyse. Dersom det ikke er krav om reguleringsplan må ROS-analysen vise alle
risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, samt om utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og
sårbarhetsforhold
- Folkehelse. Aktuelle støykilder presiseres
- Folkehelse. Sosial bærekraft legges inn som eget punkt.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer og det vises i sin helhet til vedlagte dokument for
nærmere vurderinger. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes og inkluderer ovenfor
nevnte punkter.
Rådmannens innstilling
Ovenfor nevnte punkter innarbeides i planprogrammet.
Midtre Gauldal kommune fastsetter Planprogram for Kommunedelplan Støren.
Dette skjer i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1.
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Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 01.07.2019
Fløttum (SP) fremmet følgende alternative innstilling:
Saken utsettes.
Vedtak
Saken utsettes.
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Vedlegg: Merknader med vurdering
Sammendrag av innspill

Rådmannens vurderinger

BaneNor, 10.5.19
For å oppnå de omforente nasjonale miljømålene må
kommunene aktivt prioritere der miljøgevinsten er
størst, rundt kollektivknutepunktene i etablerte
tettsteder. Ved utbygging her vil flere kunne velge bort
bilen.

I Planprogrammets kapitel «3.
Fokusområder» er
Kollektivknutepunktene og
jernbane trukket fram under punkt
«3.4 Samferdsel og infrastruktur».
Her er det påpekt at
infrastrukturen må dimensjoneres
i takt med utbygging. Parallelt
med prosessen for KPA skal det
utarbeides en Klima- og energiplan for kommunen. Her forventes
det at miljømessige perspektivene
knyttet til transport vil bli mer
spisset og konkretisert enn i KPA.

Risiko og sårbarhetsanalyse
Jernbanen må omtales i ROS analysen dersom planlagte
tiltak kan berøre jernbane-infrastrukturen direkte eller
indirekte. Viktige sikkerhetsaspekter for jernbanen er
sikkerhet for jernbaneanlegg og togtrafikk. Ferdsel i og
over spor, vilt og beitedyrs krysning av spor,
jernbanestøy og vibrasjoner. Videre er naturfarer et
viktig tema.

ROS er et av temaene som skal
vurderes i KU, jf. tabellen i
kapitel
«4. Konsekvensutredning».
ROS-analysen til KPA. Jernbane
kan tas med som tema under
punktet infrastruktur i
konsekvensanalysen.

Naturfarer
Det har vært flere flom- og skredhendelser som har vært
til ulempe for Dovre og Rørosbanen i Midtre Gauldal.
Kommuneplanen må i tilstrekkelig grad belyse om
arealplanen legger til rette for arealbruk som kan gi økt
naturfare/ulemper for jernbanen. Dersom det er tilfelle
må det fremgå av plankart og bestemmelser hvordan
jernbanens sikkerhet ivaretas både i anleggsfasen og
permanent.

Planoverganger
Jernbaneforskriften har et forbud mot nye
planoverganger. Dersom kommuneplanen legger opp til
utbygging som kan medføre økt trafikk over
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Hensynssoner (faresoner,
sikringssoner mm) bl.a. på
bakgrunn av de nyeste
klimapåslag.
Eierne av eksisterende bebyggelse
og anlegg vil ha kunnskaper og
risiko- og sårbarhet knyttet til sine
anlegg som kommunen ikke
besitter. Det er viktig slike
opplysninger deles med
kommunen slik at dette kan tas
inn i ROS-analysen.
Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

planoverganger må det settes rekkefølgekrav i
bestemmelsene om etablering av planskilt kryssing før
utbygging kan tillates.
Sikringssone – Jernbanetunneler og kulverter
Det må i kommuneplanens arealdel vises hensynssone
over jernbanetunneler og kulverter. Sikringssonen må
omfatte areal 30 meter ut fra begge sider av tunnelen.
Til kommune-planens arealdel må det fastsettes
bestemmelser, som angir forbud mot tiltak som
medfører sprenging, spunting, boring i grunnen,
fundamentering eller andre tiltak som kan skade
tunnelanlegget, uten spesiell tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten.
Støy
Langsiktig arealdisponering bør ikke legge opp til økt
konflikt med støy fra jernbanen. Dette gjelder særlig
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål som boliger,
fritidsboliger, sykehus, skoler og barnehager etc.
Dersom det planlegges for slike formål nær jernbanen
bør det gjennomføres støyfaglig utredning som
synliggjør ulike støynivåer. Avbøtende tiltak med
hensyn til støy bør tas inn i bestemmelsene til planen.
Øvrig kommentarer
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår
veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for
avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som
mulig.
Fylkesmannen, 13.05.19
Landbruk
Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede føringer
for arealdelen. Her står blant annet en del viktige mål å
ha med seg for landbruket:




Vi skal forvalte naturressurser til beste for dagens og
framtidens generasjoner
Vi skal motivere og legge til rette for videreutvikling av
landbruket
Vi skal motivere og legge til rette for landbruksbasert
næringsutvikling.

Landbruksressursene
Siden forrige kommuneplanrulleringer er jordvernet
skjerpet inn ved Stortingets behandling av nasjonal
jordvernstrategi i 2015. Et enstemmig storting vedtok
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Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Tas til orientering.

her at omdisponering av dyrka jord innen 2020 skal
reduseres fra 6000 daa/år til 4000 daa/år. En målsetting
som innebærer at jordvernet må vektlegges tungt i alle
arealsaker. Stortingets næringskomite uttrykte samtidig
en klar forventning om at kommunene er mer restriktive
når det gjelder bygging av fritids-boliger, boliger og
næringsbygg på dyrka og dyrkbar jord. Det er også
viktig å utrede alternativer dersom det foreslås
utbyggings-områder på dyrka mark. Av forslaget til
planprogram fremgår det ikke hvilke konkrete
utbyggingsområder som kan være aktuelle. Vi forventer
imidlertid at jordvernet blir et viktig tema i planarbeidet,
og vil allerede nå signalisere at vi vil ha en streng
holdning til eventuelle planer om omdisponering av
jordbruksareal. Generelt ser vi behov for økt fokus også
på de dyrkbare arealene i fylket og den ressursen de
representerer, i tillegg til de allerede dyrka arealene. Vi
vil også påpeke viktigheten av langsiktige og klare
grenser mellom utbyggingsområder og viktige jord- og
skogbruksområder Kulturlandskaps-hensyn må også bli
vektlagt i vurderingen av nye utbyggingsområder.
Videre har skogarealene stor betydning for
verdiskapinga i kommunen.

Iht. planprogrammets «Kap. 3
Fokusområder» skal utbyggingsområder i nåværende KPA
vurderes. Samtidig må nye
forslag om utbyggingsområder
vurderes opp mot de nåværende.

Skog i vekst binder dessuten karbon. I vurderingen av
fremtidige utbyggingsområder bør man unngå hogst og
nedbygging av ungskog og yngre produksjonsskog i god
vekst. Skog mot fjell har en særlig viktig funksjon med
hensyn til klimapåvirkning. Det viktigste grepet for å
hensynta dette, er å bevare mest mulig av den
eksisterende vegetasjonen.
Ved vurdering av nye fritidsområder vil vi nevne at det
kan oppstå konflikter mellom skogbruk og fritidsbebyggelse i forbindelse med drift av skog. Det viktigste
grepet er at fritids-bebyggelsen styres unna de
økonomisk viktigste skogområdene. Nye områder bør
også styres unna viktige beiteområder. Generelt vil det i
områder med sterke beiteinteresser oppstå behov for
inngjerding av enhetene i hytteområdet, noe som kan
medføre konflikter over tid.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Gang- og sykkelveger
Dersom det er behov for nye gang- og sykkelveger i
kommunen er det viktig at dette synliggjøres på
kommuneplannivå. Tilrettelegging for gang- og
sykkelveger vurderes som positivt både med hensyn til
trafikksikkerhet, i folkehelsesammenheng og i
klimasammenheng. I enkelte tilfeller medfører det
imidlertid også et betydelig arealinngrep som kan få
store konsekvenser for andre verdier langs

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.
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strekningen. Fylkesmannen påpeker derfor at det er
viktig at omfattende tiltak utredes og avklares i
kommuneplansammenheng.
Spredt utbygging
Som beskrevet i planprogrammet vil det være behov for
å gå gjennom spredtområdene med tanke på omfang og
lokalisering. Spredt boligbebyggelse kan være positivt
for livet i grenda, som igjen er viktig for å opprettholde
landbruket. Samtidig kan spredt utbygging bidra til
fragmentering av landbruks- og naturområder. I neste
omgang kan dette medføre drifts- og miljømessige
ulemper, endringer av kulturlandskapet samt vanskeliggjøre muligheter for utvidelser av landbruksdrift etc. Det
er derfor viktig å sikre gode vurderinger av totalbelastningen for et område, og tilpasse omfangkriteriene
deretter. I den forbindelse er det også sentralt å vurdere
virkningene i et langsiktig perspektiv, med f.eks.
framtidig behov for g/s-vei.

Hensynet til landbruksinteressene
må avveies opp mot ønsker om å
forsterke bomiljø og
infrastrukturen i grendene. Noe
som også kan være av viktig for
bøndene. Landbruksinteresser
tilføyes som punkt under LNF
spredt i kapittel 3.5 i
planprogrammet.

Dersom spredt-områdene omfatter jordbruksareal, er det
viktig å sikre at ny bebyggelse eller atkomst ikke
berører dyrka eller dyrkbar mark gjennom
lokaliseringskriteriene. I tillegg bør det vurderes om det
skal innarbeides en minimumsavstand mot gårdstun/
driftsbygninger. Dette for å unngå drifts- og
miljømessige ulemper.
I gjeldende bestemmelser er det også lokaliseringskriterier i forhold til viktige skog- og beitearealer,
kulturlandskap m.m. som bør videreføres. Viktige
miljøverdier i form av artsmangfold, naturtyper
etc. må også inngå i disse lokaliseringskriteriene.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Under kapittel 3 i planprogrammet står følgende:
«Det er en del etablerte boligområder innenfor
landbruks-, natur- og friluftsområder i gjeldende planer.
Fradelte og bebygde boligtomter vil bli vist med
arealformål nåværende boligbebyggelse i ny plan.»

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel. Her vil
det blant annet bli vurdert
bestemmelse tilknyttet disse
områdene for å kunne regulere
utnyttelsen av dem.

Vi er svært skeptiske til et slikt grep med å opprette
mange små byggeområder for bolig. Dette vil blant
annet kunne være store boligtomter der det er gitt
dispensasjon for oppføring av en bolig. Når disse blir
vist til boligformål vil det ikke være nødvendig med
dispensasjon fra plan for å opprette flere boligtomter.
Dette kan ha uheldige drifts- og miljømessige
konsekvenser for landbruket. I LNF-områdene må
landbruksinteressene veie tungt. Vi vil derfor sterkt
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anmode om å beholde LNF-formålet og heller åpne for
mindre, kurante byggetiltak på eksisterende bebyggelse
gjennom bestemmelsene. Dersom det er enkelte slike
områder som kommunen absolutt mener bør være
boligformål, må konsekvensene for landbruket beskrives
og det må gå klart fram for høringspartene at dette er en
endring i forhold til gjeldende plan, dvs. framtidig boligbebyggelse fremfor nåværende. Det samme gjelder også
for fradelte og bebygde tomter for fritidsbebyggelse der
det står at de vil bli vist med arealformålet nåværende
fritidsbebyggelse.

Landbruk og Klima og miljø
For å ivareta en god utnyttelse av arealressursene må
kommuneplanen bygge på et arealregnskap som viser
utbyggingspotensialet i gjeldende arealplaner, sammen
med beregnet behov for nye utbyggingsområder.
Når planen sendes på høring forventer Fylkesmannen at
det følger med et arealregnskap som viser hvor store
utbyggingsområder som er avsatt i gjeldende plan, hvor
mye som er bygget ut og hvor store tomtereserver som
finnes. Det må videre vurderes hvor stort behov det er for
nye arealer for utbygging. Fylkesmannen oppfordrer til å
gå gjennom gjeldende arealplaner og vurdere om planer
som ikke er realisert bør tas ut av planen. Vi kan i den
forbindelse vise til Steinkjer kommune som et godt
eksempel. I forbindelse med nylig revidert arealdel ble
noen av de klarlagte byggeområdene, i gjeldende arealdel
for Steinkjer, tilbakeført til landbruksformål av jordvernhensyn. Dette må også vurderes for natur og
friluftsområder.
Formålet med revisjonen er å legge til rette for god
utvikling og vekst i kommunen. Det er samtidig viktig å
fokusere på å bevare viktige natur- og landbruksområder
i et langsiktig perspektiv. For å redusere presset på naturog landbruksareal er det viktig å legge opp til en effektiv
arealbruk i nye utbyggingsområder.
Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å innarbeide et
generelt krav i bestemmelsene om at det i alle nye
utbyggingsområder skal legges opp til en effektiv
arealbruk. I tillegg til dette bør det vurderes å ta inn krav
om minimum utnyttingsgrad for områder som legges ut
som byggeområder.
Slike krav kan differensieres ut fra utbyggingspress i
området. For å redusere det totale arealbehovet er det
også nødvendig at fortettingspotensialet i eksisterende
utbyggingsområder realiseres før man tar i bruk nye
areal. Vurderinger i den forbindelse må fremgå av
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Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel. Det
foreslås at det i kapittel 3.5 i
planprogrammet punkt bolig og
fritidsbolig tilføyes at det skal
settes opp arealregnskap for disse.
Et slikt arealregnskap vurderes
som hensiktsmessig å ha med i
konsekvensutredningen. Dette for
å vise omfang og potensial av
nåværende og foreslåtte nye
bygge- områder, og hvilke
konsekvenser dette kan ha med
tap av natur- og landbruksarealer
(LNF-områder).

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

planforslaget.
Konsekvensutredning
Alle nye utbyggingsområder skal konsekvensutredes på
et overordnet nivå. I forslag til planprogram fremgår det
hvilke landbrukstema som skal vurderes i konsekvensutredningen. I tillegg til det som står nevnt bør indirekte
konsekvenser i form av press mot tilgrensende landbruks, natur og friluftsområder vurderes. Dessuten
konsekvenser for eventuelle MiS-figurer
(miljøregistreringer i skogbruket) og eventuelle
avbøtende tiltak. I tillegg til vurdering av virkningene av
hvert enkelt nytt utbyggings-område bør virkningen av de
samlede arealbruks-endringene i planen vurderes.
Vurdering av samlede virkninger kan gjøres både etter
arealformål og utredningstema, jf. veileder for
konsekvensutredninger - kommuneplanens arealdel.
Fritidsbebyggelse
Med sin nærhet til Trondheim og rike naturområder er
Midtre Gauldal en stor og attraktiv hyttekommune.
Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å lage en
overordnet strategi for fritidsbebyggelse hvor kommunen
gjør en vurdering av hvor det er ønskelig å etablere ny
fritidsbebyggelse. Fylkesmannen mener hyttebygging bør
styres til områder nær eksisterende tettbebyggelse og
eksisterende inngrep. Et slikt plangrep vil kunne bidra til
å styrke lokalsentrene og gi grunnlag for lokalservice og
kulturtilbud. Både Oppdal og Røros kommune har lykkes
godt med en slik overordnet strategi for
fritidsbebyggelse. Samtidig kan en slik samlokalisering
av bebyggelse bidra til at andre områder holdes fri for
bebyggelse til glede for friluftsliv og naturmangfold.
I planprogrammet står det at behovet for nye areal for
fritidsbebyggelse skal vurderes. Det er positivt.
Fylkesmannen mener det bør lages et oversikt som viser
størrelse og lokalisering av allerede vedtatte felt for
fritidsbebyggelse, antall hytter i kommunen i dag og
antall ubebygde tomter i vedtatte planer, samt behov for
nye tomter. Behovet for nye tomter bør beregnes ut ifra
SSBs beregninger av forventet utbygging. En slik
oversikt gir et godt kunnskapsgrunnlag. Kommunen kan
basert på en slik oversikt vurdere å oppheve gamle
ubebygde regulerings-planer som ikke er i samsvar med
overordnet strategi.

Spredt utbygging
At nye utbyggingsområder legges til de etablerte
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Vurderinger av press fra
utbyggingsområder på
tilgrensende LNF-områder kan
gjøres med bakgrunn i de
kriteriene som er gitt i forslaget til
planprogram. MiS legges til som
et av de temaene som skal gås
igjennom på punktet
naturmangfold i
konsekvensutredningen i kapittel
4 i planprogrammet. Kilden.no
legges til som kilde her.

MGK utarbeider overordnede
kriterier (strategi) for
hvor/hvordan fremtidig
fritidsbebyggelse skal etableres.

tettstedene kan bidra til å ivareta det generelle
tjenestetilbudet i kommunen, herunder sosial og teknisk
infrastruktur; skole, barnehage, aktivitetsområder og
trygge adkomster til disse. Utvikling av tettsteder gir
også mulighet for etablering av samlingsplasser, torg og
kulturaktiviteter. Levende lokalsentre er viktige for
befolkningens trivsel og helse. En satsing på de etablerte
sentrumsområdene er etter Fylkesmannens vurdering en
god utbyggingsstrategi som er både samfunnsøkonomisk
og gir en effektiv ressursutnyttelse. Å åpne for spredt
utbygging og nye utbyggingsområder utenfor sentrum vil
kunne bidra negativt til denne utbyggingsstrategien.
Typiske problemstillinger for områder utenom
grendesentrene vil være at det kreves skoleskyss, det
medfører økt trafikk i forbindelse med skyss til
barnehage samt behov for gang- sykkelveg mot sentrum.
I gjeldende kommuneplan er det åpnet for store områder
med spredt utbygging. Dette gir mulighet for et
differensiert bosettingsmønster, men reduserer samtidig
kommunens mulighet til å styre boligutbyggingen til de
etablerte tettstedene. Fylkesmannen oppfordrer derfor
kommunen til å redusere både antall felt for spredt
utbygging og størrelsen på feltene. Dersom det fortsatt
åpnes for områder med spredt utbygging må det lages
lokaliseringskriterier for etablering av ny bebyggelse
som sikrer at utbyggingen ikke har negative
konsekvenser for nasjonalt viktige natur- og miljøverdier.
Utbyggingsområder utenfor sentrum vil kunne bidra
negativt til denne utbyggingsstrategien. Typiske
problemstillinger for områder utenom grendesentrene vil
være at det kreves skoleskyss, det medfører økt trafikk i
forbindelse med skyss til barnehage samt behov for gangsykkelveg mot sentrum.
I gjeldende kommuneplan er det åpnet for store områder
med spredt utbygging. Dette gir mulighet for et
differensiert bosettingsmønster, men reduserer samtidig
kommunens mulighet til å styre boligutbyggingen til de
etablerte tettstedene. Fylkesmannen oppfordrer derfor
kommunen til å redusere både antall felt for spredt
utbygging og størrelsen på feltene. Dersom det fortsatt
åpnes for områder med spredt utbygging må det lages
lokaliseringskriterier for etablering av ny bebyggelse som
sikrer at utbyggingen ikke har negative konsekvenser for
nasjonalt viktige natur- og miljøverdier.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
Massedeponier
Det er vedtatt utbygging av ny E6 gjennom kommunen. innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.
Dette vil medføre stor aktivitet i bygge og
anleggsbransjen de neste årene. Tunneldriving og
vegbygging vil sannsynligvis gi et stort masseoverskudd.
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Fylkesmannen viser her til faktaark fra Miljødirektoratet,
M-1243|2018, hvor det fremgår at overskudds-masser fra
vegbygging og anleggsarbeid anses som næringsavfall.
Massene/- næringsavfallet må deponeres i godkjente
avfallsanlegg. Det er erfaringsvis utfordrende å finne
egnede områder for massetipper/avfallsanlegg. For å
unngå forsinkelser i vegbyggingen og for å få en
overordnet vurdering av massetippene anbefaler
Fylkesmannen at det gjøres en vurdering i kommuneplanen for å finne egnede arealer til
I Planprogrammets Kap. 4
Konsekvensutredning, under tema
massetipper/avfallsanlegg.
Folkehelse er Støy, støv og annen
Klima og miljø
forurensning, satt opp som blant
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse dert som skal vurderes.
av klima, naturmangfold, vassdrag, landskap,
Mht. klimatilpasning så bør det i
markaområder og friluftsinteresser være sentralt i
Planprogrammet komme tydelig
arealforvaltningen. Problematikk knyttet til forurensning fram at utarbeidelsen av en Klimai form av støv, støy og forurensning i grunnen er også
og energiplan for MGK skjer
viktig.
parallelt med arbeidet med
I planprogrammet står det at det skal gjøres vurderinger arealdelen, for å ivareta
av villrein, naturmangfold, vann og vassdrag, landskap
sammenhengene som er mellom
og friluftsliv. Det er positivt. Det er imidlertid uklart hvor disse to planene.
omfattende vurderinger og utredninger som planlegges.
Klimatilpasning og støy, støv og forurensning er ikke
nevnt i planprogrammet. Det er en mangel. Dette er
viktige tema som også må inngå i kommuneplanarbeidet.
Villrein
Fylkesmannen som miljømyndighet skal arbeide for at
villreinens leveområder ikke blir ytterligere redusert
som følge av irreversible arealinngrep, og for at de
negative effektene av menneskelige forstyrrelser i
forhold til villreinens leveområder begrenses. I
Stortingsmelding 14, (2015–2016), Natur for livet,
Norsk handlingsplan for naturmangfold er det fremhevet
at villreinen og dens
leveområder skal sikres gjennom KPA.
I planprogrammet står det at «utredning skjer med
utgangspunkt i leveområder for villrein i samsvar med
nasjonalt villreinområde i Regional plan for
Forollhogna villreinområde». Kommunen nevner ikke
det vedtatte randområdet i planprogrammet.
Randområdet «Mellom-Riksen i Midtre Gauldal
kommune er særlig omtalt i den regionale planen.
Randområdet «Mellom-Riksen» er et område som
ligger i umiddelbar nærhet til kalvings-, helårsbeite og
trekkområder for villrein, og det må derfor tas særlig
hensyn til villrein i dette området. Det står i den
regionale planen at utbygging, ferdsel og annen aktivitet
kunne påvirke villreinens leveområder negativt også i
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I planprogrammets kap 4 KU
foreslås følgende tilføyelse under
punkt villrein: utredning skjer
med utgangspunkt i leveområder
for villrein i samsvar med
nasjonalt villreinområde i
Regional plan for Forollhogna
villreinområde.

randområdet. Den regionale planen gir føringer om at
det i randområdet ikke skal tillates nye hyttefelt,
utvidelse eller fortetting av eksisterende hyttefelt ut
over det som er godkjent i plan.
Fylkesmannen som miljømyndighet mener at også
randområdene i Midtre Gauldal vises i plankartet som
hensynssone for å ivareta villrein. Videre forutsettes at
det ikke åpnes for nye inngrep eller tiltak innenfor disse
områdene ut over det som er tillatt i regional plan. Det
må også vurderes å ta ut eller redusere områder og
hytter som i gjeldende arealplan er regulert eller avsatt
til fritids-bebyggelse innenfor villreinområdet.
Naturmangfold
I planprogrammet står det at det skal vurderes hvordan
ny arealbruk påvirker nasjonalt og regionalt viktige
naturtyper og rødlistearter. Det står videre at
«utredninger skjer med utgangspunkt i opplysninger i
naturbase og artskart». Alle områder må vurderes etter
naturmangfoldloven §§ 8-12. Dette innebærer en
vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er godt nok (§ 8).
Dersom det ikke foreligger kunnskap om
naturmangfoldet i området må føre-var-prinsippet
legges til grunn (§ 9). Det må også gjøres vurderinger av
samlet belastning (§ 10) og eventuelt avbøtende tiltak
(§§ 11-12).
Det er gjort naturtypekartlegging i kommunen i 2003,
2006 og 2016. Dette gir kunnskap om naturmangfoldet i
deler av kommunen. Store deler av kommunen er
imidlertid ikke kartlagt. Det finnes derfor ikke
opplysninger om naturmangfold i naturbase og artskart.
I mange områder vil kunnskapsgrunnlaget ikke være
godt nok til å ta stilling til ny arealbruk. Det må derfor
påregnes ny kartlegging dersom det legges ut nye
utbyggingsfelt i områder hvor det ikke finnes
eksisterende kunnskap, men hvor det er grunn til å tro at
det kan være nasjonale eller viktige regionale miljø- og
naturverdier. Fylkesmannen forutsetter at utbyggingsområdene blir utredet eller kartlagt til et slikt nivå at
man har nok kunnskap om konsekvensene til at vi ved
høring av arealplanen kan ta stilling til arealbruken.
Vann og vassdrag
I planprogrammet står det at «konsekvensene vurderes
mot miljømålene i regional vannforvaltningsplan og
vann-forskriften § 12». Gaula med tilhørende
sidevassdrag er et nasjonalt laksevassdrag og et varig
verna vassdrag. Dette gir føringer for arealbruken langs
vassdraget. Fylkesmannen har i tidligere planprosesser
oppfordret kommunen til å lage en forvaltningsplan for
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I Planprogrammets kap. 4 KU,
foreslås følgende tilføyelse til
tema Naturmangfold: Alle forslag
til nye utbyggingsområder skal
vurderes etter prinsippene i
naturmangfold-lovens §§ 8-12.

I vurderingen av virkemiddel for
styring av arealene langs Gaula vil
de innspill Fylkesmannens her

Gaulavassdraget for å sikre de nasjonalt viktige verdiene
i vassdraget og samtidig gi en forutsigbar
arealforvaltning langs vassdraget. Rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag åpner for en
differensiert forvaltning og byggegrense mot vassdrag.
Dette ivaretar de viktigste verdiene, men gir samtidig
åpning for aktivitet og tiltak langs deler av
elvestrekningene. Melhus kommune har i sin arealplan
lagt inn en differensiert byggegrense langs
kommunes vassdrag. Fylkesmannen oppfordrer Midtre
Gauldal til å gjøre en tilsvarende jobb. I
kommuneplanen må det tas inn en byggegrense langs
kommunens vann og vassdrag, med tilhørende
bestemmelser om byggeforbud. Avgrensning av det
differensierte byggeforbudsbeltet må
bygge på kunnskap om natur- og miljøverdier langs
vassdragene.

kommer med bli tatt med i
vurderingene.
Det står i planprogrammet at
områdene unntatt rettsvirknings
langs Gaula skal vurderes på nytt.
Det foreslås tilføyelse :
Differensierte byggegrenser langs
verna vassdrag skal gjennomgås
og legges inn i plankartet.

Klima
Klimaet blir villere og våtere. Det er viktig at vi ved
areal-planlegging tar hensyn til klimaendringer.
Tilpasning til et endret klima må inngå i den videre
planprosessen. I tillegg til fare for flom, rask og skred
som skal vurderes i ROS-analysen forutsetter
Fylkesmannen som klimamyndighet at det også
gjøres vurderinger av overvannshåndtering.
Klimagassutslipp som følge av utbygging må også inngå
i vurderingen. Midtre Gauldal kommune er en del av
klimanettverket i Trøndelag. Vi oppfordrer til å følge
opp dette arbeidet i kommuneplan- prosessen. Det
forutsettes at det tas inn bestemmelser i
kommuneplanen som sikrer klimatilpasning. Eksempler
på bestemmelser finnes både på
www.klimatilpasning.no og på
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/kli
matilpasning/.

Hensikten med å utarbeidet
Klima- og energiplan for MGK
skal parallelt er for å ivareta
klima- og energiperspektivene i
KPA. Overordna ROS tas inn som
tema i planprogrammet der klima
er et viktig tema.

Fornybar energi
Av planprogrammet fremgår det at mulige arealer for
produksjon av fornybar energi i form av vannkraft og
vindmøller skal vurderes i planen. Vind- og vannkraft
reguleres etter annet lovverk enn plan- og
bygningsloven. Nasjonal ramme for vindkraft er nå
sendt på høring for å avklare hvilke områder i Norge
som er best egnet for nye vindkraftanlegg. Prosessen
mot å avklare nye arealer for
vindkraft er imidlertid lang. Før nye områder for
vindkraft-anlegg er avklart skal det gjøres et omfattende
arbeid med tilhørende konsekvensutredninger. Også
vannkraftanlegg skal konsekvensutredes før arealbruken
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kan avklares.
Fylkesmannen mener det vil være hensiktsmessig å
avvente resultatet av prosessene og utredningene som nå
er satt i gang før arealer for produksjon av vann- og
vindkraft vurderes av kommunen. Dersom det gjennom
de nasjonale utredningsprosessene blir pekt ut nye
områder for
fornybar energi kan dette eventuelt tas inn i
kommuneplanen ved neste rullering av arealplanen.
Klima og miljø og Helse og omsorg
Støy er et voksende miljøproblem som rammer svært
mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og
trivsel og påvirker folks helsetilstand. Helseplager
grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest
personer i Norge. Både E6, RV30 og jernbanen er en
betydelig støykilde gjennom
kommunen. Industribedrifter, masseuttak, skytebaner og
motorsportanlegg kan også medføre støyutfordringer for
støyfølsom bebyggelse.
God planlegging og riktig lokalisering av støyende
virksomheter eller støyfølsom bebyggelse er et av de
viktigste verktøyet vi har for å nå det nasjonale målet
om å redusere antallet mennesker som blir plaget av
høye støy-nivåer. For å forebygge støyproblematikk er
det viktig at støy blir vurdert i kommunens overordnede
planverktøy. Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016)
skal benyttes ved utarbeiding av arealplaner. Det
fremgår av T 1442/2016 at «kommunen har ansvaret for
å inkludere støysonekart i kommuneplanen på en egnet
måte, som eget temakart eller tematisk
kommunedelplan».
I den videre planprosessen må kommunen innhente
støykart fra aktuelle anleggseiere (herunder blant annet
Statens vegvesen, BaneNor, og eiere av øvrige støyende
virksomheter som industri, masseuttak, skyte- og motorsportbaner). Når planen sendes på høring forventer
Fylkesmannen at støykartene er sammenstilt og
synliggjort i eget kart. Det må også tas inn bestemmelser
i planen som angir grenseverdier for støy i henhold til
tabell 2 og 3 i T-1442. Fylkesmannen går gjerne i dialog
med kommunen for å diskutere støybestemmelser.
Reindrift
Planprogrammet skal sikre en forutsigbar og effektiv
planprosess som legger til rette for god medvirkning.
Reindrifta er ei svært arealkrevende næring, og en
forsvarlig og forutsigbar arealdel som ivaretar
reindriftas interesser er derfor meget viktig.

28

I den grad det finnes kartfestede
støysoner langs jernbane, riksveg,
E6 og langs/rundt andre betydelig
støykilder vil disse bli foreslått
tatt inn som hensynssoner i KPA.
Dette kan presiseres i kap 4 i
planprogrammet under punktet
folkehelse.

I planprogrammet kap. 3.5
Landbruks‐, natur‐ og frilufts
formål samt reindrift (LNF(R)) er
det langt til grunn at reindriftas
primærområder, iht. avtalene med
grunneierne, skal vises som
LNFR-områder og at øvrige
områder skal vises som LNFområder
Dette gjelder områdene som
omfattes av Trollheimloven.

Målsetninger i samfunnsdelen er bl.a. at folk i
kommunen opplever «en fremtid full av muligheter» og
at det skal være «attraktivt å etablere og drive
næringsvirksomhet i Midtre Gauldal», dette er viktige
mål også for de reineierne som driver næringa i
kommunen.
Reindrift i Midtre Gauldal kommune
En vesentlig del av Trollheimen sijte sine vinterbeiter
ligger innefor Midtre Gauldal kommune, dvs. i Igelfjell/Grevstad-fjellområdet. I Trollheimen er det 5 sijteandeler (familiegrupper) som driver tradisjonell samisk
reindrift, med grunnlag i konsesjon samt
ekspropriasjonsvedtak og leieavtaler. Øvre reintall er
1600 rein i vårflokk. Vinter-beitene utgjør
minimumsfaktoren for Trollheimen sijte, og sikring av
beitene gjennom arealplanen er ett av de viktigste
verktøyene planmyndigheten har for å sikre fortsatt
reindrift i Trollheimen (jf. Trollheimenloven § 1).
Gåebrien sijte har også viktige bruksområder innenfor/
på grensa til kommunen. Gåebrien sijte er et
helårsdistrikt med 10 sijte- andeler og øvre reintall på
5200 rein i vårflokk. Områdene rundt Bringen og
Mortenfjellet er svært verdifulle områder for reindrifta,
og er bl.a. avmerka som kalvingsland og med
oppsamlingsområder og flyttleier på arealbrukskartet.
Planprogrammet
Andre kommunale planer vil bli lagt til grunn for
arbeidet med revidering av arealdelen, bl.a.
beitebruksplan. Fylkesmannen forventer at reindriftas
beitebruk vurderes på lik linje med annen beitebruk i
kommunen. Når det gjelder nasjonale og regionale
føringer så vil vi spesielt nevne Meld. St.32 (20162017): Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter og
St.meld.nr.33 (2001-2002): Tilleggsmelding til
St.meld.nr. 55(2000-2001) Om samepolitikken.
Sametingsmeldingen om areal og miljø (2016) og
Sametingets planveileder er også relevante dokumenter.
Fritidsbebyggelse er en arealkategori som særlig berører
reindrift, i tillegg til evt. arealer avsatt til
kraftproduksjon og råstoffutvinning. Nåværende
fritidsbebyggelse skal vurderes med tanke på egnethet ut
fra tema som står i tabellen for KU. Reindrift er ett av
disse temaene.
Det er positivt at primærområdene i Trollheimen vil bli
vist som LNFR- områder i arealplanen.
Fylkesmannen legger merke til at kommunen ikke
anerkjenner at Gåebrien sijte har rettigheter innenfor
kommunens grenser. Vi ønsker ikke å gå inn i

29

MGK anerkjenner ikke at Gåbrien
RBD har bruksrettigheter i MGK.
Det må søkes innhentes
dokumentasjon på at Gåbrien sitje
ikke skal ligge innenfor
kommunegrensa til MGK.
I planprogrammets kap. 4
Konsekvensutredning er det for
tema Reindrift forutsatt særlig
fokus på vurderinger av
særverdiområder og
minimumsbeiter med
utgangspunkt i kart til leieavtalene
for områdene iht. Trollheimloven.

rettighetsspørsmålet, men ber kommunen være
oppmerksom på at bruken av områdene som grenser til
bruksområdene til Gåebrien sijte, også kan ha betydning
for Gåebrien sijte. På reindriftas arealbrukskart så er
distrikts-grensa tegnet et lite stykke innenfor
kommunegrensa for Midtre Gauldal kommune. Dersom
kommunen mener dette er feil, så hadde det vært fint om
vi kunne fått dokumentasjon på dette, slik at vi evt. kan
få korrigert grensa.
Vi ser det som positivt at områder hvor det er tillatt med
spredt fritidsbebyggelse i LNF- områder i gjeldene plan,
vurderes med tanke på lokalisering og antall. Dette gir
god forutsigbarhet.
Hensynssoner
Fylkesmannen som reindriftsmyndighet krever at
vinterbeite, som er minimumsbeite for Trollheimen sijte,
markeres som hensynssone reindrift. Til hensynssone
reindrift må det knyttes retningslinjer om at her skal
reindriftsinteressene prioriteres, og at det vil være
vanskelig å få dispensasjoner dersom tiltaket det søkes
om vil komme i konflikt med reindriftsinteressene. I
tillegg bør det tas inn at det er uønskelig med
kanalisering/ tilrettelegging for ferdsel inn i viktige
reindriftsområder.
Konsekvensutredning
Til utredningen, bør man benytte distriktsplanene og
reindriftas arealbrukskart (www.kilden.nibio.no). Det vil
også være naturlig at man har dialog med reindrifta i
utarbeidelsen av en konsekvensutredning, samt støtter
seg på forskning som er gjort mht. inngrep i
reindriftsområder. Når man vurderer virkningene av
endrede arealformål, så er det viktig at disse sees i
sammenheng med allerede eksisterende
inngrep/forstyrrelser for reindrifta. Vi forventer ellers at
konsekvensutredningen fyller de krav som ligger i KUforskriften. Veileder for konsekvensutredninger om
reindrift kan være et nyttig dokument, den ligger her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/fakt
a-om-reindrift/behov-for-arealer#veileder- forkonsekvensutredningerEndring av arealformål innenfor/i nærheten av grensa til
Gåebrien sijte sine bruksområder må også konsekvensvurderes. Da disse også kan medføre ulemper for
reindrifta.
Ut i fra saksdokumentene er det vanskelig å se om
reindrifta fått oppstartsvarsel og planprogram til høring.
Dersom dette ikke allerede er gjort, ber vi kommunen
om at reindrifta involveres i prosessen så tidlig som
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Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Kommunens grunnlag for KU er
gjengitt under vurderingene på
forrige side.

Kommunen forholder seg til kart
og avtaler om leie ved innlegging
av hensynssoner.

Som nevnt i forslaget til
planprogram så anerkjenner MGK
ikke at Gåebrien sijte har
bruksrettigheter i kommunen.
I og med at dette er en leid
rettighet Trollheimen Sijte
anbefaler Rådmannen at avtale
kart skal legges til grunn i KU.

mulig.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Barn og unge
Ingen merknad.
Helse og omsorg
Det har betydning for trivsel og helse hvilke formål
ulike arealer benyttes til og hvordan ulike arealformål
plasseres i forhold til hverandre. Det er derfor positivt at
samfunns-planens målsettinger; med blant annet
befolkningsutvikling, folkehelse, kvalitet, medvirkning
og demokrati, samt klima og miljø, skal ligge til grunn i
videre planarbeid. Det anbefales i videre planarbeid at
også ungdomsråd, eldreråd og rådet for personer med
nedsatt funksjonsevne benyttes aktivt som
medvirkningsaktører.
Det er satt opp relevante temaer innenfor friluftsliv og
folkehelse. For folkehelsa er fysisk aktivitet en viktig
helsefremmende faktor og gjennom tilrettelegging for
myke trafikanter med sikre gang- og sykkelveier gir
både bedre trafikksikkerhet og kan bidra til å øke
aktivitetsnivået blant innbyggerne i ulike aldre. Fokus
på trafikksikkerhet og infrasturktur i arealplanverket er
positivt, men må følges opp med økonomiske
virkemidler.
Arealdelen setter en standard og er førende for underliggende område- og detaljreguleringsplaner. Tydelige
bestemmelser er derfor viktig også for
folkehelserelevante tema. Virkemidler for å fremme
folkehelsa kan være miljøfaktorer som støy,
grunnforurensning, vann- og luftkvalitet, kriminalitetsog ulykkesforebygging, tiltak for å utjevne sosiale
helseforskjeller samt andre helsefremmende faktorer
som solforhold, tilgang til grøntarealer og tilrettelegging for fysisk aktivitet og universell utforming.
I Meld. St.15 «Leve hele livet» vises det til at andelen
eldre blir høyere og det blir flere av de eldste. Samtidig
skal flest mulig eldre bli boende i egen bolig. I
meldingen fokuseres det blant annet på hvordan fysisk
inaktivitet og ensomhet kan forebygges. Et universelt
tilrettelagt nærmiljø gjør at flere, både eldre og andre
med redusert forflytnings- og orienteringsevne, kan
ferdes tryggere, være fysisk aktive og benytte seg av
sosiale møteplasser, grøntområder og kollektivtransport.
Den demografiske utviklingen med en økende andel og
antall eldre vil sette press på helse- og
omsorgstjenestene. Det skal i revidering av arealplan
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Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
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kommuneplanens arealdel.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Det tilføyes et punkt under kap 5
at det skal gjøres en helhetlig

gjøres vurdering knyttet til helsetjenestens arealbehov.
Organiseringen av rasjonell tjenesteyting er lettere å få
til hvis befolkningen, spesielt de eldre, samles mer i
tettsteder og nært disse. Tettstedsutviklingen er derfor
også av betydning for å gjøre det mulig også i fremtiden
å ha bærekraftige tjenester. Prioritering av arealer til
omsorgsleiligheter og andre tjenesterelevante formål må
sees i sammenheng med planer for sektorområdene og
boligplanen.

ROS- analyse som viser
helhetsbilde av utfordringer i
kommunen.

Samfunnssikkerhet
Krav om ROS-analyse gjelder alle planer for utbygning
iht. plan- og bygningsloven § 4-3. I kommuneplanens
arealdel skal derfor ROS-analyse gjennomføres, og som
hovedregel dokumenteres i konsekvensutredningen.
Forskrift om konsekvensutredning stiller videre krav til
bruk av ROS-analyse som metode når
samfunnssikkerhet skal vurderes. Analysen skal danne
grunnlag for videre arealplanprosesser på alle nivå, og
skal inngå som en av forutsetningene for arbeidet med
kommuneplanen.
I ROS-analysen skal risiko og sårbarhet vurderes med
sannsynlighet og konsekvens. Det skal videre gjøres en
vurdering av både eksisterende risiko knyttet til arealene
i seg selv, og hvordan en utbygging kan påvirke
risikobildet. ROS-analysen benyttes til å vurdere om
aktuelle områder er egnet til utbygging, eller om andre
områder må vurderes. Dersom det ikke er krav om
reguleringsplan må ROS-analysen vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, samt om utbyggingen kan
medføre endringer i risiko- og sårbarhetsforhold.
Det vil være relevant å bruke kommunenes helhetlige
ROS-analyse som del av grunnlagsmaterialet i arbeidet
med samfunnssikkerhet i kommuneplanens arealdel.
Videre er det viktig å benytte de verktøyene som er
relevante i plan- og bygningsloven for å sikre at hensyn
til samfunnssikkerhet blir ivaretatt. Eksempler på dette
er hensynssoner, planbestemmelser og arealformål.
Kjente faresoner bør markeres som hensynssoner i
plankartet, og det skal da knyttes særlige bestemmelser
til tiltak i slike områder.
Det kommer av planprogrammet at naturrisiko som
flom, vind, ras og skred, inkl. klimapåslag, skal
vurderes. I tillegg er det også relevant å vurdere
eventuelt virksomhetsbasert risiko som kan påvirke
arealbruk, som f.eks. ulykker/utslipp knyttet til industri,
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Virksomhetsbasert risiko tilføyes i
punktet risiko og sårbarhet i kap 4
i planprogrammet.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

brann, og naturrisiko som skogbrann. Videre er det
viktig at kommunen vurderer hvordan endringer i
klimaet vil påvirke sårbarheten i kommunen. Eksempler
på dette kan være havnivåstigning, ekstrem vind, intense
nedbørsperioder mm., med vurderinger av konsekvenser
og aktuelle tiltak.
Hvordan hensyn til samfunnssikkerhet skal ivaretas i
arealplanlegging, er beskrevet i DSBs veileder fra 2017
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.
Videre arbeid
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en
veiledende uttalelse basert på de opplysningene som
fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil
komme tilbake med en endelig uttalelse når planen
sendes på høring.
 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig
dialog og tidlig avklaring av nasjonale og
viktige regionale interesser. Fylkesmannen
oppfordrer kommunene til å benytte seg av
regionalt planforum som en arena for dette.
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune
på postmottak@trondelagfylke.no.
 Ønsker kommunen avklaringer under
utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta
kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller
saksbehandler på kommunal- og
justisavdelingen. Se kontaktliste.
 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner
etter plan- og bygningsloven og vi minner om
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSIfil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på epost: plantrondelag@kartverket.no
Trøndelag fylkeskommune, 09.05.19
Mål for kommuneplanens arealdel:
Det er en generell utfordring å knytte arealdelen til
målene i samfunnsplanen. Dette bør være fokusert når
ulike hensyn skal avveies utover i arealplanprosessen.
Det er viktig og riktig at planprogrammet refererer
innledningsvis til målene i Kommuneplanens
samfunnsdel.
Regional plan for arealbruk – innhold og formål:
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Fylkestinget fastsatte i møte 24.4.2018 planprogram for
Regional plan for arealbruk – differensiert og
bærekraftig arealbruk i Trøndelag.
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Me
etings/Details/368357?agendaItemId=203970
Det er mål at en regional plan en bærekraftig og
differensiert arealpolitikk i Trøndelag skal fungere som
et redskap som gjør kommunenes planlegging enklere
og planprosessene mer forutsigbare.
Inntil den regionale planen er vedtatt, er de gjeldende
aktuelle planer og strategier, bla. Strategi for Arealbruk
(2013), IKAP, samt prinsipielle vedtak som ligger til
grunn
for fylkeskommunens innspill til den kommende
arealbruken i kommunen.
Veg, samferdsel og infrastruktur:
Vi viser her til innspillet fra Statens Vegvesen og støtter
dette. Nasjonale forventninger til kommunal og regional
planlegging og statlige planretningslinjer for bolig, areal
og
transport er helt sentrale nasjonale dokumenter knyttet
til overordnet planlegging. Ser man alt dette i
sammenheng vil det i sterk grad berøre kap. 3.3, 3.4 og
3.5 i planprogrammet Midtre Gauldal kommune må ta
aktivt stilling til hvordan man kan ivareta disse
hensynene med tanke på bolig- og fritidsbebyggelse
samt infrastruktur og samferdsel.
Fylkeskommunen har i 2018 vedtatt vegstrategi, som
også inneholder oversikt over klasser og funksjoner for
det fylkeskommunale vegnettet (kap 4).
For øvrig viser vi til delstrategier for mobilitet, gods, sjø
og trafikksikkerhet, som har vært til høring i vår.
Samlet oversikt: https://www.trondelagfylke.no/varetjenester/samferdsel/Planer/
Boligutvikling:
Tettstedene i fylket er i vekst. Det er slik en klar trend at
etterspørselen etter boliger øker i kommunesentra/
tettsteder. Det vil her være særlig viktig med variasjon i
boligtilbudet. Det kan stimulere både til
flytting/sirkulasjon innad i kommunen og tilflytting.
Boligutvikling i grende-sentra bør mest mulig knyttes til
eksisterende boligfelt og infrastruktur, da dette kan
redusere transportbehov og gi økt attraktivitet.
Områder for fritidshus:
For eventuell framtidig utvidelse av fritidshustilbudet,
går
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Nasjonale forventninger til
kommunal og regional
planlegging og statlige
planretningslinjer for bolig, areal
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2.3 i planprogrammet.
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fylkeskommunen inn for at fritidsbebyggelse lokalisere
mest mulig vegnært og bygdenært. Dette reduserer
behov for inngrep i utmark og øker inntektsmulighetene
lokalt. Konsentrasjon av inngrep og i nærhet til
eksisterende infrastruktur er minst i konflikt med andre
interesser.

Mellomrisken tilføyes i punktet
om villrein i kap 4 i
planprogrammet. Forøvig vil
vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Forollhogna villreinområde.
Regional plan for Forollhogna villreinområde ble vedtatt
i 2013 og har virket en tid. Denne planen omfatter store
utmarksområder i Midtre Gauldal, både det nasjonale
Villreinområdet og randsoner. Rundt «Mellemriksen» I
Budalen, er det særlige retningslinjer da det her er viktig
Ivaretatt i planprogrammet kap 4
område for villreinen. Dette er samtidig et attraktivt
friluftsliv.
hytteområde, som berøres av retningslinjene i den
regionale planen. Vi forutsetter at retningslinjene for
både det nasjonale villreinområdet og randsonene,
spesielt «Mellemriksen» inngår i arealdelen.
Friluftsliv:
Verdisetting og kartlegging av friluftsområdene legges
til grunn for planarbeidet.
Folkehelse:
Folkehelsearbeid handler om å påvirke levekårene for
hele befolkningen – for å gi god helse og livskvalitet.
Folkehelse-arbeidet påvirker derfor både økonomisk,
miljømessig og sosial bærekraft - forhold som henger
uløselig sammen. Den økonomiske og særlig den
Miljømessige delen er tradisjonelt bra ivaretatt i
kommuneplanenes arealdeler og er selvsagt svært viktig
for befolkningens helse. Den sosiale delen har fått lite
eller mindre oppmerksomhet innen arealplan-legging.
Sosial bærekraft som begrep har et svakt
presisjonsnivå og ulike definisjoner, men de viktigste
temaene er rettferdig eller lik tilgang på ressurser, sosial
kapital og sosiale nettverk, stedstilhørighet,
medvirkning og
helsefremmende og gode lokalsamfunn.
Så hvordan kan arealplanlegging påvirke sosial
bærekraft? Gjennom for eksempel tilgangslikhet i form
av universell utforming, varierte rekreasjonstilbud som
friluftsliv og
idrettsanlegg, muligheter for både «aktiv» og trygg
transport, sosiale møteplasser, tilgang på sunn mat,
møter mellom generasjoner, fornuftig fortetting av
boligområder,
bokvalitet, grønne områder og
medvirkning/samhandling.
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For å øke bevisstheten og fokuset
på sosial bærekraft i arbeidet med
KPA foreslås dette begrepet tatt
inn som et eget punkt som skal
vurderes under tema Folkehelse i
KU’en.

Mye av dette ser ut til å være godt ivaretatt i planprogrammet, særlig under temaene som skal
konsekvens-utredes – tema samfunn. Fra et
folkehelseståsted er dette positivt. Medvirkning er en
sentral forutsetning i alt folke-helsearbeid. Vi ser det
inviteres til folkemøter for innspill til selve planarbeidet.
Vi håper kommunen tar i bruk enda flere
medvirkningsmetoder, gjerne litt utradisjonelle måter å
involvere innbyggerne på. Barn og unge er en viktig
målgruppe som det er viktig å sørge for blir med.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Nyere tids kulturminner
Kommunen som kulturminnemyndighet og
kulturminneplan.
Kommunen er svært viktig som forvalter av
kulturminner og kulturmiljøer, ikke minst i den daglige
virksomheten som plan- og byggesaksmyndighet.
Gjennom å utarbeide Kultur- minneplan har Midtre
Gauldal kommune tatt et bevisst grep for å ivareta
kommunens mange og viktige kulturminner. Det er
avgjørende for dette arbeidet at kulturminneplanen blir
en del av arealplanen gjennom hensynsoner,
bestemmelser og retningslinjer. Det er derfor viktig å
jobbe med de generelle bestemmelsene, og
bestemmelsene til ulike arealformål.
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap kan sikres i
kommuneplan på tre måter:
 Hensynsone med bestemmelser eller retningslinjer, §11-8
 Bestemmelser til arealformål, §§ 11-10 og 11-11
 Generelle bestemmelser, § 11-9

Nasjonal verdi
For kulturminner som er av nasjonal verdi, altså
bygninger og anlegg som er fredet, kan man legge
hensynsone d) med bestemmelser. Eksempler på slike i
Midtre Gauldal er:
Skårvoll, Stormoen, Haanshus, Stabbur på Ravnås og
Singsås stasjon
Regional verdi
Vi foreslår at de områder som er tatt inn i Regional plan
for kulturminner for Sør-Trøndelag, og dermed er gitt
regional verdi, får hensynsone c) med retningslinjer. For
Midtre Gauldal gjelder dette stasjonsanlegget på Garli
og Budalen, Endalen og Synnerdalen. I tillegg er Budal
kirkested, Støren og Soknedal kirker listeførte.
Fylkeskommunen slutter seg forøvrig til forslag om å
etablere bestemmelsesområder for
seterdalene.
Lokal verdi
Når det gjelder kulturminner av lokal verdi, foreslår vi
at det legges hensynsone c) med retningslinjer over de
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innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

områdene som har flere lokalt viktige kulturminner.
Selv om retnings-linjer ikke binder opp kommunen i
enkeltsaker, skal retningslinjene ligge til grunn for
kommunale vedtak. Retningslinjene kan dermed for
eksempel danne grunnlaget for vedtak i byggesaker i
LNFR-områder der det ikke er stilt krav om
reguleringsplan.
Eldre tids kulturminner
Digitalt sektorkart og kulturminneregister.
Tilgang til kilder og grunnlagsdata er essensielt for en
god og forutsigbar arealforvaltning. For at dette skal
kunne skje må det finnes lett tilgjengelige registre og
opplysninger om de kulturminnene som hittil er
registrert.
Vi vil oppfordre til at det framtiden innarbeides som fast
rutine at et digitalt sektorkart for kulturminner legges til
grunn ved all planlegging. Den nasjonale
kulturminnebasen
Askeladden gir en oppdatert status for registrerte
automatisk fredete kulturminner i kommunen. En må
imidlertid være oppmerksom på at Askeladden ikke kan
oppfattes som en fullstendig oversikt over kommunens
kulturminneressurser. Det er heller et uttrykk for
nåværende kunnskapsstatus. Endret kunnskap og nye
registrerings-metoder gjør at det stadig blir gjort nye
funn. Trøndelag fylkeskommune vil gjerne bidra i
kommunens arbeid med å ta vare på kulturarven på en
best mulig måte også i framtida
Vannforvaltning
Klima- og miljødepartementet sendte den 19.03.2019 ut
brev med nasjonale føringer for vannforvaltninga. Der
nevnes bl.a: «Videre er kommunens arealplanlegging
svært
viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann.
Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette
restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i
og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder,
herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse
virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk
vann.»
Kommunen bør altså aktivt ta i bruk virkemidler i
arealplanleggingen for å nå miljømålene for vannforekomstene – både for å unngå forringelse, men også for å
forbedre miljøtilstanden. For eksempel kan vegetasjonssoner langs vassdrag og bevaring av vassdrags-nær
natur være aktuelle tiltak. Det er også viktig å unngå
økte utslipp av avløpsvann til allerede belastede
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Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.
Tas til orientering

vannforekomster. Per 02.05.2019 er nesten 25 % av
vannforekomstene i Midtre Gauldal kommune registrert
med dårligere enn god økologisk tilstand – dette
tilsvarer ca. 30 vannforekomster. For disse vil det som
hovedregel være behov for å gjennom-føre avbøtende
tiltak. Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag som bør tas i
bruk og vurderes i arbeidet med arealplanen.
Vann og vassdrag er nevnt som tema for konsekvensTas til orientering
utredningen, med henvisning til miljømålene i regional
vannforvaltningsplan og vannforskriftens § 12 – det er
positivt.
Klima:
Det er positivt at kommunen vil utarbeide klima og
energiplan. Til orientering forbereder
fylkeskommunen oppstart med Klimastrategi for
Trøndelag.
Innspill til planprogrammet:
Planprogrammet er oversiktlig, kort og konsist.
Programmet omtaler de tema som skal vurderes
nærmere i prosessen, uten å komme nærmere inn på hva
kommunen vil gå inn for. Målene og retning i
samfunnsdelen vil derfor være viktig som
styringssignaler.
Opplegget for konsekvensutredninger er omfattende, og
ser ut til å dekke relevante tema for revisjonen.
Planprogrammet dekker de krav som stilles plan - og
bygningsloven, og fylkeskommunen har kun få
kommentarer som er knyttet til kap.2:
Pkt. 2 Rammer for planarbeidet.
Pkt. 2.1.Kommuneplanen.
Vi viser til innspillet om kobling mellom samfunnsdelen
og arealdelen. For å tydeliggjøre sammenhengen i plansystemet, kan det gjerne vises til denne figuren (vist på
neste side) som er hentet fra veilederen til Kommuneplanens samfunnsdel. (I nevnte veileder vises de også til
eksempel fra Samfunnsplanarbeid og økonomiplan i
Midtre Gauldal.)
Avslutningsvis vil vi ønske kommunen lykke til
videre med planarbeidet. Vi imøteser dialog under
planprosessen, og er tilgjengelige samtalepartnere.
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Statens vegvesen, 25.04.19
Statens vegvesen har ansvar for å se etter at føringene i
Nasjonal Transportplan (NTP), statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, veg-normalene og andre
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir
ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av
riks- og fylkesveg, henholdsvis på vegne av staten og
fylkeskommunen, og som statlig fagstyresmakt med
sektoransvar på transportområdet.
Arealpolitiske føringer for planarbeidet
NTP (2018-2029) har følgende overordnet mål:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer
verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet.
‘Nasjonale forventninger til kommunal og regional
planlegging’ skisserer noen av utfordringene. En aktiv
regional og kommunal planlegging som samordner
bolig-, areal- og transportpolitikken og som reduserer
transport-behovet er nødvendig for blant annet å nå
målene for miljø-politikken. Dette er en sentral
forventning.
Denne forventningen understrekes gjennom ‘Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transport-planlegging’. Disse sier bl.a. at planlegging av
utbyggings- mønsteret og transportsystemet må
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Nasjonale mål og forventninger,
bl.a. i Statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, kan være
utfordrende for kommuner som
Midte Gauldal, som er stor i
geografisk utstrekning og med
spredt bosetning.
Den spredte bosetningen er i stor
grad basert på arealressursene og
strukturen i landbruket.

samordnes for å oppnå effektive løsninger slik at
transportbehovet kan reduseres, og at det legges til rette
for klima- og miljøvennlige transport former. I den
sammenheng nevner vi ‘Nasjonal sykkelstrategi’ og
‘Nasjonal gåstrategi’ som bør være en del av
grunnlaget for planarbeidet.
Konkrete innspill til planarbeidet
Planprogrammet har listet opp en del eksempler på
regionale og nasjonale føringer som vi regner med ikke
er uttømmende. Av de vi selv har nevnt er ‘Statlige
plan-retnings linjer for samordnet bolig-, areal- og
transport-planlegging’ innarbeidet i planprogrammet.
Denne henger for så vidt tett sammen med ‘Statlige
planretnings-linjer for klima- og energi-planlegging og
klimatilpasning’. Statens vegvesen er likevel av den
oppfatning at selv om opplistingen ikke tar mål av seg å
være uttømmende, så bør også Nasjonal transportplan
og ‘Nasjonale forventninger til kommunal og regional
planlegging’ spesifikt inngå som en del av de nevnte
føringene siden dette er helt sentrale dokument knyttet
til overordnet planlegging. Ser man alt dette i
sammenheng vil det i sterk grad berøre kap. 3.3, 3.4 og
3.5 i planprogrammet. Midtre Gauldal kommune må ta
aktivt stilling til hvordan man kan ivareta disse
hensynene med tanke på bolig- og fritidsbebyggelse
samt infrastruktur og samferdsel. Et av målene i
‘Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging’ er å fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse. Det må
gjøres en vurdering av om det å legge til rette for en
utstrakt fritidsbebyggelse er i tråd med dette målet.
Mange verdifulle bygg (både teknisk verdi og
bruksverdi) blir stående tomme deler av året. Dette gjør
også at det i mange tilfeller må etableres en infrastruktur
som dimensjoneres for å håndtere tilnærmet
toppbelastning. Midtre Gauldal kommune må
gjennomføre en analyse som viser om dette er en
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.
Direktoratet for mineralforvaltning, 10.05.2019
Viktig at kommunen gjør seg kjent med tilgjengelig
informasjon knyttet til de kjente forekomster med
mineralske ressurser og mulig fremtidig utnyttelse av
disse ressursene, eksisterende uttak, gamle gruver og
bergrettigheter. Relevante kart og databaser hos DMF
og NGU.
Planprogrammet sier at mineralressursene skal vurderes
i utarbeidelsen av konsekvensanalysen etter i hvilken
grad arealbruk påvirker mineralforekomster av nasjonal
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Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging tilføyes
listen under kap.2.3 Regionale og
nasjonale føringer i
Planprogrammet.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

og regional betydning. DMF mener at dette ikke er
tilstrekkelig. Kommunen må også være bevisst på
forekomster av lokal betydning eller som ikke har fått
noen verdivurdering. Her er det kommunen som må
prioritere eventuelle forslag om ny arealbruk sett i
sammenheng med kommunens planer om forvaltning av
mineralske ressurser lokalt. Særlig for byggeråstoffer
for å avdekke tilgang og behov nå og i fremtida.
Byggeråstoff
Kommunen bør i arbeidet med kommuneplanen ta inn
nye områder for råstoffutvinning og sikre eventuelle
områder som er aktuelle for fremtidig utnyttelse av
byggeråstoffer. DMFs grus-, pukk og steintippdatabase
viser at MGK har mange forekomster som kan være
viktig for kommunen.
DMF mener derfor at alle kjente forekomster tas med i
konsekvensutredningen.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Naturstein
Det finnes en natursteinforekomst av Trondhjemitt på
Folstad som er vurdert til å ha nasjonal betydning. DMF
forventer at det ikke blir planlagt bruk eller tiltak som
hindrer tilgang på ressursene nå og i fremtida. Ber om å
utvide område avsatt til råstoffutvinning eventuelt bruke
hensynssone. Viser til uttalelse til reguleringsplan for
Folstad steinbrudd.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

DMF anbefaler at de øvrige forekomstene av naturstein
tas med i vurderingene ved konsekvensanalyse.
Malm og gamle gruver
Malmforekomsten Fløttum kan være viktig. Flere
registreringer på aktsomhetskart for de gamle gruvene
på Fløttum. I eksisterende kommuneplan er området
avsatt til LNF område med spredt fritidsbebyggelse.
I dette tilfellet bør kommunen vurdere hvordan
eventuelle interesser knyttet til forekomsten blir ivaretatt
i kommuneplanen. Uheldig hvis det planlegges tiltak
som kan være til hinder for eventuell fremtidig
utnyttelse at de mineralske ressursene.
Kommunen bør vurdere behov for å ivareta sikrings- og
miljøtiltak knyttet til det gamle gruveområdet i
kommuneplanen. Tidligere påvist gruveforurensing ved
Fløttum Veltene er sterkt forvitret og drenerer til Fora
som er sidevassdrag til Gaula via Sandåa. Vannkjemiske
undersøkelser av Sandåa viser at den er strekt påvirka.
Vurdere å legge inn faresone. Viktig å ikke legge
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innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

begrensinger som er til hinder for å føre tilsyn og
vedlikeholde sikringstiltiltak og gjøre nødvendige
miljøtiltak tilknyttet de gamle gruvene.
Anbefaler at de øvige malmforekomstene tas med når
det gjøres vurderinger i konsekvensutredningen.

Sekretariat Villreinnemda for Forollhogna 8.5.19
Villreinnemda har ikke fått tilsendt planprogrammet på
høring og ikke oppstarts varsel om arbeid med
kommuneplanens arealdel. Ble klar over saken for sent
til at saken kunne behandles ved ordinær behandling i
nemda.

Mellomriksen og randsonen
tilføyes i kap 4 under punkt
villrein i planprogrammet

Viser til føringer lagt i regional plan for Forolhogna.
Mellomriksen ligger i umiddelbar nærhet til kalvings og
helårsbeite og trekkområder for villrein. Kommunen må
vurdere å ta ut redusere områder og antall hytter som
påvirker leveområde for villrein. Det skal ikke legges
opp til flere hytter i området.
Mattilsynet 10.5.19
Drikkevann er definert til å ha stor betydning for
samfunnet og har gjennom lover og regelverk sterk
beskyttelse. I samsvar med folkehelseloven kapittel 2
skal kommunen ta drikkevannshensyn når en utarbeider
kommuneplanens arealdel.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Innspill til eksisterende plan sjekkliste i forhold til hva
som finnes og innspill til relevante punkter som bør
vurderes implementert i arbeidet med å lage ny KPA:
Sikringssone drikkevann:
Prinsippene for drikkevannsforsyning er å finne gode
vannkilder å beskytte disse så godt som mulig mot
forurening. Da reduseres behovet for vannbehandling og
helsemessig risiko ved svikt i vannbehandlingen. Og
reduserer risikoen for at det skal komme helseskadelig
stoff i vannkilden.
Positivt at det skal legges inn hensynssone drikkevann i
plankartet. Viktig at områdene som legges inn i planen
stemmer med faktiske forhold og at bestemmelsene som
følger er tydelige nok med tanke på å beskytte
drikkevannet. Viktig at alle kjente vannverk i tillegg til
reservevannkilder tas med. Noen vannkilder har
tinglyste klausuleringsavtaler. I disse fremgår det hva
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som er tillat og ikke og det er en nøye avgrensa
sikringssone i rundt disse.
Bestemmelser sikringssone drikkevann
Tydelig formulering av bestemmelsene.
«Drikkevannsinteressen skal være overordnet alle andre
interesser innenfor hensynssonen.»
Nasjonale mål for vann og helse/miljømålene i regional
vannforvaltning
Posistivt at dette er med i arbeidet med KPA. Bør også
legge FNs bærekraftmål nr 6 til grunn for videre arbeid
med kommuneplanen. Nasjonale mål for vann og helse
vil bidra til å nå mange av FNs uttalte mål på dette
området. Disse bør inngå i de regionale og nasjonale
føringer det vises til i planprogrammet pkt 2.3 da det er
konkrete forventninger og tiltak rettet mot kommunene.
Registreringsplikt for vannforsyninger.
Det er innført registreringsplikt hos Mattilsynet for alle
vannforsyninger som forsyner fra og med 2 husstander
eller hytter. Dersom vannforsyningen forventes å være
over 10m3/døgn vil planene for nyetablering være
godkjenningspliktige jf. Drikkevannsforskriftens § 18.
kommunen skal ha oversikt over samtlige
drikkevannsforsynsingssystemer i kommunen for å
ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2.
bør vurdere hvordan registreringene hos mattilsynet slik
at de kommer til nytte i fremtidig planarbeid.
Infrastruktur/nyetableringer
Bestemmelser og retningslinjer tilhørende arealplanen
bør inneholde en del krav/retningslinjer som bidrar til at
krav i vannforskriften, drikkevannsforskriften, plan- og
bygningsloven og nasjonale mål for vann og helse blir
ivaretatt.









Ved fortetting –tilkobling til eksisterende
infrastruktur
Kommunens VA-norm legges til grunn for all
utbygging
Krav til felles vann- og avløpsanlegg ved flere enn x
antall enheter
Krav til plan for VAO
Brukstillatelse for infrastruktur skal foreligge før
brukstillatelse for bebyggelse gis byggeavstand til
offentlige og private VA-ledninger.
Planforslag berører overflatevann eller grunnvannfastsette vurderingsgrunnlag for disse
Sikre hensynssoner for vassdrag
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Ved utvikling av kommunal infrastruktur, utvikling av
hyttetomter og tettsteder, veg og trafikk så må sikring av
drikkevann være med som en tidlig og tydelig premiss i
planarbeidene.


Legge føringer for at der det er mulig skal
bo/fritidsenheter tilknyttes offentlig vann og
avløpsnett. Primært etablere felles VA-løsninger for
flere bo-/fritidsenheter, sekundært for for den
enkelte.

Klimatilpasninger
Ras, tørke, flom og andre hendelser kan påvirke
vannforsyningen i hele eller deler av kommunen. Selv
om vannverkene har en selvstendig plikt til å kartlegge
og utarbeide planer for dette så er dette et overordna
kommunalt ansvar.

Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Norsk vann utarbeidet rapporten «Drikkevannskvalitet
og kommende utfordringer-problemoversikt og status»
hvor fremtidige utfordringer for kvaliteten i
drikkevannskildene ble belyst. Viktig med økt fokus på
drikkevannskildene nå som klimaet er i endring.
Bør vurderes å beskytte kjente og egna
drikkevannskilder som ikke er anvendt til drikkevann i
dag med hensynssone.
Konsekvensutredning
Det bør stilles krav til konsekvensutredning ved
tilbakeføring til LNFR og vurdere om dette får
konsekvens for drikkevannsforsyninga.
Utrede innkomne planforslag i forhold til mulige
konsekvenser for eksiterende drikkevannsforsyning.
Viktig at disse står sterkt der det er etablerte
hensynssoner. Utredning av innkomne innspill i forhold
til tilgang til drikkevann, mengde og kapasitet.
Vurdere strengere beskyttelse av
drikkevann/nedslagsfelt etter pbl §11-9 gi
planbestemmelser uavhenig av arealformål som kan
gjelde hele kommunen eller bestemte områder f.eks krav
til regulreingsplan for tiltak som kan true
drikkkevannskilden.
Anføres at energibrønner og uttak av jordvarme skal
anlegges slik at de ikke har mulighet for å forurense
grunnvannsbrønner for drikkevann.
Gjenbruk av matjord:
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Vurdering av denne delen av
innspillet tas ved gjennomgang av
innspill til oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Status for skadegjørere som f.eks floghavre hvilke vilkår
gjelder og hvilke tiltak må igangsettes. Matloven stiller
krav til utøvelsse av aktsomhet. Slik at det ikke oppstår
fare for spredning av planteskadegjørere/svartelista
arter. Viktig at etrepenører er bevisst sitt ansvar.
Innspill etter begrensa høring Trollheimen Sitje og Forellhogna villreinnemd
Hedmark og Sør- Trøndelag fylkeskmmuner
har lagd og vedtatt en regional plan for
Tas til orientering. Det vise for øvrig til
Forolhogna. Villreinnemda for Forolhogna
merknad Fylkesmannen på samme tema
tok del i arbeidet og slutta seg til den
endelige planen. Denne planen er et godt
utgangspunkt for å ta vare på området for
villreinen. Villreinnemda viser til planens
føringer gjennom retningslinjer for nasjonalt
villreinområde og randområdene. Dor deres
arbeid med kommuneplanen vil vi også vise
til randområdet Mellomriksen som er omtalt
spesielt i regional plan:
Mellomriksen i Midtre Gauldal er et område
som ligger i umiddelbar nærhet til kalvings-,
helårsbeite og trekkområder for villrein, og
det må derfor tas særlig hensyn til villrein i
dette området. Kommunen må gjennom
kommuneplanrullering og ved regulering
vurdere å ta ut/redusere områder og antall
hytter som er regulert eller avsatt i
kommuneplan til fritidsbebyggelse som
påvirker viktige leveområder for villrein. Det
skal ikke legges opp til flere hytter i området.
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FORORD
Dette dokumentet er et planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel.
Et planprogram beskriver innhold, framdrift og aktiviteter i planprosessen, og skal på den måten
bidra til en forutsigbar prosess for innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet.
Arealformål og hensynssoner i henhold til plan- og bygningsloven er vist med kursiv tekst.
Utarbeidelsen av planprogrammet har hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13.
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1.

BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1

Bakgrunn for planarbeidet

Midtre Gauldal kommunestyre vedtok den 30.05.2016 "Kommunal planstrategi 2016-2019".
Gjennom vedtaket ble det bestemt at kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2010, skal revideres.
Første trinn i arbeidet med revisjon av arealdelen er å utarbeide Planprogram, jfr. plan- og
bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Formålet med planprogram er å sikre en forutsigbar og effektiv
planprosess som legger til rette for god medvirkning fra myndigheter, innbyggere og andre
interesserte. Planprogrammet beskriver:
 Formål med planarbeidet
 De viktigste problemstillingene som kommunen ønsker å drøfte i planarbeidet
 Behov for utredninger i planprosessene som skal gi grunnlag for vedtak
 Planprosess og medvirkningsopplegg
 Organisering av planarbeidet
Rådmannen sender forslag til planprogram på høring før det fastsettes i utvalg for Næring-, plan og
miljø (NPM). Kommuneplanens arealdel skal utarbeides i samsvar med planprogrammet som
fastsettes.

1.2

Formål med planarbeidet

Formål med revisjonen er å legge til rette for en god utvikling og vekst i Midtre Gauldal kommune.
Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede føringer for arealdelen. Gjeldene kommuneplan ble
vedtatt i 2010, og ble utarbeidet og behandlet etter gammel plan- og bygningslov, arealdelen
mangler planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse. Det er behov for oppdatere
plandokumentet.
Det har tidligere vært utarbeidet egne kommunedelplaner for tettstedene; Støren, Rognes, Kotsøy,
Singsås - Forsetmo, Soknedal, Hauka og Enodd. Kommunedelplaner vedtatt i 2001 skal nå tas inn i
kommuneplanen. For utdypende informasjon, se kap 3.1.
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2.

RAMMER FOR PLANARBEIDET

2.1

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2014 med
visjonen «Kreativ og raus», mens arealdelen ble vedtatt i 2010.
Av aktuelle målsettinger i samfunnsdelen nevnes:
Samfunn:
 Folk i Midtre Gauldal opplever en trygg hverdag og en fremtid full av muligheter
 Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive
 Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Midtre Gauldal
Brukere:
 Alle barn i Midtre Gauldal får utfordringer som de mestrer i et trygt oppvekstmiljø
 Folk i Midtre Gauldal får gode helse- og omsorgstjenester
 Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og framtidsrettet infrastruktur
Økonomi:
•
Kommunens økonomi er robust og ressursene forvaltes på en god måte
Gjennomgående tema i disse målsettingene er befolkningsutvikling, folkehelse, Midtre Gauldal
kommune i et regionalt perspektiv, kvalitet, medvirkning og demokrati, samt klima og miljø.

2.2

Andre kommunale planer/temaplaner

I tillegg til kommuneplanen vil også andre kommunale planer og temaplaner bli lagt til grunn for
arbeidet med revideringen av arealdelen. Eksempler på slike er:
 Smittevernplan
 Klima- og energiplan
 Viktige friluftsområder
 Utviklingsstrategi
 Kulturminneplan
 Beitebruksplan
 Landbruksplan
 Viltkart
 Prioriterte beitelandskap
 Byggeskikkveileder
 Eksisterende kommunedelplaner
 Oversikt over helse- og påvirkningsfaktorer i Midtre Gauldal kommune

2.3

Regionale og nasjonale føringer

Både regionale og nasjonale myndigheter har mål for arealplanleggingen. Målene er nedfelt gjennom
lover og retningslinjer, og er ytterligere konkretisert gjennom egne planer og veiledere. Eksempler på
dette er bl.a.:
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
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2.4

Norsk klimapolitikk (Meld. St. 21 (2011-2012), og Meld. St. 33 – (2012-13))
Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter (Meld. St. 19 (2014-2015))
Natur for livet- Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015-2016))
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet (Meld. St. 18 (2015-2016))
Skogbruksmeldingen (Meld. St. 6 – (2016-17))
Endring og utvikling – en framtidsrettet jordbruksproduksjon (Meld. St. 11 (2016-17)
Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013-2025
IKAP 2 – Mål, strategier og retningslinjer for utvikling i Trondheimsregionen (2015)
Regionale vannforvaltningsplaner for vannregion Trøndelag og vannregion Møre og Romsdal
2016 -2021
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2017-2020
Forprosjekt for bo- og næringsutvikling i Trøndelag Sør
Regional plan for arealbruk - Differensiert og bærekraftig arealpolitikk i Trøndelag

Kartteknisk grunnlag

For å få et mest mulig nøyaktig og oppdatert kartgrunnlag benyttes de nyeste kartdata fra FKB (felles
kartdatabase). For elver og innsjøer som skal legges inn med arealformål bruk og vern av sjø og
vassdrag brukes FKB datagrunnlag på de elver og innsjøer som vises i N50 kart. Arealformål langs E6
og Rv.30 legges inn utfra senterlinje veg, det bør vurderes om det skal legges inn f.eks. 3 m fra
midtlinje for å ha nok areal til vedlikehold og opprusting. Eksisterende fradelte tomter skal vurderes
å legges inn etter eiendomsinformasjon fra matrikkelen.
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3.

FOKUSOMRÅDER I ARBEIDET

3.1

Helhetlig arealplan

Det har tidligere vært utarbeidet egne kommunedelplaner for tettstedene; Støren, Rognes, Kotsøy,
Singsås - Forsetmo, Soknedal, Hauka og Enodd. Det skal nå lages en helhetlig arealplan der de
tidligere vedtatte delplanene for tettstedene Rognes, Kotsøy, Soknedal og Hauka skal inngå i
arealplanen. I og med at det nylig er gjennomført en omfattende planprosess med
kommunedelplanene for Enodd, Singsås-Forsetmo og Støren åpnes det ikke for innspill på disse
planene (jfr. vedlagte kart).
For følgende tidligere kommunedelplanområder åpnes det ikke for nye innspill:
PlanID
Plannavn
Vedtaksdato
Vedlegg nr.
1648 2015004
Kommunedelplan
30.06.2016
I
Enodd
1648 2015005
Kommunedelplan
28.09.2017,
II
Singsås-Forsetmo
sak 50/17
2019001
Kommunedelplan
Under arbeid
III
Støren
Områder langs Gaula, som i eksisterende kommuneplanens arealdel er unntatt rettsvirkning, må
vurderes på nytt.

3.2

Forholdet til gjeldene reguleringsplaner

Det skal tas stilling til hvilke disposisjonsplaner og reguleringsplaner som bør oppheves og hvilke som
fortsatt bør videreføres.
Det må tas stilling til om kommuneplanen skal gjelde foran reguleringsplaner, eller om det er noen
reguleringsplaner som skal gjelde foran kommuneplanen.

3.3

Arealer for bebyggelse og anlegg

Fradelte tomter som er bebygd legges inn i planen med nåværende formål iht. vedtatt bruk.
Bebyggelse og anlegg
Ubebygde fradelte tomter legges inn med det generelle byggeformålet nåværende bebyggelse og
anlegg.
Bolig
I henhold til utviklingsstrategien for Midtre Gauldal kommune er det behov for 300 daa med nye
områder til bolig.
Det er en del etablerte boligområder innenfor landbruks-, natur- og friluftsområder i gjeldende
planer. Fradelte og bebygde boligtomter vil bli vist med arealformål nåværende boligbebyggelse i ny
plan.
Det er i gjeldene plan avmerket områder som er egnet for mindre boliggrupper (grønn trekant i
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gjeldende plankart), disse områdene må gjennomgås og vurderes med tanke på ev framtidig
boligbebyggelse.
Fritidsbebyggelse
I løpet av planarbeidet vil behovet for nye areal for framtidig fritidsbebyggelse bli vurdert.
Nåværende fritidsbebyggelse vil bli vurdert med tanke på egnethet ut fra tema som står i tabellen for
KU på neste side.
Fradelte og bebygde tomter for fritidsbebyggelse blir vist med arealformålet nåværende
fritidsbebyggelse.
Bebyggelse for privat og offentlig tjenesteyting
Skolenes og barnehagenes arealbehov skal vurderes.
Helsetjenestenes arealbehov skal vurderes.
Kommunens arealbehov for beredskapstjenester skal vurderes.
Næringsområder
Behov for nye næringsarealer skal vurderes.
Områder tillatt med spredt ervervsbebyggelse i gjeldende plan må gjennomgås og vurderes.
Råstoffutvinning
Områder for råstoffutvinning skal vurderes.
Andre typer bebyggelse og anlegg
Mulige områder/arealer for produksjon av fornybar energi i form av vannkraft og vindmøller skal
vurderes i forbindelse med planarbeidet.

3.4

Samferdsel og teknisk infrastruktur

Infrastruktur
Infrastrukturen i kommunen må dimensjoneres i takt med utbygging. Dette omfatter bl.a. veier,
kollektivknutepunkt, jernbane, renovasjon/returpunkter, gangveier, stier, løyper, friområder og
sosiale møteplasser. For attraktive utfartsområder er det spesielt viktig å sikre god infrastruktur.
Dimensjonering av infrastruktur som beskrevet over skal vurderes i forbindelse med planarbeidet.
Parkering
Arealplanen skal vurdere behovet for parkering i forbindelse med kollektivknutepunkt,
sentrumsområder, idrettsanlegg og i tilknytting til utfartsområder.

3.5

Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift (LNF(R))

Reindrift
Deler av kommunen er omfattet av avtaleområde for tamrein i Trollheimen (Trollheimen Sijte). Dette
området reguleres av Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu,
Rindal, Sunndal og Surnadal (Trollheimenloven). Beiterettighetene er avklart i gjennom avtaler
mellom grunneiere og staten. Avtaleområdene er kartfestet med primær- og sekundærområder.
Primærområder vil bli vist som LNFR i arealplanen, øvrige områder vises som LNF-områder.
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Områdene som ifølge https://kilden.nibio.no er vist til Gåbrien reinbeitedistrikt vil i arealplanen ikke
bli vist til LNFR, da Midtre Gauldal kommune ikke anerkjenner at reinbeitedistriktet har
bruksrettigheter i kommunen.
Seterdaler
Det er mange dispensasjonssaker på små byggetiltak i seterdalene. For å kunne regulere disse
byggetiltakene vil det bli vurdert å opprette bestemmelsesområder med tilhørende bestemmelser.
LNF areal for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse
Områder som i gjeldene plan ligger inn som LNF-områder der det er tillatt spredt bebyggelse må
gjennomgås med tanke på ras/skred/flom og infrastruktur.
Bolig
Det ligger inn mange områder med LNF-områder der det kan tillates spredt bolig- og
ervervsbebyggelse, og LNF der det kan tillates spredt bolig-ervervs- og fritidsbebyggelse i gjeldene
kommuneplan. Disse områdene må gjennomgås med tanke på antall boliger og lokalisering.
Fritidsbolig
Områder hvor det er tillatt spredt fritidsbebyggelse i gjeldene plan må vurderes med tanke på
lokalisering og antall.

3.6

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Det må vurderes hvordan arealene i og langs vassdrag skal framstilles i arealplanen.

3.7

Hensynssoner

Sone med angitte særlige hensyn
Nasjonale villreinområder, som vist i plankart for regional plan for villrein i Forollhogna, vises som
hensynssone med tilhørende retningslinjer i arealplanen.
Sikringssoner
Områder for drikkevannsforsyning gjennomgås og vises i plankartet som sikringssone drikkevann.
Nasjonale mål om vann og helse legges til grunn for bestemmelsene til drikkevannskildene.
Faresoner
Klimaet endrer seg, noe som både nå og i framtiden vil stille krav til kommunene. Hvordan dette skal
hensyntas i arbeidet med arealplanen må vurderes.
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4.

KONSEKVENSUTREDNING

Gjennom planprosessen vil det bli åpnet for innspill om ny og endret arealbruk fra grunneiere og
rettighetshavere, ulike brukerinteresser, lag og foreninger, osv. I henhold til plan- og bygningsloven
skal en rekke forhold vurderes før et område ev. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Formålets
virkning på miljø og samfunn skal derfor vurderes før området kan innarbeides i arealdelen.
For større tiltak må det imidlertid påregnes at kommunen ber om nødvendig dokumentasjon, slik at
kommunen kan vurdere og beskrive virkningene av tiltaket. Det forutsettes at
forslagsstiller/grunneier bekoster fremskaffelsen av den dokumentasjonen som kommunen ber om
(jf. Forskrift om konsekvensutredninger).
I tabellen under er det satt opp en oversikt over hvilke temaer som skal vurderes i
konsekvensutredningen. Dersom annet ikke er beskrevet skal utredningen basere seg på informasjon
fra offentlige databaser.
Tema miljø
Vurdere
Landbruk
Innbefatter dyrka mark, dyrkbar mark, beite, kulturlandskap og produktivt
skogareal. Ved omdisponering av jord- og skogressurser skal følgende utredes:
 Arealomfang
 Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet)
 Dyrkbarhet
 Driftsmessige konsekvenser
 Svært godt, godt beite eller mindre godt beite.
 Verdifulle kulturlandskap
 Utvalgte kulturlandskap
Kilde: https://kilden.nibio.no og ev. beitebruksplan, naturbase;
https://kart.naturbase.no/
Reindrift
Reindriftsarealene med særlig fokus på kritiske faktorer (særverdiområder og
minimumsbeiter):
 Trekk- og flytteleier
 Minimumsbeiter (vinterbeite)
 Økte konflikter med de øvrige interessene
Kilde: Utredninger skjer med utgangspunkt i avtalekart (Kart til leieavtale og
forslag til ekspropriasjonsområde for utøvelse av tamreindrift i Trollheimen og
Igelfjell-/Grefstadfjellområdet 2008)
Villrein
Utredning skjer med utgangspunkt i leveområder for villrein. Leveområdene
for villrein samsvarer med nasjonalt villreinområde som er avgrenset i plankart
for Regional plan for Forollhogna villreinområde.
Kilde: www.villrein.no /naturbase; https://kart.naturbase.no/
Naturmangfold
I hvilken grad endret arealbruk påvirker nasjonalt og regionalt viktige
naturtyper og rødlistearter.
Utredninger skjer med utgangspunkt i opplysninger i naturbase og artskart.
Kilde: https://naturbase.kart.no , https://artskart.artsdatabanken.no , egne
viltkart
Vann og
Konsekvensene vurderes mot miljømålene i regional vannforvaltningsplan,
vassdrag
samt vilkårene i vannforskriften §12.
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Kilde: www.vann-nett.no
Kulturminner og Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø vurderes på bakgrunn av
kulturmiljø
opplysninger i databasene Askeladden og miljøstatus.
Kilde: https://askeladden.ra.no og www.miljøstatus.no
Landskap
Konsekvenser for:
 Inngrepsfrie naturområder
 Nær- og fjernvirkninger
Kilde: www.miljøstatus.no , https://www.norgeskart.no , evt. befaring
Mineralressurser I hvilken grad endret arealbruk påvirker mineralforekomster av nasjonal og
regional betydning.
Kilde: www.ngu.no
Tema samfunn
Vurdere
Barn og unges
Konsekvenser for:
oppvekstsvilkår
 Lekeområder
 «Hundremeterskoger»
 Trafikksikkerhet
 Kilde: Barnetråkk, Aksjon Skolevei o.l.
Friluftsliv
Konsekvenser for:
 Kartlagte og verdisatte friluftsområder
 Stier og løyper
 Møteplasser
 Muligheter for kombinerte tiltak som imøtekommer differensierte
aktivitetsønsker i samme område, bør vurderes som mulig
utviklingsressurs.
Kilde: https://naturbase.kart.no , https://ut.no , https://skiporet.no , egne
friluftskart, egne sti- og løypekart
Folkehelse
 Muligheter for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet, direkte fra bolig
og i områdene rundt fritidsbebyggelse
 Tilgang til gang- og sykkelveger
 Trafikksikkerhet
 Universell utforming i områder for boliger og publikumsrettet
virksomhet
 Betydning for kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
 Støy, støv og annen forurensning
 Sosiale møteplasser
Kilde: egne sti- og løypekart
Infrastruktur
Hvordan endret arealbruk påvirker eksisterende infrastruktur og behov for ny
infrastruktur. Med infrastruktur menes både samferdsel og sentrale
samfunnsfunksjoner.
Kilde: vegkart; https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart
Risiko og
Analyse av naturrisiko som flom, vind, ras og skred, inkl.
sårbarhet
klimapåslag skal vurderes.
Konsekvenser for beredskap. Kilde: www.nve.no , https://kart.dsb.no
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5.

ORGANISERING OG PLANPROSESS

5.1

Organisering

Næring -, plan og miljøutvalget (NPM) har per i dag delegert myndighet som planutvalg i Midtre
Gauldal kommune. Det vil si det er planutvalget som fastsetter planprogrammet, sender planer på
høring og offentlig ettersyn, samt gir tilrådning til endelig vedtak i Kommunestyret. I henhold til planog bygningsloven er det Kommunestyret selv som endelig vedtar kommuneplanens arealdel.
Rådmannen har etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som utarbeider et planforslag. Arbeidsgruppen
består av følgende deltakere:
 Kommuneplanlegger
 Rådgiver plan
 Rådgiver landbruk
 Rådgiver skog
 Næringsrådgiver
 Byggesaksbehandler
 Enhetsleder avdeling for Eiendom og kommunal teknikk
 Folkehelsekoordinator
 Kulturkontoret
Plankontoret skal være sekretariat og utarbeider plandokumenter og plankart.

5.2

Planprosess

Medvirkning i utarbeidelse av planprogram
Plan- og bygningsloven sikrer medvirkning og en åpen planprosess. Gjennom høring og offentlig
ettersyn av planprogrammet gis alle mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i
planarbeidet.. Ihht plan og bygningslovens § 11-13 skal det for kommuneplan utarbeides
planprogram.
Dette skal sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med oppstart og kunngjøring av
planarbeidet. Både private og offentlige aktører kan komme med innspill til både planprogrammet og
innspill til oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planprogram og andre
plandokumenter legges ut på Midtre Gauldal kommunes hjemmeside, det digitale planarkivet, og det
kunngjøres i lokalavisene.
Medvirkning i utarbeidelse av arealplanforslaget
I tillegg kommer høringer og offentlig ettersyn av planforslaget når det foreligger. Planoppstart og
utlegging til høring og offentlig ettersyn kunngjøres med annonse i Trønderbladet og Gauldalsposten.
I tillegg vil kommunen informere på sin nettside: www.mgk.no
For å få en mest mulig helhetlig arealdel med samordning av de tidligere delplanområdene,
gjennomføres folkemøte med fokus på hele kommunen. Folkemøtet samkjøres med klima- og
energiplanen.
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Tabellen under gir en oversikt over aktiviteter og stipulert fremdrift:
Planprogram og oppstart av planarbeid
Rådmannen sender planprogrammet på høring og offentlig ettersyn. Det
varsles samtidig oppstart av planarbeidet.


Høring og offentlig ettersyn av planprogram i 6 uker
o Høringsfrist 13.5.2019
 Varsel om oppstart av planarbeid 4 uker.
o Frist for å komme med innspill 13.5.2019
Rådmannen: Vurdering av merknadene og utarbeidelse av saksframlegg
NPM – utvalget fastsetter planprogrammet.
Utredninger og utarbeidelse av planforslag
Arbeidsgruppa utarbeider forslag til bestemmelser og retningslinjer

Dato
Uke 13

13.05.2019

17.06.2019

Juni –
november 2019
Medvirkning- det gjennomføres medvirkningsprosess før planforslaget legges ut August 2019
på høring og offentlig ettersyn.
Planforslag til høring og offentlig ettersyn
NPM - utvalget: 1. gangs behandling av planforslaget - utlegging av
25.11.2019
planforslaget til høring og offentlig ettersyn
Nov/desember
 Høring og offentlig ettersyn av planforslaget i min. 6 uker
o Frist for å komme med merknader 13.1.2020
2019
Behandling av merknader
Rådmannen: Vurdering av merknadene og utarbeidelse av saksframlegg.
Juni 2020
NPM - utvalget: Behandling av merknadene med innstilling til kommunestyret
Vedtak av planen
Kommunestyret: Endelig vedtak av planen
Juni 2020
NB! Fremdriften vil kunne forsinkes ved større utredningsbehov, innsigelser mm.
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14

Saksframlegg

Arkivnr. 143

Saksnr. 2017/3209-81

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

Utvalgssak
Møtedato
78/19
01.07.2019
94/19
12.08.2019
Saksbehandler: Siri Solem

Planbehandling - kommunedelplan Støren (planID: 50272017007) - 1. gangs
behandling

Dokumenter i saken:
1
U Varsel om oppstart av Kommunedelplan
Støren.
Planprogram til offentlig ettersyn og
høring
2
X Planprogram til offentlig ettersyn
3
U Annonse - Varsel om planoppstart
4
I
Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel og
høring av planprogram Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal
kommune
5
I
Innspill til Arealplan Støren,
Høringsutkast
6
I
Offentlig ettersyn og høring av
planprogram for Støren i Midtre Gauldal
kommune
7
I
Svar på varsel om oppstart
Kommunedelplan Støren - Planprogram
til offentlig ettersyn og høring
8
I
Innspill ny kommunedelplan Støren Støren betong AS
9
N Uttalelse fra folkehelsekoordinator
10 I
Uttalelse til Varsel om oppstart av
Kommunedelplan Støren
11 I
Varsel om oppstart - Endring av
Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal
kommune
12 I
Uttalelse til planprogram for
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FYLKESMANNEN I SØRTRØNDELAG m.fl.

Trønderbladet m.fl.
Samediggi/Sametinget

Norsk Jernbaneklubb
Direktoratet for mineralforvaltning
Statens vegvesen - Region midt
Støren betong AS
Siri Solem
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hugaasgruppen AS

13

I

14

I

15

I

16

I

17

I

18

I

19

S

20

I

21

I

22

I

23

X

24
25

I
I

26
27

U
U

28
29

X
S

30

I

31

I

32

I

33

I

34

U

35
36

N
U

kommunedelplan Støren - Hugaasgruppen
AS
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til
varsel om oppstart av Kommunedelplan
Støren og offentlig ettersyn av
planprogram - Bane NOR SF
Vedr. Planprogram for kommunedelplan
Støren – Høring og offentlig ettersyn Støren kirkelige fellesråd
Uttalelse - Oppstart av Kommunedelplan
Støren
Innspill - Planprogram kommunedelplan
Støren
Høringssvar - Planprogram
kommunedelplan Støren
Uttalelse - oppstart av kommunedelplan
Støren - planprogram
1648_2017007_Kp_Kommunedelplan for
Støren_Fastsettelse av planprogram
Vedr varsel om oppstart og høring av
planprogram - Kommunedelplan Støren i
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse fra
STFK
Innspill - Planprogram kommunedelplan
Støren
Kommentarer vedrørende
kommunedelplan Støren
Særutskrift
1648_2017007_Kp_Kommunedelplan for
Støren_Fastsettelse av planprogram
Innspill - Kommunedelplan Støren - skole
Innspill - Kommunedelplan Støren Enhet for pleie og omsorg
Annonse - Fastsatt planprogram
Kunngjøring - Fastsatt planprogram for
Kommunedelplan Støren
Planprogram - Endelig fastsatt
5027_2017007_Kp_Kommunedelplan
Støren_prinsipper for videre planlegging
Reetablering og opprusting av lekeplass Småplassan
Innspill - Kommunedelplan Støren Aristoteles eiendom AS
Innspill vedrørende rullering av
kommunedelplan i Midtre Gauldal
kommune
Innspill til arbeidet med kommunedelplan
Støren - Støren sør
Kunngjøringsannonse - "workshop"
kommunedelplan Støren
Annonse hjemmeside og facebook
Planlegg Støren på nytt - Workshop for
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Bane NOR SF

Støren kirkelige fellesråd
Sivert Nygaard
Eilif Peder Folstad
NIT Midtre Gauldal
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Midtre Gauldal kommune - Enhet for
kultur, fritid og voksenopplæring
Ivar Presthus

Midtre Gauldal kommune - skole
Midtre Gauldal kommune - Enhet for
Pleie og omsorg
Gauldalsposten m.fl.
Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.

Småplassan Velforening
Aristoteles eiendom AS
Opplysningsvesenets fond
Støren sør
Trønderbladet m.fl.
Tore Wolden
Statsskog m.fl.
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X
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U
U
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U
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X

Kommunedelplan Støren den 14.
november i Kultursalen, GSK
Kommunedelplan 2019 - Innspill
Innspill - Generalplan for Støren - Harald
Rognes
Kommunedelplan Støren - utarbeidet kart
til folkemøte 14.11.18
Innspill til revidert kommunedelplan for
Støren
Uttalelse til Kommunedelplan Støren
Merknad angående revidering av
kommunedelplan - Berit og Bjørn
Nybjerkan
Innspill fra Støren ungdomskole v/Thom
Arnesen
Innspill til ny Kommunedelplan
Innspill til ny kommunedelplan for Støren
Innspill - Kommunedelplan for Støren Svein Granøien
Innspill - Kommunedelplan Støren Thom Arnesen
Innspill - Kommunedelplan Støren - Digre
transport AS/Luggum eiendom
AS/Singsås næringspark AS
Innspill - Kommunedelplan Støren Næringslivet
Innspill - Kommunedelplan Støren Gauldal videregående skole
Innspill - Kommunedelplan Støren Circle K Støren
Innspill - kommunedelplan Støren - Coop
Oppdal SA
Innspill - Kommunedelplan Støren - Pro
invenia AS
Kart KDP Støren - oversendelse 1
Kart KDP Støren - oversendelse 1a
Oversendelse plankontoret - grunnkart og
planområde i sosi for KDP Støren
Mulighetsstudie for utvidelse av Frøset
boligfelt på Støren - datert 010618
Presisering av innspill til
kommunedelplan, uttak av grus og sand
KDP Støren
Godkjenning til plankontoret for
nedlasting av nødvendig FKB data
Oversendelse av uttrekk fra kommunens
arealplanregister ifm. arbeid med
kommunedelplan Støren, sosifil versjon
4.5
Orientering om planomriss for
kommunedelplan Støren i kommunens
planforslagsbase
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Thomas Hovstad
Harald Rognes
Siri Solem
Astrid Lie
Per Ingar Almås m.fl.
Berit og Bjørn Nybjerkan
Støren ungdomsskole
Løwi Eiendom
Midtre Gauldal næringsselskap KF m.fl.
Svein Granøien
Thom Arnesen
Digre transport AS mfl
Næringslivet
Gauldal videregående skole
Cirkle K Støren
Coop Oppdal SA
Pro invenia AS
Plankontoret
Plankontoret
Plankontoret
Plankontoret
Opplysningsvesnets fond v/Fredrik
Lindemann
Plankontoret
Kartverket
Plankontoret

Siri Solem
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Arealbehov ungdomsskole februar 2019
Innspill - Kommunedelplan Støren adkomst Støren stasjon øst - Sivert Moen
Møte Bane Nord - Støren
vedlikeholdsverksted tog - Støren stasjon
Ang. levering av plankart KDP Støren
Forslag til mulige utbyggingsområder,
Støren sør
Kart - 1. utkast KDP Støren
Ang. mulig verksted på Støren
Kart KDP Støren - oversendelse 2
Kart KDP Støren - oversendelse 2b
Svar - angående adkomst og kryssing av
jernbanespor
Kart KDP Støren - oversendelse 3
Snuplass for skolebuss Frøset
Kart - Kommunedelplan Støren oversendelse 4
Snuplass ved Holtet
Utkast etter endringer - Kommunedelplan
Støren 2018 - 2030
Kjøp av tilleggsareal Liøya barnehage dokumenter
Planbehandling - kommunedelplan Støren
(planID: 50272017007) - 1. gangs
behandling

Sivert Moen
Bane NOR SF
Siri Solem
Multiconsult AS
Plankontoret
Bane Nor
Plankontoret
Plankontoret
Eilif Peder Folstad
Plankontoret
Siri Solem
Plankontoret
AtB AS
Plankontoret
Siri Solem

Vedlegg
1
Plankart
2
Kart alle hensynssoner
3
Kart hensynssone sikring
4
Kart hensynssone båndlegging
5
Kart hensynssone natur- og kulturmiljø
6
Kart hensynssone fare
7
Kart hensynssone infrastruktur
8
Planbestemmelser og retningslinjer
9
Planbeskrivelse
10 Innspill og konsekvensutredning
11 ROS-analyse
12 Resultatrapport barnetråkk
13 Oppsummering workshop

Ingress
Kommunedelplan Støren til 1. gangs behandling.
Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
I henhold til planstrategi den 30.05.2016 jfr. sak om prioritering av planarbeid sak 52/17, vedtok
Midtre Gauldal kommunestyre revisjon av Kommunedelplan Støren (KDP).
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Planprosess
Varsel om oppstart 25.10.2017. Varslet ble annonsert i Gauldalsposten, Trønderbladet, facebook
og kommunens hjemmeside. Høringsfristen ble satt til 5. desember 2017.
Planprogrammet ble fastsatt i næring-, plan og miljøutvalget (NPM) den 22. januar 2018.
Vakanser medførte opphold i planprosessen. Planarbeidet ble påstartet igjen i oktober 2018.

Medvirkning
Siden planoppstart er det lagt opp til følgende medvirkning.
- Det er gjennomført barnetråkk undersøkelse i 5. og 6. klasse ved Støren barneskole og for
1. klasse ved Støren ungdomsskole.
- Møte med elevrådet ved Gauldal videregående
- Det er orientert i Næringsforeningens julefrokost både i desember 2017 og 2018.
- Det er gjennomført en åpen «workshop» med påmelding for alle interesserte november
2018.
- Orientering i Enhetsledermøte
- Interne møter med Kommunalsjefer.
- Felles arbeidsmøte mellom NPM og Formannskapet.
Planområdet
Planområdet er avgrenset mot Melhus kommune i nord. Haukdalsgrenda i sør, Sanddalen/Folstad
øst og Furukollen – Kvassyllan i vest. Planområdet er utvidet siden forrige revisjon og har nå en
størrelse på ca. 47 000 daa.
Innkomne merknader
Innspill til planarbeidet har blitt mottatt og behandlet frem til planforslaget ble ferdigstilt.
I forbindelse med høring av planprogrammet har det kommet 8 innspill/merknader fra regionale
myndigheter. Videre er det fremmet 26 merknader/innspill fra privatpersoner,
interesseorganisasjoner og representanter for Rådmannen selv. I tillegg har det kommet innspill
fra arbeidsmøter, åpnet folkemøte og møte møter med barne- og ungdomsskoleelever.
Merknader omhandler i hovedsak tilrettelegging for nye boligområder, nye næringsområder,
parkeringsplasser, uttak av grus, endring av formål og bestemmelser i gjeldende KDP,
sentrumsutvikling etc.
Plandokumenter
Det er produsert en rekke dokumenter i planarbeidet som sier noe om status og behov for nye
arealer til ulike formål. Rådmannens anbefalinger fremgår i en del av dokumentene, mens resten
av dokumentene er grunnlags dokumenter produsert for dette arbeidet. Planforslaget består av
følgende dokumenter:
- - Plankart (arealformål)
- - Plankart (hensynssoner for sikring-, båndlegging, natur- og kulturmiljø, fare og
infrastruktur)
- - Planbestemmelser og retningslinjer
- - Planbeskrivelse
- - Innspill, konsekvensutredning
- - ROS-analyse
- - Barnetråkk (sammenfattet i rapport)
- - Oppsummering workshop
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Plankartet viser hvilke arealformål områdene er avsatt til. Bestemmelsene fastlegger
forutsetningene for arealbruken. Plankart og planbestemmelser blir juridisk bindende ved endelig
politisk vedtak i kommunestyret. Plankart med hensynssoner viser hensyn og restriksjoner som
har betydning for arealet. Planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS – analyse beskriver
planens intensjoner og hvilke vurderinger som ligger til grunn. Rapport barnetråkk er innspill fra
barn- og unge til planarbeidet. Oppsummering workshop synliggjør tema som var aktualisert i
folkemøte. De to siste dokumentene er brukt som grunnlag for utarbeidelse av planforslaget.

Vurdering
Siden forrige revisjon av KDP har det skjedd en utvikling i Støren som har endret
forutsetningene for gjeldende KDP og dermed utløst behov for revisjon. Av større hendelser som
kan nevnes er Norsk kylling sin flytting fra dagens etablering i Engan, vedtatt reguleringsplan for
næringsområde Støren sør samt vedtak om bevilgning til bygging av vei, vedtatt reguleringsplan
for masseuttak Furukollen og Olaplassen samt planforslag for utbygging av E6 Prestteigen –
Gylland til behandling.
«Støren 2040» videreføres som hovedprinsipp
I 2013 vedtok kommunestyret skisse for fremtidig utvikling; «Støren 2040». Denne synliggjør
hovedprinsippene for utviklingen i Støren i henhold ABC – prinsipper for bolig og næring og er
videreført i dette planarbeidet der det er hensiktsmessig:

Figur 1; Soneinndeling i henhold til ABC – prinsippet for bolig og næring. Sonene er forklart til høyre.

Næring
Støren sentrum ble vedtatt videreutviklet på aksen Prestteigen – Korsen, med videre utvikling
mot Nesset (sør for Sokna) i 2013 (sone A). Dette videreføres i ny KDP med tilrettelegging for
høy besøksintensiv- og arbeidskraftintensiv næring.
Moøya videreføres som område for næringsutvikling med middels besøks- og
arbeidskraftintensiv næring (sone B). Bedrifter som allerede er etablert kan videreutvikle seg
innen område. Eksisterende boliger i Moøya skal på sikt omformes til næringsområde sone B.
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Engan og Liøya videreføres som næringsområder, men omgjøres til sone B - middels besøks- og
arbeidskraftintensiv næring på grunn av nærhet og tilgjengelighet til E6, adkomst og nærhet til
Støren sentrum.
Støren Sør tilrettelegges som kommunens nye næringsområde for arealkrevende næring/industri,
sone C. Utbygging av nødvendig infrastruktur er planlagt gjennomført høsten 2019, og dette
åpner opp for nye utviklingsmuligheter. Planforslaget legger opptil at det at dagens regulerte
område utvides sørover, øst for Lekåsen. Det tilrettelegges for videreføring av adkomst til
Haukdalsgrenda i sør. Rådmannen anbefaler med dette at det ikke åpnes opp for ny
industri/næring i andre områder på Støren, da regulerte områder er tilstrekkelig i overskuelig
fremtid,
Enebolig
Ved forrige revisjon av KDP ble utvidelse av boligområde i Frøset valgt som fremtidig
utviklingsområde for enebolig (B-/ C- områder), før Ner-/Øverunnet og Flatreitan. Det er
gjennomført ulike mulighetsstudier på Frøset feltet, men boligområdet er ikke realisert. Ner/Øverunnet og Flatreitan er topografisk avgrensede områder uten nødvendig infrastruktur og er
mindre egnet til større utviklingsområder.
Ny infrastruktur til Støren Sør medfører nå at Rådmannen anbefaler tilrettelegging for nye
eneboligområder vest for Lekåsen. En langsiktig samlet utviklingsretning for bolig er positivt for
sambruk av infrastruktur og redusert tap av naturmangfold. Samtidig er nye Støren sør ikke utsatt
for registrerte naturfarer (skred, flom), det er ikke i konflikt med verna områder for vassdrag og
dyrka mark i dalbunnen.
Utfordringen i dag er knyttet til manglende kollektiv løsninger. Det er likevel ingen reelle
alternative områder for enebolig sentrum per i dag på grunn av dyrka mark, skred og ras, flom,
verna vassdrag etc. Rådmannen mener derfor at fordelen er klart større enn ulempene ved å
tilrettelegg for en fremtidig utvikling av enebolig i Støren Sør. Frøset feltet anbefales videreført
som en utvidelse av dagens boligområde for midlertidige utbygginger til nye områder er
klargjort. Det tilrettelegges ikke for nye eneboligområder andre steder i Støren.
Fortetting til bolig
Eksisterende KDP har medført en viss grad av fortetting i Kalvtrøa/Korsen, Folstad og Frøset.
Eneboligområder omdannes til småhusbebyggelse i sentrumsnære områder og intensjonen med
gjeldende KDP er dermed oppnådd i Kalvtøa/Korsen.
Planforslaget legger opp til en videreføring av fortettingsbestemmelsene i Kalvtrøa,
Soknesjordet, Vestlia (nytt) samt i områder avsatt til sentrumsformål. Områdene Rådhuset –
Korsen – GSK er meget attraktive for utbygging til ulike formål, og Rådmannen anbefaler derfor
at arealene utnyttes godt. Bestemmelser om medfører at alle søknader iht. plan- og
bygningsloven om endringer i eksisterende boliger ikke blir i tråd med plan. Fortettingen er
positiv med tanke på jordvern, bevaring av biologisk mangfold og store friluftsområder, gir
klimavennlig utbygging med mindre transport, krever mindre energi til oppvarming og mindre
ressurser til drift av tettstedet. Rådmannen mener at en fortetting er nødvendig i dette og området
og tilrettelegger for et attraktivt tettsted på sikt.
Rådmannen anbefaler imidlertid ikke at det legges opp til videreføring av
fortettingsbestemmelsene i eksisterende eneboligområder på Frøset, Soknes, Soknesmoen etc.
Erfaring fra gjennomført fortetting i disse områdene viser at nødvendig infrastruktur ikke er
etablert for denne typen boligutvikling. Modernisering og endring av eksisterende boliger blir
dermed i tråd med plan.
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Omforming av Engan
I eksiterende KDP er Engan avsatt til næring på nedre platå (i øst) og bolig på øvre platå (i vest).
Blanding av bolig – og næring i området har til tider vært konfliktfylt og lite heldig.
I senere tid har det imidlertid skjedd en del endringer/politiske vedtak som på sikt vil medføre
store endringer i området. Det er derfor på sin plass å ta en ny vurdering fremtidig utvikling.
I 2017 ble det bestemt at Norsk Kylling skal flytte fra dagens etablering i Engan. I september
2018 ble reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen, nord og vest for Engan, vedtatt. Planen
tilrettelegger for steinbrudd for produksjon av stein og pukk utvinning av grus- og steinmasser,
og en sannsynlig økende trafikk i Engan. I tillegg regulerer nå Bane Nor areal til ny verkstedhall
øst for Støren stasjon. Beredskapsterminal for omlasting av gods fra bane til veg er allerede
etablert.
I tråd med statlige føringer om boligfortetting rundt kollektivknutepunkter (Støren stasjon), er
Engan likevel nøye vurdert som fremtidig boligområde med muligheter for høy fortetting. Engan
er imidlertid et område som ligger i aktsomhetsområde for naturfare (ras, skred og flom),
utviklingsmuligheter er begrenset av topografi samtidig som det etter hvert fremstår som et
mindre attraktivt boligområde. Utviklingen av nye boliger foregår i sørlige deler av Støren.
Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet frem til at Engan bør omformes til et fremtidig
område for næring, sone B. Boligområder på øvre platå omformes og legges midlertidig som
kombinert bolig- og næringsformål med et langsiktig mål om at arealene skal utvikles som
enhetlige næringsområder.
Sørlig del av Engan, Engantunet og Støren stasjon med tilhørende områder for pendlerparkering
anbefales videreført som i dag.
Kollektiv
Optimalt burde kollektivknutepunktet for buss og tog ligget sentralt i Støren, men på grunn av
blant annet topografi og etablert infrastruktur er ikke dette mulig per i dag. Støren stasjon
videreføres som i dag, nord i Støren. Ny teknologisk utvikling gir muligheter for å etablere
infrastruktur for selvkjørende el-, og/eller motorkjøretøy. Det krever likevel en viss
befolkningstetthet for at dette skal være bærekraftig. Midtre Gauldal kommune har imidlertid fått
tilskudd fra klima- og miljødirektoratet til å gjennomføre en mulighetsstudie for å knytte
stasjonen sammen med sentrum. Problemstillingen vil derfor bli vurdert nærmere i
mulighesstudien.
Nytt oppvekstområde
Støren barneskole og barnehage ligger i dag tett inntil E6, men langs den kommunale vegen i
Soknesørene. Barneskolen og barnehagen blir i hovedsak berørt av tre forhold i forbindelse med
planforslag til ny E6 Prestteigen - GYllan: (1) direkte arealbeslag som en følge av at lokalvegen i
Soknesørene må flyttes nordover for å gi plass til fire-felts motorvei, (2) økt trafikkmengde og
(3) luftforurensing. Arealbeslaget reduserer arealene som i dag nyttes til ute-/lekeområder og
parkeringsarealer. Videre vil arealbeslaget redusere kommunens mulighet til å øke kapasiteten
og videreutvikle området som i dag er avsatt til offentlig tjenesteyting. Utvalg for Næring, plan
og miljø besluttet derfor ikke å sende detaljreguleringsplanen for E6 til offentlig ettersyn og
høring i møte den 17.06.2019 (sak 69/19). Planforslaget sendes tilbake til tiltakshaver med vilkår
om rekkefølgebestemmelser som sikrer relokalisering av Støren barneskole og barnehage før ny
E6 tas i bruk. Arealene som i dag utgjør barnehage og barneskole reguleres til parkeringshus,
energistasjon og oppstillingsplass for vogntog/store kjøretøy.
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Med dette som bakgrunn anbefaler Rådmannen at nytt oppvekstområde for barnehage og skole
tilrettelegges på Gammelgården/ Gammelsaga. Området er valgt på grunn av muligheter for
sambruk skole og barnehage, nærhet til Støren sentrum, tilgjengelighet til offentlig veinett og
arealets størrelse med muligheter for utvidelse. Det vises til nærmere vurderinger i vedlagt
dokument innspill og konsekvensutredning.
Oppheving av eldre reguleringsplaner
Mange av de eldre regulerings- og bebyggelsesplanene i Støren ble vedtatt og utbygd fra 70tallet og
fremover. Mange av disse ble gjennomgått og opphevet ved forrige revisjon av KDP. Det er nå
tatt en ny gjennomgang, og flere av planene er i dag ikke et godt nok styringsverktøy i henhold
til dagens forvaltning og foreliggende planforslag. I dag er mye av utviklingen innrettet mot
fortetting og høy arealutnyttelse – noe de gamle reguleringsplanene ikke omhandler. Dette bidrar
til unødig mange dispensasjoner. Utgangspunktet er at en ny kommunedelplan Støren gjelder
foran eldre regulerings- og bebyggelsesplaner dersom ikke annet er konkretisert i
bestemmelsene. Rådmannen anbefaler å oppheve 3 planer i sin helhet.
Da oppheving av reguleringsplaner har samme regler som ved utarbeiding, blir varsel om
oppheving av reguleringsplaner nå sendt på høring samtidig med gjeldende planforslag.
Merknader
Alle skriftlige innspill er oppsummert og vurdert i dokumentet innspill og konsekvensutredning
(vedlagt). I sin vurdering av innspillene har Rådmannen lagt langsiktig arealstrategi «Støren
2040» og ABC – prinsippet for bolig og næring til grunn slik den er beskrevet i planbeskrivelsen.
Sammen med forventet befolkningsvekst er også nasjonale og regionale mål i arealpolitikken et
viktig grunnlag for Rådmannens vurderinger.
Oppsummering
Planforslaget vurderes å ha stor viktighet for en fremtidig utvikling av Støren.
Rådmannen anbefaler at forslag til Kommunedelplan Støren sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 – 14 vedtar Midtre Gauldal kommune at forslag til
kommunedelplan Støren sendes på høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 01.07.2019
Fløttum (SP) fremmet følgende alternative innstilling:
Saken utsettes.
Vedtak
Saken utsettes.
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Planbestemmelser og retningslinjer

Kommunedelplan Støren
1 INNLEDNING
Bestemmelser og retningslinjer er utarbeidet for å styre utviklingen på Støren i ønsket retning.
Bestemmelsene er sammen med arealplankartet juridisk bindende for framtidig arealbruk.
Bestemmelsene inneholder både generelle bestemmelser som gjelder for alle arealbruksformål og
spesielle bestemmelser knyttet til de enkelte arealbruksformålene. I tillegg til arealformålet gjelder
bestemmlsesområder og hensynssoner for arealbruken.
Retningslinjene er veiledende og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen.
Retningslinjene er politiske føringer som legges til grunn i den praktiske saksbehandlingen.
Bestemmelser er vist i normal skrift.
Retningslinjer er vist i kursiv skrift.
Kommunedelplan Støren har hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) av 2008. Henvisninger til
paragrafer (§) i dette dokumentet viser til denne loven hvis ikke annet er angitt.
Interesser som blir ivaretatt i gjeldende lover og forskrifter vil ikke bli gjentatt i denne planens
bestemmelser.

1
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Forkortelser:
B1 - B

Nummerering av boligområder

BYA
BRA
MUA
TEK
PBL
VA
NVE
SEFRAK

Bebygd areal.
Bruksarea for bebyggelse på e
Minste uteoppholdsareal.
Teknisk forskrift.
Plan- og bygningsloven
Vann- og avløpsnorm
Norges vassdrags- og energidirektorat
Sekretariatet for registrering av faste kulturminner

Definisjoner:
Framtidige
utbyggingsområder
Fortetting
Vesentlig fortetting
Gang- og sykkelvei
Fortau
Vassdrag
Overvann
Forrang
Arbeidskraftintensiv/
besøksintensiv
virksomhet/tjenester
Boenhet

Alle nye områder avsatt til utbygging
Med fortetting i boligområder menes økt antall boenheter
innenfor et bebygd område.
Med vesentlig fortetting menes mer enn 4 boenheter pr. daa.
Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende
eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen
veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.
Anlegg for gående som er skilt fra kjørebane med kantstein
Med vassdrag menes vann, elvestrekninger, bekker, innsjøer og
dammer med tilhørende kantsone.
Overflateavrenning som følge av nedbør og smeltevann
Rett til å gå foran. Eksempelvis går det frem av de ulike
bestemmelsesområdene om reguleringsplaner har forrang før
denne planen.
Bedrifter som har mange ansatte og/eller besøkende, som for
eksempel kontorbedrifter, detaljhandel, rådhus etc.
Har alle hovedfunksjoner og som skal brukes til bolig formål.
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2. Generelle bestemmelser og retningslinjer for hele planområdet § 11-9
2.1 Forhold til eksisterende planer
Denne planen erstatter kommunedelplan Støren vedtatt 23.06.2014.
For en del reguleringsplaner vil plankartene opprettholdes, men disse vil få nye bestemmelser
innenfor grensen av kommunedelplanen (dette fremgår i slutten av dette dokumentet). Alle planer
som er vedtatt etter 2000 skal, fortsatt gjelde.
Ved motstrid vil Kommunedelplan Støren gå foran tidligere vedtatte reguleringsplaner, dersom ikke
annet går frem av de ulike bestemmelsene.
2.2 Plankrav (§11-9, nr. 1)
2.2.1 Følgende tiltak krever reguleringsplan:
a) Det kreves reguleringsplan for alle områder avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg.
b) For større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn kreves reguleringsplan, jf. pbl § 12-1.
c) I alle eksisterende områder for bebyggelse og anlegg kreves regulering ved vesentlig
fortetting.
d) Uttak av mineralske råstoffer til kommersiell drift
e) Oppfylling over 5 daa eller 3 meter vertikal terrengendring, eller etablering av kommersiell
deponier med jord- og steinmasser
For nærmere angitte områder er det krav om detaljregulering før bygge og anleggstiltak kan
iverksettes. Dette går direkte frem av arealbruksformålene og de nærmere angitte områdene.
Ved vesentlig fortetting menes utbygging av 4 eller flere boenheter per daa. Trinnvis utbygging av
områder unntas ikke fra reguleringsplan.
Med fortetting i næringsområder/sentrumsområder menes økt virksomhet i næringsbygg, og/eller
utbygging av 4 eller flere boenheter per daa. Mindre utbygging av eksisterende forhold som
påbygg/tilbygg/garasjer o.l. regnes ikke som vesentlig fortetting.

2.2.2 Unntak fra plankrav
Planavklaring er ikke påkrevd ved gjenoppbygging av enebolig etter brann.
Med planavklaring menes dispensasjon etter kapittel 19 i pbl. eller regulering etter kapittel 12 i pbl.
Gjenoppbygging etter brann forutsetter at tomta ikke er utsatt for naturfare (skred, flom etc).
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2.3 Innholdet i utbyggingsavtaler, jfr. §17-2 (§11-9, nr. 2)
I forbindelse med plan- og byggetiltak kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtale om
fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur (jfr. §17-2).
Kommunen kan til enhver tid pålegge utbygger å bekoste tiltak som står i rimelig forhold til
utbyggingens art og omfang. Dette kan for eksempel være opparbeidelse av gang- og sykkelvei, felles
infrastruktur, turveger, skilting, belysning, støyskjermer, trafikksikkerhetstiltak (lyssignaler,
fartsdumper etc.), friområder eller lignende. Utbyggingsavtalene kan også omhandle type og
utforming av boliger, fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er
nødvendige for at området skal fungere hensiktsmessig.
Kommunen kan også pålegge utbygger delinnbetaling (innbetaling til øremerket fond) hvis hele
kostnaden ved tiltaket anses tyngende i forhold til utbyggingens art og omfang.

2.4 Krav til nærmere angitte løsninger for vannforsyning, avløp, veg og annen transport i
forbindelse med nye anleggstiltak (§11-9, nr. 3)
2.4.1 Utbyggingsprosjekter
a) Det skal det vurderes krav om tekniske planer som viser løsninger for teknisk infrastruktur.
Med teknisk plan menes her en plan for vann, avløp, vei, el og telekommunikasjon. Teknisk plan er
aktuelt ved påkobling til offentlig vann og avløp.
2.4.2 Vann og avløp
a) Ved all utbygging skal den til enhver tid gjeldende kommunale VA – norm legges til grunn
b) Ved all utbygging som berører vann og avløp skal det kreves en vann- og avløpsplan hvor det
skal fremgå hvordan vannforsyning, avløp og overvann skal løses.
2.4.3 Veg
a) Ved utbygging av veger skal Statens vegvesen sin håndbøker legges til grunn.
b) Det tillates kun en avkjørsel per tomt.
c) Ved alle prosjekter som involverer vei skal det vurderes:
i. behov for opparbeidelse av gang- og sykkelveg, sykkelfelt, fortau og
snøopplag. Vurderingen skal følge saken
ii. alle samleveger skal ha minimumsstandard med fortau.
Med samleveg menes det en veg som går fra boligfelt og frem til senter i tettstedet, skole,
hovedveger osv.
2.4.4

Renovasjon

I reguleringsplaner skal det vises med formål hvordan renovasjon skal løses.
Framkommelighet for renovasjonsløsninger skal visses i reguleringsplan og byggesaken.
Ved større utbygginger bør det legges til rette for felles renovasjonsløsninger.
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2.5 Rekkefølgekrav (§11-9, nr. 4)
2.5.1 For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke ny bebyggelse tas i bruk før nødvendige
tekniske anlegg for vann, avløp, energiforsyning og kommunikasjon (adkomstveg, gang- og sykkelveg,
parkering) er ferdigstilt.
2.5.2 Fellesareal for lek og opphold skal ferdigstilles (f.eks benker, lekeapparat) før ferdigattest for
tilhørende boliger kan gis.
2.5.3 Boligområdene i Støren sør;
a) B_F3 skal ikke utbygges før 75 % av B_F4 er utbygd.
b) B_F2 skal ikke utbygges før 75 % av B_F3 er utbygd.
c) B_F1 skal ikke utbygges før 75 % av B_F2 er utbygd.
2.5.4 Næringsområdene i Støren sør; AN_F2 skal ikke bygges ut før AN10 er utbygd.
2.5.5 O_Tj_F1 kan ikke tas i bruk før det er etablert gang- og sykkelvei med sikker kryssing av FV30
for myke trafikanter (oppvekstområde Gammelgården/gammelsaga)
2.5.6 Adkomst/veikryss Frøseth (fylkesveg og kommunal veg) må utbedres først før B18 kan utvikles.
2.5.7 Ved utbygging som medfører trafikale endringer på FV 6558 i Engan kreves planlegging av gangog sykkelvei/fortau fra Støren stasjon til Hage bru.
2.5.8 Før opprettelse av ny eiendom og opprettelse av ny bebyggelse for bolig og næring skal det
sikres løsning for renovasjonshåndtering etter retningslinjer gitt av renovatør
2.5.9 GU2 kan ikke etableres før 90 % av GU1 er utnyttet (Støren kirke).
2.5.10 AN_F2 skal ikke utbygges før 75 % av AN10 er ferdig utbygd.

2.6 Rammebestemmelser byggegrenser, utnyttingsgrad, universell utforming, parkering mm (11-9
nr. 5)
2.6.1

Byggegrenser

Vassdrag:
Byggegrense for tiltak iht. pbl 1-6 langs vassdrag reguleres av formålet grønnstruktur langs Gaula og
Sokna.
For andre vassdrag fastsettes et byggeforbud på 20 meter fra vassdragskant.
Med vassdrag menes vann, elvestrekninger, bekker, innsjøer og dammer med tilhørende kantsone.
Vei og bane:
Der ikke annet fremgår av de enkelte delområder følger byggegrenser nedfelt i sektorlovgivning.
Per vedtaksdato gjelder følgende byggegrenser, 15 m fra kommunal veg, 50 meter fra
riksvei/fylkesvei og 30 meter fra spormidt jernbane. Avstanden skal regnes fra midtlinje i nærmeste
kjørebane.
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Vann- og avløpsledninger
Byggegrense mot offentlige vann- og avløpsledninger skal være minimum 4 meter.
Høyspenningsanlegg
Ved tiltak etter plan- og bygningslovens §20 – 1 a)-k, som kommer i berøring med byggerforbudssone
mot høyspentanlegg, skal det tas kontakt med netteier for avklaring om eventuelle restriksjoner.
Det er generelt et byggeforbud innenfor 5 meter fra nettstasjon og 6 meter fra kraftlinjer.
Høyspentanlegg omfatter høyspentledninger, jordkabler og transformatorstasjoner.
2.6.2

Overvann

Overvann skal håndteres lokalt.
Det settes krav om overvannsplaner ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Krav til overvannsplanen
er en del av VA plan.
Når nye reguleringsplaner eller tiltak berører kjente flomveger eller lager nye flomveger skal
konsekvenser av dette utredes. Der det er behov skal det avsettes og sikres areal til nye flomveger.
2.6.3

Parkering

Der ikke annet fremgår av sonebestemmelsen i 2.6.5 eller i vedtatt reguleringsplanen gjelder
følgende krav til parkering:
Formål

Bil (min.)

Sykkel – min.

Per

Bolig

2,0

2 + 1 per utleieenhet

Boenhet: 2+1 gjest + 1
per utleieenhet

Forretning

2,0

2

100 m2 BRA

Kontor

2,0

2

100 m2 BRA

Industri/lager

1,0

1

100 m2 BRA

Forsamlings-/konferanselokaler

10,0

10

100 m2 BRA

Hotell/overnattingssteder

0,5

0,5

gjesterom

Serveringssteder

7,0

7

100 m2 BRA

Barnehager

6,0

2

avdeling

Skole (grunnskole)

0,5

5

årsverk

Bo- og servicesenter (sykehjem)

2,0

1

10. seng

Treningsstudio

2,0

2

100 m2 BRA

Øvrig virksomhet

1,0

2

årsverk

* For parkeringskrav for bil, se
Funksjonskrav

Arealkrav for biloppstillingsplass er min. 18 m2.
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I forbindelse med planlegging og utbygging av sentrumsformål skal det kreves parkering under
bakken, eller i parkeringshus.
I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal minimum 50 % av alle plassene være forberedt for lading
av el kjøretøy.
I andre bygg og anlegg for felles eller offentlig parkering skal minst 30 % av parkeringsplassene være
forberedt for lading av el kjøretøy.
2.6.7 Universell utforming
Ved planlegging og utbygging skal prinsipper for universell utforming av bygninger og utearealer
legges til grunn.
2.6.8 Gang- og sykkelvei og lokalveier
Ved utbygging av delområder skal det tilrettelegges for sammenhengende gang-, sykkel- eller
turvegnett. Eksisterende turstier og g/s-veger skal ivaretas og om mulig forlenges/forbedres.

2.7 Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap, grønnstruktur, folkehelse (11 – 9 nr. 6)
2.7.1 Luft og vann
Til enhver tid gjeldende retningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging skal legges til grunn.
Gjeldende per vedtaksdato T-1520.
Tiltak i nye eller eksisterende områder skal ikke redusere vannkvaliteten.
2.7.2 Støy
Til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy i arealplanlegging skal legges til grunn for
reguleringsplaner og nye tiltak
Gjeldende per vedtaksdato T – 1442, etter pbl. § 20-1.
2.7.3 Skred- og flomfare
Ved tiltak innenfor områder med potensiell naturfare skal det foreligge en dokumentasjon på sikker
byggegrunn jfr. pbl § 28-1. Vurdering av konsekvenser og behov for risikoreduserende tiltak utredes
etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer for flom og skredfare i arealplaner.
Gjeldende per vedtaksdato retningslinjer 2/2011.
2.7.4 Estetikk
Bebyggelse skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske hensyn m.h.t. plassering og
utforming. Bygninger skal søkes naturlig lagt i terrenget for å unngå plassering i silhuett og at de blir
fremtredende i landskapet. Ny bebyggelse skal plasseres slik at mest mulig av naturlig vegetasjon og
terreng kan bevares.
2.7.5 Vassdrag og vassdragsnære områder
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Langs alle vassdrag med års sikker vannføring skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte
som ivaretar økologiske funksjoner, friluftsliv, motvirker erosjon og tjener flom sikring.
Det tillates ikke lukking av vassdra.
Ved regulering og tiltak som berører lukkede vassdrag skal mulighet for gjenåpning vurderes.
Med lukking av vassdrag menes bekker og elver som legges i rør.
2.8 Hensyn til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (11-9 nr. 7)
2.8.1 Kulturmiljøer
SEFRAK registrerte bygninger og andre bygninger som anses å ha kulturminnekvaliteter som ønskes
opprettholdt, må hensyntas.

2.9 Generelle krav som må belyses i reguleringsplan arbeid herunder miljøoppfølging og –
overvåking (11-9 nr.8)
2.9.1 Kulturminner
For alle tiltak som kan påvirke automatisk fredede kulturminner med sikringssone må det søkes
kulturminnemyndighetene om tillatelse etter lov om kulturminner før området kan utbygges.
For områder som skal detaljreguleres skal undersøkelsesplikten etter § 9 avklares på
reguleringsplannivå.
2.9.2 Veier og offentlig rom
I reguleringsplaner skal nødvendig- og felles infrastruktur inngå i planarbeidet. Det kan i forbindelse
med utarbeidelse av plan stilles rekkefølgekrav om at felles infrastruktur opparbeides.
2.9.3 Naturfare
Dokumentasjon om tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare skal foreligge før reguleringsplanen sendes
på høring.
Krav til tilstrekkelig sikkerhet går frem av TEK 17 og NVE`s retningslinjer.
2.9.4 Forurensing
Der hvor det er registrert forurenset grunn, må det foreligge dokumentasjon med evt. forslag på
avbøtende tiltak sammen med innsending av reguleringsplanforslag.
Det vises til fagsystemet grunnforurensing (miljødirektoratet).
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Kommentert [PRD1]: Bekk er definert under vassdrag

3.BESTEMMELSER TIL DE ENKELTE AREALBRUKSFORMÅLENE – PBL §§ 11-10 – 11-11.
3.1 Sonebestemmelser bolig, næring og sentrumsformål
Alle områder avsatt til bolig eller sentrumsformål er oppdelt i soner som legges til grunn som et
minimumskrav ved fremtidig utbygging.
Det tillates ulik fortettingsgard i sone A og B. Det forutsettes at fortettingen ikke skal medføre
ulemper for omkringliggende bebyggelse, spesielt i forhold til sol-/skyggeforhold og utsikt.
Følgende soneinndeling gjelder for utbyggingsområder i bolig/sentrumsformål;
Sone A: områder avsatt til Sentrumsformål – SE1 – SE5 og SE F1- SE F2, Korsen (B_F5 og B_F6) og
boligområder avsatt ved Kalvtrøa (B4) og Soknesjordet (B2) åpnes det opp for fortetting og
omforming
Sone B: Det åpnes opp for fortetting og omforming i områder i Spjeldbakken (B_F7, B10),Soknes
barnehage (B20)
Sone C: Resten av boligområdene er C-områder. Det åpnes ikke for økt utnyttelse i resten av
boligområdene utover det som er definert i denne tabell 3.1.
Tabell 3.1
Sone Boligtype
A

B

C

Sentrumsformål
Blokk/leiligheter
Forretning/næringsareal i
første etasje
Småhusbebygge
lse, kjede,
rekke,
flermannsbolig,
tunstruktur
Enebolig/ 2mannsbolig

Byggehøyd
e
Min. 3
etasjer

Utnyttingsgrad
Inntil*
% BYA 45 %
men minst 4
boenheter pr. da

Min. MUA
pr. enhet**
40 m2,
hvorav 50 %
i
fellesløsning

Parkeringskrav
bil
1,5 inkl. gjest,
fellesløsning i
kjeller

Avfallsløsning

Inntil 3
etasjer,
inkl. sokkel
/kjeller og
loft

% BYA 40 %
men minst 4
boenheter pr. da

50 m2,

1,5 + 0,5 gjest,
fortrinnsvis i
fellesløsning i
kjeller

Gjeldende
retningslinjer
Envina

2 + 1 gjest, + 1
pr. utleieenhet

Private dunker

% BYA 35 %

hvorav min.
25 m2 i

fellesløsning
ved 4 eller
flere
enheter
300 m2 + 50
m2 pr.
utleieenhet

Felles
nedgravd

*% BYA= tillatt bebygd areal etter TEK/grad av utnytting, angir i % hvor stor del av tomten som kan
bebygges inkludert parkering.
**Krav til minimum uteareal er overstyrende for BYA.
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3.2 Sonebestemmelser næring
ABC –prinsippet legges til grunn ved lokalisering av næringsvirksomhet.
Sone A: Høy arbeidsplass- og besøksintensivitet i forhold til grunnarealet, og lav bil- og
godsavhengighet. Lokaliseres innenfor sentrumsområdene på aksen Korsen – Prestteigen – Nesset
Sone B: Moderat arbeidsplass- og besøksintensivitet i forhold til grunnarealet, og moderat bil- og
godsavhengighet. Lokaliseres innenfor tilgrensende sentrumsområder Liøya, Engan, Kroken, Moøya
Sone C: Lav arbeidsplass- og besøksintensivitet i forhold til grunnarealet, og lav bil- og
godsavhengighet. Arealkrevende industri- og logistikkvirksomhet legges utenfor tettstedet. Støren Sør
og Nerøyen.

3.3 Bebyggelse og anlegg (11-7 nr. 1)
3.1.1 Boligbebyggelse
Formålet omfatter nåværende og fremtidig boligbebyggelse.
I eksisterende boligområder som er uregulert vises det til sonebestemmelsene i tabell 3.1
Parkering skal inngå i beregning av bebygd areal. Ved fortetting av boligområdene gjelder
bestemmelse 3.1. For parkeringsbestemmelser 2.6.4.

B1, B3, B12, B15, B21- Sone C
Alle områdene er uregulert og bestemmelsene for sone C er gjeldende.
B2 - Sone A
Uregulert område (Soknesjordet)
Fremtidig boligområde som krever detaljregulering i henhold til bestemmelser for sone A.
B4 – Sone A
Plankart ID1967004 samt hele detaljreguleringsplan ID2016019 skal ha forrang (Kalvtøa).
B5, B6 - Sone C
B5 Reguleringsplan ID 2006003 skal ha forrang (Soknesteigen).
B6 Reguleringsplan ID 2001005 skal ha forrang (Sørmoen).
B7 – Sone A
Området er regulert. Bestemmelser for sone A regulerer fremtidig utvikling i området
(Grindahaugen)
B8 og B9 – Sone B/C
B8 Plankart ID1975001 skal ha forrang, men bestemmelsene i sone C skal gjelde. Deler av
området er regulert ID200001 og skal ha forrang i sin helhet (Soknesmoen).
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B9 Regulerte arealer inngår i bestemmelser for sone C. Plankart ID 1975001 skal ha forrang..
Uregulerte arealer av formålet omfattes av bestemmelser for sone B. (Spjelddalen)
B10 – Sone B
Uregulert område. Bestemmelser for sone B regulerer fremtidig utvikling i området.
B11 – Sone B
Plankart planID2005007 skal gjelde med bestemmelser for sone B (Engan).
B13, B14, B17, B18, B19 – Sone C
Plankart ID1975002 og 1982001 skal fortsatt gjelde.
Deler av området omfattes av nyere detaljplaner ID 2008004, ID1988008, ID2008004,
ID2012003, ID2007001, som fortsatt skal gjelde (Frøset).
B18 Fremtidig boligområde som krever detaljregulering i henhold til bestemmelser for sone C.
Reguleringen skal omfatte formålene G11 og SKK_F1.
B 20 – Sone B
Reguleringsplan ID2016014 skal ha forrang (Soknes barnehage).
Framtidig boligbebyggelse
B_F1 til og med B-F7 er områder for framtidig utbygging.
BF_1 – BF_4 – Sone C
Fremtidig boligområder som krever detaljregulering i henhold til bestemmelser for sone C.
Ved regulering av B_F4 skal det avsettes areal (minimum 7 daa) til fremtidig barnehage.
B_F5 og B_F6 – Sone A
Fremtidig boligområder som krever detaljregulering i henhold til bestemmelser for sone A
(Vestlia og Soknes).
BF_7 – Sone B
Deler av området omfattes av reguleringsplan. Gjeldende planID2016004 som skal ha forrang
(Spjeldbakken).

3.1.2 Sentrumsformål
Sentrumsformål omfatter forretninger detaljhandel, offentlig/privat kontor-, service og
tjenesteyting, møteplasser/grønnstruktur og bolig. Det tillates ikke areal- og transportkrevende
handel eller plasskrevende industri.
Det skal ved utbygging opparbeides grønne møteplasser som tilfredsstiller tilgjengelighet for
fastboende og besøkende.
De enkelte sentrumsområdene skal reguleres i sin helhet.
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Ny utbygging i sentrumsområder krever samlokalisering av funksjoner og flerbruk av bygninger.
Mot hovedgate – Rørosveien – skal det tilstrebes publikumsrettet virksomhet og aktive fasader på
gateplan. Virksomheten skal ha inngang fra gateplan.
Med transportkrevende handel menes handel med motorkjøretøy som for eksempel trelast,
byggevare samt lager, logistikk og produksjon.
Nåværende sentrumsformål
SE 1 Ny utbygging og vesentlig utvidelse skal skje i kombinasjon
bolig/forretning/kontor/grønnstruktur/ offentlig/privat service og tjenesteyting. Ved fortetting
av hele eller deler av SE 1 skal detaljregulering inkludere vassdragsnære arealer. Allerede
eksisterende tilrettelegging nedenfor Natursenteret/Gaulasenteret skal ivaretas. Plankart planID
1990002 skal gjelde. (Prestteigen)
SE2 Boligområdet kan fortettes med sentrumsfunksjonen bolig/kontor/service- og tjenesteyting.
Ved detaljregulering for hele SE 2 skal vassdragsnære arealer inkluderes, samt 1.2 daa
landbruksformål rundt eksisterende hytte gnr/bnr 3/1 (Prestteigen).
SE 3 Uregulert. Detaljregulering skal ivareta kombinert formål bolig/forretning/kontor og
tjenesteyting. Planen skal vise parkareal /møteplass åpen for allmennheten. Parkering skal skje
under bakkenivå. (Korsen)
SE 4 Uregulert område. Detaljregulering skal ivareta kombinert formål bolig/forretning/kontor og
tjenesteyting (Snurruhagen).
SE 5 Ubebygd område. Detaljregulering skal ivareta kombinert formål bolig/forretning/kontor og
tjenesteyting (Nesset).
Framtidig sentrumsformål
a) Virksomheter
SE_F1 Plankart ID1967004 gjelder. Detaljregulering skal ivareta kombinert formål bolig/kontor.
SE_F2 Uregulert og delvis utbygd område. Detaljregulering skal ivareta kontor, tjenesteyting,
service, handel og bolig. Det tillates ikke etablering av lagervirksomhet og industri.
b. Arealbruk
Sammenhengende grønnstrukturer skal sikres gjennom og på tvers av sentrumsområdene. Det skal
etableres ”møteplasser” i form av parklignende grønne lunger som nåes for gående og syklende, men
skjermes mest mulig for biltrafikk.
For sentrumsområdene SE1, samt SE2 og SE5 skal enkel atkomst tilrettelegges for enkel atkomst for
myke trafikanter og etableres stinett langs vassdraget.
Retningslinjer
Eksempler på nærings og servicevirksomheter tiltenkt i sentrumsformål er dagligvarer/baker,
tekstil/sko, helse/hår/hudpleie, interiør/hobby, bokhandel, musikk, blomster, ur/opptikk,
gullsmed, glass, jernvare, lamper, dyrebutikk, sportsutstyr, reiseeffekter, reisebyrå,
post/bank/forsikring, kiosk/kafe/ spisesteder/hotell, kulturtilbud/treningssenter,
helsetjenester/lege/tannlegesenter og private og offentlige kontorer m.m.
12
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c. Grad av utnytting og byggehøyder
Det vises til sonebestemmelser sone A for regulering i sentrumsformål.
3.1.3. Forretninger
Innenfor arealet tillates arealer for handel.
Alle områder med formål forretning kan utvikles i kombinasjon med kontor.
F1 Gjeldende reguleringsplan ID2008001 ) har forrang (Byggmakker)
F2 Gjeldende reguleringsplan ID1989002 har forrang. (Moøya)
F3 Gjeldende reguleringsplan ID1989002. Arealet må detaljreguleres i sin helhet og må omfatte F_F1
(Trekanten).
For F2 og F3 gjelder at område skal benyttes til moderat besøksekstensiv forretningsvirksomhet
(sone B), slik som byggevarer, bil, møbler o.l, samt kontor.
F4 Reguleringsplan ID2005007 har forrang.
F5 Reguleringsplan ID2014003 har forrang. (Moøya)
Det foreligger midlertidig dispensasjon for boligbrakkerigg i F3. Denne videreføres i henhold til
vedtatt varighet.
For F5 gjelder at område skal benyttes til besøksekstensiv forretningsvirksomhet, slik som
byggevarer, bil, møbler, treningssenter o.l, samt kontor
Grad av utnytting og byggehøyder
Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. Maks % BYA 60 %
Byggehøyder skal variere og være tilpasset eksisterende bygninger. For nye eller vesentlig utvidelser
av eksisterende bebyggelse skal det likevel legges opp til byggehøyder på minst 2 etasjer.
Gesimshøyden, som måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom vegg- og takflate, skal
ikke overstige 9 m og maks mønehøyde er 12 m.

3.25 Offentlig eller privat tjenesteyting
Områdene tillates brukt til tjenesteyting, offentlig eller privat virksomhet, så som skole
/barnehage/servicefunksjoner/rådhus/sykehjem/lege/tannlege/fysioterapeut m.m. Alle områder
avsatt til tjenesteyting kan ikke brukes, utvikles eller kombineres med andre formål.
Det skal i den forbindelse også utarbeides utomhusplan, som viser opparbeiding av lekeareal,
terrengarbeider, grønne belter og parkeringsplasser med beplantning m.m.
Grad av utnytting maks BYA=50%.
Eksisterende bebyggelse
O-Tj1 - Reguleringsplan planID 2005004 skal ha forrang (Liøya barnehage).
13
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O-Tj2 - Området omfattes av reguleringsplan planID 1967004. Arealet må detaljreguleres før videre
utvikling sammen med o_TJ_F4 (Lysheim).
O-Tj3 Gjeldende reguleringsplan ID 2009001 har forrang (GSK – Gauldal videregående skole og
kultursenter).
O-Tj4 Omfattes av reguleringsplan ID 2006001. Ved videre utvikling av formålet må området
detaljreguleres og inkludere o_TJ_F2. (Rådhus, sykehjem, omsorgsboliger, lege/tannlege m.m.)
En detaljregulering bør baseres på en mulighetsstudie for utnyttelse av sykehjemmets
bygningsmasse.
O-Tj5 Gjeldende plankart ID 1975001(Spjeldet dagsenter).
O-Tj 6 Kalvtrøa – Pågående regulering skal utvikles sammen med o_TJ_F3 (Prost Bødtkers vei
Kalvtrøa)
O-Tj 7 Areal avsatt til utvidelse for GSK/ Størenhallen
O-Tj8 Gjeldende reguleringsplan ID 2016014 har forrang. Soknes barnehage.

Framtidig tjenesteyting
O-TjF1 Uregulert område. Ny skole og barnehage skal samlokaliseres her. Utvikling av arealet krever
detaljregulering som inkluderer adkomst og kryssing av FV 30 for myke trafikanter. Det tillates
etablert idrettshall på arealet.
O_TjF2 Gjeldende reguleringsplan planID 1988009. Arealet er avsatt til fremtidig utvidelse av
sykehjemmet. Utvikling av arealet må skje i sammenheng med regulering av otj4. (Snurruhagen boog dagsenter)
O_TjF3 Gjeldende reguleringsplan planID 1967004. Arealet er avsatt som framtidig omsorgsboliger.
Utvikling av arealet må skje i sammenheng med regulering av otj6 (Kalvtrøa).
O_Tjf4 Gjeldende reguleringsplan planID 1967004. Utvikling av arealet må skje i sammenheng med
regulering av otj2. Arealet er avsatt som framtidig utvidelse av Lysheim.

3.1.6 Fritids- og turistformål
Utleiehytter og andre typer overnattingsanlegg som drives i kommersiell sammenheng. Områdene
tillates brukt til virksomheter som fremmer formålet.
FOT 1 er uregulert og benyttes til campingplass knyttet til laksefiske i Gaula. Videre utvikling innenfor
formålet krever flomsikring (Støren camping).
FOT 2 Gjeldende reguleringsplan ID 1993003 skal ha forrang (Vårvollen camping).
FOT 3 Gjeldende reguleringsplan ID2005007 skal ha forrang (Støren hotell).
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3.1.7 Råstoffutvinning
Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende områder for råstoffutvinning skal det sikres sikker
skolevei.
RU1 Gjeldende reguleringsplan ID 2016013 skal ha forrang (Furukollen og Olaplassen).
RU2 Gjeldende reguleringsplan ID 2012004 skal ha forrang (Kvasshyllan øvingsfelt).
RU3 og RU4 er uregulert. Områdene må detaljreguleres.
RU5 Gjeldende reguleringsplan ID 2014002 skal ha forrang (Moe steinbrudd).

Fremtidige
RU_F1 Uregulert. Arealet er utvidet i tråd med dagens drift og området er under regulering
(Folstadbruddet).
RU_F2 Uregulert. Utvidelse av regulert område for Furukollen og Olaplassen samt Kvasshyllan
øvingsfelt. Området må detaljreguleres.
Etter ferdigstillelse av bruddet bør arealet opparbeides til næringsformål.
Med utvidelser menes økt uttak i arealutstrekning og i dybden.

3.1.8 Næringsbebyggelse/næringsvirksomhet
Det tillates ikke besøksintensiv virksomhet.
Grad av utnytting og byggehøyder
Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. Der dette ikke kommer klart fram i gjeldende
reguleringsplaner gjelder at:
BYA inntil 90%
Gesimshøyden, som måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom vegg- og takflate, skal
ikke overstige 12 m og maks mønehøyde er 15 m.
Retningslinje
Framtidig næringsvirksomhet skal utvikles utfra ABC-prinsipper. Tyngre og arealkrevende
industri/næring legges mest mulig til utenfor sentrum og utenfor boligområdene. Nerøyen og Støren
sør bør fortrinnsvis avsettes for plasskrevende og store virksomheter. Liøya, Engan og Kroken bør
utvikles il middels arealkrevende og besøksintensiv næring. Sentrumsområdene samt Moøya bør
utvikles med høy fortetting, besøks- og arbeidskraftintensiv næringsvirksomhet.
Besøksintensiv virksomhet skal i hovedsak etableres i sentrumsformål.
Eksisterende næringsområder
AN1- Sone B Gjeldende planID 2010002 (Liøya).
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AN2 - Sone C Gjeldende reguleringsplan ID 2001009 (Støren Trelast)
AN3 - Sone B Gjeldende reguleringsplan ID 1989002 skal ha forrang (Moøya/Støren Treindustri)
AN4 – AN5 Sone B Gjeldende reguleringsplan ID 2005007. Engan. Innenfor området tillates moderat
besøks- og transportintensiv virksomhet.
Eksempelvis typisk transportbedrifter, lagerhaller, bygg og anleggsvirksomhet. bilverksted,
lager/logistikk, post- og pakkedistribusjon etc. industri som produksjonsvirksomhet tillates ikke.
AN6 – Sone B Gjeldende reguleringsplan ID2016012 skal ha forrang (Kroken)
AN7 – Sone B Uregulert. Skal forbeholdes middels arealkrevende næring – middels besøks- og
arbeidskraftintensiv virksomhet (Liøya øvre)
AN8 – Sone B Reguleringsplan under utarbeidelse. Skal forbeholdes middels arealkrevende næring –
middels besøks- og arbeidskraftintensiv. (Liøya). Midlertidig dispensasjon for midlertidig
betongblandeverk i henhold til politisk vedtak 71/19 skal opprettholdes uendret.
AN9 -Sone C Plan ID 2015006 er delvis vedtatt. De deler av planen som er egengodkjent skal ha
forrang ( Nerøyen).
AN10 Sone C Gjeldende reguleringsplan ID2016012 skal ha forrang (Støren Sør)

Framtidig næringsvirksomhet
AN-F1 – Omfattes av planId 2005007 og 2009007 (Engan leir). Det kreves detaljregulering for hele
ANF1. Det må etableres en grønnsone mot Engantunet i sør.
Innenfor formålet tillates lager, kontor, verksted og produksjon av ved, keramikk, benker etc. Handel
er tillatt i begrenset omfang når det er tilknyttet lager, verksted eller produksjon.
AN- F1 tilrettelegges for ASVO og Lysgården. Dette er delvis kommunalt eide bedrifter som vil ha
driftsfordeler med sambruk av lagerbygg og uteområder
AN-F2- Uregulert. Det kreves detaljregulering for hele AN-F2 i henhold til sone – C bestemmelser.

3.1.9 Idrettsanlegg
ID1 Gjeldende reguleringsplan ID 1988001 skal ha forrang (Støren Idrettspark).
ID2 Gjeldende reguleringsplan ID 2016013 skal ha forrang (Furrukollen skytebane).
Fremtidig idrettsanlegg
ID-F1 Uregulert. Fremtidig skytebaneanlegg må detaljreguleres.
Det tillates etablert anlegg for leirduebaner, riflebaner, pistolbane og fremtidig skiskytteranlegg med
nødvendig tilhørende bebyggelse. Med tilhørende bebyggelse menes lagerrom, oppholdsrom, wc,
kjøkken etc.
ID-F2 Uregulert. Eksisterende etablert lysløypeanlegg. Området tillates brukt til virksomhet som
fremmer formålet (Frøsetmarka skistadion).
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3.1.10 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg
Anlegg for eksisterende kommunalteknisk infrastruktur
ABA1 – Under regulering planID 2016003 (Moøya øst).
ABA2 (Engan vannbasseng)
ABA3 (Frøset høydebasseng)
ABA4 Gjeldende reguleringsplan ID 2011001 skal ha forrang. Dette er drikkevannskilde for Støren og
omfattes i tillegg av hensynssone Støren vannverk)
ABA5 Gjeldende reguleringsplan ID 2010001skal ha forrang (Soknesmoen høydebasseng)
ABA6 Uregulert (Høydebasseng vest for Soknesmoen).
ABA7 Gjeldende reguleringsplan ID 2016013 skal ha forrang.
Fremtidig
ABA-F1 Det kreves detaljreguleringsplan for etablering av biogassanlegg (Sandalen).
Tiltak som ikke er i tråd med formålet tillates ikke.
3.1.11 Grav og urnelund
GU 1 Gjeldende reguleringsplan ID 1999002 skal ha forrang (Støren kirke). Støren Kirke og kirkegård
utvikles i tråd med godkjent situasjonsplan (datert 30.04.2014/delegert sak 318/14)
GU2 Gjeldende reguleringsplan ID 1999002. Arealet er avsatt for framtidig kirkegård. Det kreves
byggesaksbehandling med utomhusplan som beskriver utnyttelse av arealene.

3.1.12 Kombinert bebyggelse og anleggsformål
KBA1 Området kan videreutvikles/fortettes med kombinasjon forretning/ kontor på gatenivå og bolig
i 2e (3e) etasje. Det tillates etablering av parkeringshus innen formålet (Stasjonsgata).
KBA2 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Nye tiltak til boligbruk tillates ikke. Utvidelser
av infrastruktur /offentlig tjenesteyting forutsetter at eiendommen gnr/bnr 45/307 innløses
(Prestgårdsbakken jernbaneundergang).
KBA3 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Gjeldende plankart ID 1989002. Sone C –
bestemmelser for bolig, men det tillates ikke etablering av nye boenheter. Området kan
videreutvikles/fortettes med moderat arbeidsplass- og besøksintensiv næring i kombinasjon
forretning/kontor. Ny tiltak til boligbruk tillates ikke (Moøya).
KBA4 og KBA5 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelse av infrastruktur/
utbygging av veier forutsetter innløsning av eiendommene gnr/bnr 3/7, 3/16 og 3/19. Fortetting til
boligformål tillates ikke (Frøsetbakken).
KBA6 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelser av infrastruktur /offentlig
tjenesteyting forutsetter at eiendommen gnr/bnr 47/8 innløses. Gjeldende reguleringsplan Id
2016014 skal ha forrang (Soknes jernbaneundergang).
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KBA7 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Arealet kan ikke fortettes. Ellers gjelder sone
– C bestemmelsene.

Fremtidig
KBA – F1 Eksisterende boligbebyggelse kan utnyttes i tråd med sone C – bestemmelser for bolig. Det
tillates ikke etablering av nye boenheter. Ny etablering av næring krever regulering (Engan).
KBA – F2 Eksisterende boligbebyggelse kan utnyttes i tråd med sone C – bestemmelser for bolig. Det
tillates ikke etablering av nye boenheter.

4 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 11-7 nr. 2)
4.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S)
S Gjeldende planID 2005007. Arealet er avsatt til utbedringsbehov i tilknytning til etablert miljøgate.
Utvidelse av veg/trase for teknisk infrastruktur/parkering forutsetter at gnr/bnr 45/306 innløses. Det
kreves ny eller endring av eksisterende reguleringsplan (Stasjonsgata).
4.2 Hovedvegnett (o_V) og Jernbane (o_SBA)
o_SBA er areal avsatt til jernbanespor med tilhørende anlegg for Dovrebanen og Rørosbanen. Det
tillates etablert kontorvirksomhet og overnatting i tilknytning til drift av bane.
O_V1 Areal avsatt til E6.
O_V2 - O_V3 Areal avsatt Fylkesvei
O_V4 Gjeldende reguleringsplan planID 2016013 har forrang (Furukollen og Olaplassen)
O_V5 Gjeldende reguleringsplan 2016012 har forrang (Støren sør).
O_V6 – Gjeldende reguleringsplan 2014002 (Moe Steinbrudd)

4.3 Lokalveger
Fremtidig (hovedveg – på bakken)
S1 og S2 Lokale veier fra o_V5 anvist med linjesymbol, må opparbeides i henhold til Statens vegvesen
sin håndbok N100 jfr. Hø1 -øvrige hovedveier.
Nøyaktig plassering og utstrekning på veier vil bli fastlagt gjennom reguleringsplan.
Fremtidig (gang- og sykkelvei – på bakken)
Gang- og sykkelvei fra o_V5 anvist med linjesymbol, må opparbeides i henhold til Statens vegvesen
sin håndbok N100 jfr. Hø1 -øvrige hovedveier (boligområder Støren sør).

4.4 Kollektivtilbud/løsninger
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Ved utbygging av delområder og for vesentlige utvidelser av eksisterende samferdsel og
infrastruktur, skal det legges til rette for gode kollektivløsninger. Holdeplasser m.m skal utformes
universelt. Gode kollektivløsninger skal særlig etableres i tilknytning til pendleparkeringsplasser, samt
g/s-veg.
Fremtidig
SKK –F1 arealet skal benyttes til kollektivholdeplass og snuplass for buss. (Frøset).

4.5 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (KST)
O_KST1 – o_KST5 er areal avsatt til utbedringsbehov for fremtidig vegareal.
Fremtidig
KST-F1 – kombinert formål parkering og energistasjon. Innenfor formålet tillates etablert
parkeringshus/ parkeringskjeller og parkering for langtransport samt energistasjon. Gang- og
sykkelvei gjennom området må ivaretas. Området må detaljreguleres (Soknesøran).4.5 Parkering (P)
SPA 1 –Innenfor området tillates det etablert parkering. Gjeldende reguleringsplan ID2016012 skal
ha forrang (Støren sør).
Fremtidig
SPA-F1 Uregulert. Innenfor arealet tillates etablert parkering (Frøsetmarka skianlegg).
SPA-F2 Gjeldende reguleringsplan planID2005004 og 2015012. Innenfor arealet tillates etablert
parkering på bakkeplan (Liøya barnehage).

5 GRØNNSTRUKTUR (§ 11-7 nr. 3)
5.1 Grønnstruktur (G1 – G17)
Grønnstrukturene i planen skal være uberørt, men enkel plukkhogst tillates. Planting og gjødsling
tillates ikke.
Turveg/turdrag på bakken anvist med linjesymbol skal ivaretas og tillates opparbeidet i sone for
grønnstruktur.
Fremtidig
G-F1 Grønnstruktur mellom Folstadbruddet og Kvennbekken.
G-F2 Grønnstruktur mellom forretningsformål og boligformål i Engan.
G-F3 – G-F5 Eksisterende vegetasjon langs vassdrag.
Grønnstruktur langs Gaula og Sokna er etablert i henhold til rikspolitiske retningslinjer jfr. vern av
Gaula med sidevassdrag.
5.2 Friområde
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FO2 I friområder er det tillatt å tilrettelegge for formålet. For omfattende bruk av området kan det
kreves utarbeidet en helhetlig landskapsplan for bruken.
Eksempelvis tillates etablert grillplasser, turstier, benker, bord, gapahuk etc.
5.3 Park
Park ved Sykehjem/Fredheim. Gjeldende reguleringsplan ID 2016001 skal ha forrang. Park skal
opparbeides i tråd med reguleringsplan og situasjonskart jfr. DS 387/17.
6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (§ 11-7 nr. 5 bokstav a)
LB, LB1 – LB5
I LNF(R)-områder tillates nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag og avkastningsevne.
Landbruksbygninger kan ikke oppføres nærmere Gaula eller Sokna enn 50 meter.
Rundballer kan ikke lagres nærmere Gaula, Sokna med sidevassdrag enn 50 meter vist i N50.
Opparbeide lagerplasser uten flomfare og med håndtering av avrenning, kan etter søknad
godkjennes nærmere enn 50 meter.
Tiltak nevnt under PBL § 1-6, blant annet fradeling, bruksendring, oppføring av bygninger eller
anlegg, som ikke er knyttet til dette formålet er ikke tillatt.
Fiskehytter langs Gaulavassdraget kan ikke tillates før godkjent reguleringsplan foreligger.
Kårbolig kan tillates oppført ved generasjonsskifte for å sikre kontinuerlig drift. Det skal ikke være tvil
om at kårbolig er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen. Behovet må vurderes opp mot
eiendommens næringsgrunnlag og virksomhet. Kårboligen skal knyttes til gårdstunet og grunnen
tillates ikke fradelt.
Fremtidig
LB-F1 – Tilbakeføres til tun Gammelgården
LB-F2 – Gjeldende reguleringsplan 2016012 har forrang
LB_F3 – Eksisterende landbrukseiendom

7 BRUK OG VERN AV SJØ- OG VASSDRAG (§ 11-7 nr. 6)
Dersom ikke annet følger av reguleringsplan eller annen gjeldende plan er det ikke tillatt med tiltak
som nevnt i PBL § 1-6.
Deler av vassdraget omfattes også av hensynssoner, se eget kapittel 8.
Det kreves detaljregulering for tiltak eller der det skal utvikles nærmere organisert ferdsel eller
aktivitet knyttet til naturområdene.
NO1 – Deler av Gaula er regulert i forbindelse med Frøset vannbehandlingsanlegg. PlanID 2011001
skal ha forrang.
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NO2 – Sokna er den andre hoved vannstrengen
For NO1 og NO2 er større deler forbygd og/eller avskåret med barrierer som veg eller jernbane.
Utbedring av fyllinger, skjæringer eller forbygningene må omsøkes.
NO3, NO4, NO 9 Eksisterende innlandsvann (Litjvatnet, Røssvatnet, Haukdalsvatnet)
NO5 er reservevannkilde til drikkevannsforsyningen for Støren og omfattes av til enhver tid
gjeldende klausuleringsbestemmelser (Kvennvatnet).

8 HENSYNSSONER § 11-8
1.8.1Sikrings-, støy- og faresoner § 11-8 a)
Flomsoner (H320)
Det skal tas særskilt hensyn til alle tiltak innenfor områdene som berøres av 200-års flom. Alle tiltak
innenfor hensynssonen må tilfredsstille kravene til sikker byggegrunn Jf. pbl.§ 28-1.
Til søknad om tiltak skal det følge med vurderinger og dokumentasjon i samsvar med NVE sine
retningslinjer «planlegging og utbygging i fareområder».
Skredfare (H310)
Det skal tas særskilt hensyn til alle tiltak innenfor områder som omfattes av aktsomhetskartene
(skrednett) som viser mulige stein-, jord- og snøskredfare. Alle tiltak innenfor hensynssonen må
tilfredsstille kravene til sikker byggegrunn Jf. pbl.§ 28-1.
Område for grunnvann-/drikkevannsforsyning (H120)
Område ved Gaula (Folstad) og Kvernvatnet, begge med tilsigsområder skal sikre
drikkevannsforsyningen til Støren. Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilden. Det er
ikke tillat med tiltak nevnt under PBL § 1-6. De til enhver tid gjeldende klausuleringer for
drikkevannskildene gjelder.
Byggeforbud over tunnel (H130)
Det tillates ikke tiltak nevnt under PBL § 1-6, Sjekke KDP Støren planbeskrivelse evt. innspill
Høyspent (H 370)
Høyspentledninger som er en del av regional- og sentralnettet er vist som faresone høyspent. Det er
forbud mot all bygge- og anleggsvirksomhet i faresonen. Sikringssone høyspent ligger med 6 meter
på hver side av ledningen og sirkel med 5 meter rundt nettstasjoner

Hensynssone naturmiljø og Kulturmiljø § 11-8 c)
Bevaring Naturmiljø (H560)
21
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Innenfor områder vist som hensynssone naturmiljø skal tiltak utformes og lokaliseres slik at dyr og
planters livsbetingelser i minst mulig grad blir skadelidende. I områder hvor viktige naturtyper er truet
av andre arter eller aktivitet, kan det kreves utarbeidet skjøtselsplan.
For områder langs vassdrag og i nær tilknytning til Gaula skal det tas særskilt hensyn til naturmiljøet.
I disse områder er det forbudt med tiltak som reduserer vannkvaliteten og det biologiske
naturmangfoldet. Tiltak som styrker naturmiljøet og fremmer opplevelsesverdier for naturen tillates
etter søknad.

Hensynssone landskap og kulturmiljø (H570)
For områdene Støren kirke, Skårvold, Stasjonsområde, Prestgården skal det tas særskilt hensyn til
kulturmiljøets kvaliteter. Tiltak som forringer verdiene av bygningene eller miljøet de omgis av,
tillates ikke.
Nybygg og tilbygg kan godkjennes under forutsetning av at områdets kulturhistoriske verdier
forringes. Nybygg og tilbygg skal underordnes eksisterende bebyggelse. Plassering utforming mht.
størrelse, form, materialer, detaljering, farger m.m skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. Tiltak som fremmer kulturmiljøet tillates etter søknad.

Båndlegging etter lov om kulturminner § 11-8 d)
Kulturminner (H730)
I områder vernet etter kulturminneloven er det ikke tillatt med tiltak i strid med
vernebestemmelsene.

GJELDENDE ELDRE REGULERINGSPLANER
Reguleringsplaner som foreslåes utgått i sin helhet:
1989008

Reguleringsplan Liøya

18.10.1989

1987004

Prestteigen boligfelt

28.10.1987

2009001

Basmoen GSK

19.01.2009
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1 INNLEDNING
Bestemmelsene om kommunal planlegging er hjemlet i Plan og bygningsloven av 27. juni 2008,
kap.11. En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.
Denne rulleringen gjelder kun kommunedelplan for Støren, og gjelder alt areal, både land- og vannareal.
Gjeldende samfunnsdel er fra 2015.
Gjeldende Kommunedelplan Støren ble vedtatt i 2014 og revisjon skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene
skal brukes og forvaltes fremover, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.
Revidert Kommunedelplan Støren har utvidet plangrense i forhold til tidligere plan og vil erstatte tidligere
kommunedelplan Støren samt avgrensede områder av gjeldende kommuneplanens arealdel.
Kommunedelplan Støren består av arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse samt overordnet
konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ros – analyse). Endelig vedtatt arealkart med
bestemmelser vil være juridisk bindende for innbyggere, kommunale-, regionale og statlige myndigheter.

1.1 Om planbeskrivelsen
Planbeskrivelsen beskriver planforutsetninger og hvilke grep som er tatt i planforslaget. Planbeskrivelsen
forklarer hva som ligger til grunn i planforslaget. Planbeskrivelsen må leses sammen med resten av dokumentene
i tilknytning til planen.

1.2 Bakgrunn for planarbeidet
I 2017 vedtok styret i Norsk Kylling at de skal flytte fra dagens næringsområde i Engan, Støren nord. Dette
igangsatte arbeidet med en ny reguleringsplan for Støren Næringsområde sør, endelig vedtatt i mai 2017.
Næringsområdet er på ca. 300 daa, tilrettelagt for arealkrevende næring sør for Støren sentrum.
Reguleringsplan for ny E6 – Prestteigen - Gyllan er under utarbeidelse. Dette vil legge nye premisser for Støren
som tettsted. Det vil medføre behov for nye vurderinger rundt nye Støren sentrum, inkludert Prestteigen
handelssenter, skole, barnehage samt strekningen Prestteigen – Korsen.
Utviklingsstrategi Midtre Gauldal kommune 2019 – 2022 «Først til Fremtida» ble vedtatt 28.02.2019. Noe av
hovedmålene her er å utvikle næringsområdet Støren Sør og tilrettelegge for et differenisert boligtilbud.
Samlet sett er forutsetningene for dagens plan endret og det er et behov for å revidere gjeldende
Kommunedelplan Støren.

1.3 Om planarbeidet
Igangsetting av kommunedelplanarbeidet er varslet og kunngjort i henholdsvis Gauldalsposten og Trønderbladet
01.11.17 og 03.10.17. Planmaterialet har vært tilgjengelig på kommunens nettsider www.mgk.no. Regionale
myndigheter, råd- og utvalg samt interne mottakere ble varslet per brev datert 25.10.2017.
Planprogrammet ble fastsatt i NPM – utvalget den 22. januar 2018 (sak 17/18.).
Hensikten med revisjon av Kommunedelplan Støren er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av bolig, næring,
tjenesteyting m.m. Revisjonen skal fastsette rammer for detaljplanlegging, arealutnyttelse og fortetting med
bakgrunn i endrede forutsetninger, slik at den blir et godt og effektivt verktøy for fremtiden.
Planarbeidet vil videre ha et særskilt fokus på gode kollektivtilbud/knutepunktutvikling, vurdering av nye Engan,
videreutvikling i forbindelse med vedtatt plan for Støren Næringsområde Sør, botilbud for ulike behov i
tettstedet samt opprydding i parkeringsutfordringer/pendlertrafikk i sentrum.

1.4 Organisering av planarbeidet inkludert medvirkning
Utvalg for Næring-, plan og miljø (NPM) ansvaret for planprosesser og planer som krever behandling etter planog bygningsloven. NPM – utvalget har lagt dokumentet ut il første gangs offentlig ettersyn.
Det har vært etablert en egne arbeidsgruppe for arbeidet. Arbeidsgruppa har jevnlig drøftet aktuelle
problemstillinger.
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Arbeidsgruppen har bestått av:
Enhetsleder NPF
Rådgiver plan
Byggesaksbehandler
Prosjektleder/kommuneplanlegger
Andre sektorer er invitert etter behov.
Siden planoppstart er det gjennomført flere samlinger/involveringsmøter:
- Det ble gjennomført barnetråkk undersøkelse i 5. og 6. klasse ved Støren barneskole den 7. og 12.
desember 2017 og for 1. klasse ved Støren ungdomsskole den 11. januar 2018.
- Det ble orientert i Næringsforeningens julefrokost den 12. desember 2017 og i desember 2018 der ca 40
deltakere var tilstede på hver samling
- Arbeidsmøte i Formannskapet den 15.03.2018
- Det ble gjennomført en workshop med påmelding for alle interesserte den 14. november 2018. Det
deltok ca. 50 stk
- Møte med elevrådet ved Gauldal videregående
- Enhetsledermøte
- Åpent folkemøte
- Felles arbeidsmøte mellom NPM og Formannskapet
Arbeidsmøte i Formannskapet medførte følgende innspill til planarbeidet:
- «Sprer vi oss over for stort område? (Støren næringsområde)
- Det bør være mulig å bygge eneboliger på flere områder – også i Haukdalen.
- Barnehager og skoler i sentrum, men hvis behovene tilsier det må det også kunne bygges eksempelvis
barnehage andre steder.
- Det må også planlegges for blokkbebyggelse – sentralt – enslige – kan bo lengre i eget hjem
- Ulike typer boliger med ulikt prisnivå
- Prestteigen bør fortsatt være lett tilgjengelig fra hovedveg
- Fortetting fra rådhuset mot gamle Støren sentrum
- Hva gjør vi hvis noen vil etablere næringsvirksomhet i kommunen før Støren Næringsområde Sør er
klart?
- Hvordan lage planer slik at antall dispensasjoner kan reduseres?
- Viktig med grøntområder
- Må se hva andre kommuner har gjort
- I utgangspunktet enig i at det skal legges opp til flateparkering i Støren sentrum, men det kan bli dyrt å
bygge parkeringshus
- Det bør etableres matebusser»
Alle innspill mottatt i løpet av prosessen er vurdert og tatt videre i dokumentet i konsekvensutredning med
innspill.

1.5 Konsekvensutredning
Det er utarbeidet planprogram som beskriver behovet for konsekvensutredning og planprosess. Det er vist til 11
utredningsteama som skal konsekvens vurderes ved utarbeidelse av kommunedelplanen. Temaene omtales i KU
konsekvensene av valgene er vurdert. Kjent informasjon, tidligere vurderinger og dokumentasjon av temaene er
lagt til grunn.
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2 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
2.1 Nasjonale og regionale føringer
Nasjonale og regionale føringer legges til grunn for det videre arbeidet, jfr. Planprogrammet. Nasjonale mål er
nedfelt gjennom lover, retningslinjer, stortingsmeldinger og offentlige utredninger.

2.2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i kommunestyret i mars 2015 og legger føringer for fremtidig utvikling
av kommunens tettsteder. Midtre Gauldal sin visjon er «Midtre Gauldal - kreativ og raus». Samfunnsdelen har
fokusområder som skal bidra til å realisere visjonen og det er satt overordnete mål for disse temaene:
-

Samfunn: økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, forvalte naturressurser til beste for dagens og
fremtidens generasjoner, økt fokus på folkehelse, hensyn ta klima- og energi i all planlegging,
tilrettelegge for boområder med mangfoldig bomiljø

Kommunedelplanen søker å tilrettelegge slik at målene kan innfris.

2.3 Gjeldende planstatus
Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt den 26.4.2010. Gjeldende Kommunedelplan Støren ble vedtatt i
Kommunestyret den 23.06.2014 og består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning
og ROS-analyse. Disse planene er lagt til grunn for, og delvis innarbeidet i planforslaget.
Planformålene som er brukt i planen er bebyggelse og anlegg (inkl. følgende formål; bolig, sentrumsformål,
forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning,
næringsbebyggelse/næringsvirksomhet, idrettsanlegg, andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg, grav- og
urnelund, kombinert bebyggelse og anlegg), Samferdselsanlegg og infrastruktur (vei, jernbane, gang- og
sykkelveier, kombinerte formål for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur), Grønnstruktur (park, friområde,
grønnstruktur), LNF- R, Bruk og vern av sjø- og vassdrag samt Hensynssoner (sikrings-, støy og faresoner).
Det er en rekke reguleringsplaner som er gjeldende innenfor planområdet. Det går frem av forslag til
planbestemmelser hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde og hvilke som vurderes opphevet.

2.4 Annet relevant planarbeid for planområdet
Midtre Gauldal er medlem i Trondheimsregionen og kommunen sluttet seg til retningslinjene i Interkommunal
arealplan for Trondheimsregionen vedtatt i Februar 2015 (IKAP2). Planen er retningsgivende for all planlegging
i Trondheimsregionen.
I tråd med bestemmelsene i plandelen til plan og bygningsloven, har Kommunestyret vedtatt
kommunal planstrategi 2016-2019, der revisjon av kommunedelplan Støren er en av tre prioriterte planoppgaver.
Utviklingsstrategi for Midtre Gauldal kommune (KS 28.02.2019) med følgende mål som relevante for denne
planen: «Innen 2030-2035 er det 30 % økning i antall sysselsatte i næringslivet». Hovedgrep for å oppnå dette er
blant annet presisert med følgende: «utvikle næringsområdet Støren Sør»
«Fra 2021 er det avsatt en arealreserve på minimum 300 dekar til bygging av 300 – 500 nye boliger.
Boligtilbudet er tilpasset innbyggernes behov og ønsker – differensiert boligtilbud».

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
3.1 Dagens situasjon
3.1.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Støren er kommunesenteret for Midtre-Gauldal kommune og i tillegg knutepunkt for veg- og jernbanenettet mot
Østlandet, Rørosområdet og Trondheim. Støren ligger ca. 50 km sør for Trondheim.
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Ny planavgrensning medfører en utvidelse sørover til å omfatte Haukdalsgrenda, østover til å omfatte
Sanddalen/Folstad, og vestover til å omfatte Furukollen – Kvassyllan. Planområdet avgrenses til Melhus
kommune i nord. Det nye planområdet har en størrelse på 47 000 daa.

3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Dagens arealbruk er i hovedsak avsatt til bolig, sentrumsformål, næring, offentlig- og privat tjenesteyting,
fritids- og turistformål, idrettsanlegg, andre typer nærmere angitt bebyggelse, grav- og urnelund, kmbinert
bebyggelse og anleggsformål, grønnstruktur, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Tilstøtende arealbruk
har status som landbruk-, natur og friluftsområder, der jordbruk/skogbruk er hovedformålet.

3.1.3 Stedets karakter
Støren har fra gammelt av vært et trafikalt knutepunkt, der flere ferdselsårer har møttes. Her har Fv 30 fra Røros
og Østlandet via Østerdalen møtt E6 fra Trondheim og Østlandet. Tilsvarende har Jernbanen, med møte mellom
den første Størenbanen, Rørosbanen og Dovrebanen hatt stor betydning for utvikling av tettstedet.
Under 2. verdens krig var tyskerne godt etablert på Støren, og Støren preges fortsatt av dette med rester etter
militær aktivitet i sentrum.
Tidlig på 1990 – tallet ble det bygd ny E6 utenfor sentrum, øst for Gaula, og Støren fikk en ny hoved adkomst
fra sør via Prestteigen. Støren sentrum fikk dermed tre «tyngdepunkter»; Korsen, Prestteigen og Stasjonsgata.
Avstanden mellom Korsen/Prestteigen og Stasjonsgata er ca. 1,5 km. Støren stasjon ligger ca. 300 meter nord for
Stasjonsgata.
Støren er preget av variert bebyggelse innen bolig, næring, industri, privat- og offentlig tjenesteyting der
vegnettet er det tydeligste strukturerende elementet. Støren som sentrum og tettsted oppleves i dag som
uoversiktlig og utydelig, selv om vi nå ser en utvikling i retning av mer tydelige skillelinjer mellom bolig og
næring som følge av gjeldende kommunedelplan.

3.1.4 Landskap
Det er elvene Gaula og Sokna som danner hovedstrukturen i dalbunnen i det store landskapsrommet på Støren.
Veggene dannes av bratte skogkledte fjellsider i øst og vest, mens det er åpent mot sør. Sidene har elveterrasser
hvor mye av bebyggelsen ligger. Hele nedre deler av sentrumsområdet på vestsiden av Gaula og områder
mellom Gaula og ny E6 består av elveavsetninger som i all hovedsak er grus.

3.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Kartfesting av kulturminner ble sist utført omkring 1998 og nytt kulturminnekart er under utarbeidelse. Samtidig
ble det gjort registreringer i forbindelse med etableringa av reguleringsplan for Støren Næringsområde sør samt
reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen. Registreringer av gravhauger, kokegroper, fangstanlegg,
bygdeborg og andre spor fra mennesker viser imidlertid at det har vært mye aktivitet på Støren allerede langt
tilbake.
Kulturmiljøer av nyere tid er Støren kirke, Støren Prestegård med museum, Skårvold gård og jernbaneområdet
rundt Støren stasjon. Støren som kommunikasjonsknutepunkt, har sin historie i utbyggingen og utviklingen av
jernbanen over en tidsperiode på over 100 år. Kulturmiljøet rundt jernbaneområdet med stasjonen, grøntområdet,
de gjenværende jernbaneboligene og andre eldre hus i området er et område som sier mye om hvordan og
hvorfor Støren har utviklet seg slik det har frem til i dag.

3.1.6 Grus- og steinressurser
Sand, grus og pukk er viktige naturressurser og forbrukes i et raskt tempo. Dette er ikke fornybare ressurser som
må sikres i et langsiktig perspektiv. Støren har flere store forekomster, regulerte og uregulerte forekomster
innenfor avgrensningen av Kommunedelplan Støren. De største forekomstene med sikker avgrensing ligger i
Furukollen/Olaplassen, Tangen/Hallråa, og Folstadbruddet. Ellers ligger det flere mindre grus- og pukkressurser
spredt omkring.

3.1.7 Naturverdier/naturmangfold
Gaula vassdraget har siden vedtak i Stortinget i 1996 vært vernet mot kraftutbygging. Vernet innbefatter også
side bekker til Gaula, som betyr at disse vassdragene også underlegges samme vurdering når det gjelder inngrep.
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Gaula er kjent som en flomelv, noe som gir grunnlag for et rikt biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs Gaula
og Sokna har en viktig funksjon for å redusere erosjon og utrasing, den binder partikler og reduserer
forurensning ut i elvene. Vegetasjonsbeltet er også viktig leveområde for en rekke plante- og dyrearter, og den
skaper gode oppvekstsvilkår for laks og sjøørret.
Det er flere områder med høy naturverdi i Støren. De fleste av disser er knyttet til elveløpene. Samtidig er det
registrert store rike myrer og høybonitet skogsmark inntil tettstedet som gir en variert flora.

3.1.8 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder
Skog- og krattområder, landbruksareal samt private- og offentlige grøntanlegg utgjør grønnstrukturen i Støren.
Uteområder for skoler, barnehager, idrettspark og lokale «uterom» i boligområdene er tilrettelagt for lek og
opphold. Det er tilrettelagt tursti i sentrum i forbindelse med Støren idrettspark. Fra boligområdene i Støren går
det skogs- og driftsveger som benyttes til friluftsliv. Med unntak av tilrettelegging for laksefiske, som er gjort av
laksefiskerne selv, er det ikke tilrettelagt for friluftsliv langs elvene.
Det er i etablert et større løypenett for skigåing i Frøsetmarka. Frøsetmarka brukes for øvrig også etter hvert
aktivt som turområde av mange innbyggere på sommer og er et viktig turområde for bygdas innbyggere.

3.1.9 Naturressurser, inkl. landbruk
Nærområdene til Støren er preget av dalsider med store barskogområder ned mot hoveddalføret. Infrastrukturen
som skogbruket er avhengig av, sammenfaller stort sett med adkomsten til eksisterende boligområder på Støren.
De samme utmarksområdene er attraktive for jakt, fiske og friluftsliv for stedets innbyggere.
Det er en aktiv jordbruksdrift på Støren med melkeproduksjon, ammekyr og sau. Det meste av jordbruksarealet
er lettdrevet flat sandjord som er godt arrondert rund driftsenhetene. Det meste av landbruksjorda er bygd på
gamle elveavsetninger i sentrum og er flomutsatt.
Området fra E6 oppover mot Haukdalen og Hallguttu (Haukdalsgrenda) består av flere små og mellomstore
gårdsbruk der mye av jorda er brattlendt. Det drives med korn, grasproduksjon og sauehold i dette området, i
tillegg til skogsdrift. På flere av gårdene er jordbruksarealet leid bort som tilleggsjord til andre aktive bruk.
Gaula er kjent som en av de beste lakseelvene i landet og benyttes til sportsfiske etter atlantisk laks og sjøørret.
Gaula har status som nasjonalt laksevasssdrag med utløp i Trondheimsfjorden. Gaula er varig vernet gjennom
verneplan III (1986) Årlig blir det fisket mellom 20-50 tonn laks i elva, og den utgjør noe av næringsgrunnlaget
for deler av næringslivet og enkeltgrunneiere i Støren. Laksefisket er en svært viktig del av næringsgrunnlaget
for flere av grunneierne langs planstrekningen. Foruten dirkete inntjening til grunneierne/rettighetshaverne ved
salg av fiskekort skaper fiske også betydelige ringvirkninger i form av overnatting som tilbys, aktiviteter knyttet
opp til dette og handel. Fiske tilbys også av de lokale jeger og fiskeforeningene. Det er påvist betydelige
grunnvannsressurser på Prestteigen mot Gaula og på Frøsetøya.

3.1.10 Trafikkforhold - kollektivknutepunkt
Atkomsten til Støren med bil er fra FV 30 - Røros og fra E6 via henholdsvis Haga bru i nord og Prestteigen i sør.
Det er ingen avkjøring sørover på E6 ved Haga bru. Det ligger ikke an til at det blir endring på dette i fremtidig
regulering av nye E6. Det vil si at all trafikk fra Engan må kjøre gjennom Støren sentrum for å komme seg
sørover på E6.
Bussrutene gjennom Støren sentrum tar av fra E6 ved Prestteigenkrysset i sør og ved Håggåbrua i nord. Bussene
betjener Støren jernbanestasjon og Rådhuset.
Støren stasjon er et kollektivknutepunkt (inkludert pendlerparkering) der både busser og tog stopper. Ved Støren
stasjon fortsetter Dovrebanen videre sørover vest for Gaula og Sokna, mens Rørosbanen krysser Gaula og
fortsetter østover mot Røros. Ved Prestteigenkrysset ligger E6 og Dovrebanen parallelt med hverandre.
Rørosbanen passerer under E6 ved Gaula. Jernbanen er en barriere i forhold til framkommelighet i Støren.
Prestgårdsbakken med jernbaneundergang er et kritisk punkt i de mest trafikkerte perioder av dagen. Ved
ytterligere fortetting i sentrum må denne åpnes
Planforslaget for Reguleringsplan E6 Prestteigen – Gyllan legger opp til firefelts vei fra Presttteigen til Gyllan.
Det er innregulert ny kryssløsning på Prestteigen med tilhørende ny bru over E6 for FV 30. Tilførselsvei til
Støren fra Haukdalen, Hauka, Budal og Strinde vil ankomme Støren gjennom Liøya og Soknesørene. Dette
medfører økende trafikk, forurensingsutfordringer samt redusert uteareal forbi barnehage og barneskole.
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Reguleringsplanforslaget ble politisk behandlet den 17.06.2019 og sendt tilbake til tiltakshaver med krav om
endringer av kryssløsning, endringer for skol- og barnehage mm. Planforslaget legger opp til at tiltakshaver gjør
de nødvendige endringer.
Ubebygde arealer i Støren sentrum benyttes i stor grad til parkering for ansatte, besøkende, pendlere og
godstransport. Mye av dette er uhensiktsmessig og lite effektiv bruk av sentrumsnære arealer.
Det er delvis godt utbygd gang- og sykkelveinett i planområdet. Dagens overgang i Frøsetbakken/Folstad er
under utbedring. Det mangler gang- og sykkelvei i Småplassan samt fra Støren stasjon og videre nordover i
Engan.

3.1.11 Barns interesser
Per i dag er det tilgjengelige utearealer i boligområder, skole og i barnehager. Samtidig ligger marka og
uteområdene lett tilgjengelig. Det legges opp til en fortetting i bolig- og næringsområder, som gjør at det er
viktig å sikre leke/aktivitetsområder og anlegg for idrettsaktiviteter for barn og unge fremover.

3.1.12 Sosial og teknisk infrastruktur
Befolkning
I perioden 2000 - 2018 har det vært en nedgang i folketallet i Singsås og i Budal. Både Soknedal og Støren har
økning i folketallet. Den største veksten har imidlertid vært på Støren med 24%.
Tabell 1: innbyggertallet pr. 01.01. fra år 2000 og til 2018 fordelt på de 4 skolekretsene i kommunen (TR2018).
2000

2005

2010

2015

2018

531

527

522

528

502

Singsås

1195

1093

1050

1034

1019

Soknedal

1700

1722

1710

1763

1769

Støren

2353

2455

2730

3011

2935

Budal

Det viser seg at det er noe forskjeller i prognosene fra SSB og Trondheimsregionen. I det videre arbeidet må det
ses til begge alternativene. Prognosene indikerer at det i hovedsak er Støren som får befolkningsveksten
fremover.
Tabell 2: prognoser for befolkningsutvikling Trondheimsregionen i Midtre Gauldal og Støren TR2018 den
8.10.2018 og SSB tabell1168 den 8.10.2018
År

2018

2022

2027

2032

2037

2040

Prosentvis vekst

Midtre Gauldal (TR2018)

6225

6338

6493

6609

6699

6743

7,6

Midtre Gauldal (SSB_M)

6225

6371

6576

6735

6846

6893

9,6

Støren (TR2018)

2935

3060

3155

3212

3258

3278

10,4

Tabell 3: Aldersfordeling 2019 -2040 i MGK (TR2018_2019)
Aldersgruppe

2 019

2 030

2 040

0-5

434

451

449

6-15

671

738

773

16-19

307

314

311

20-59

3246

2340

3224

60-79

1244

1268

1302

80+

344

467

560

SUM
15
102
4

Tabellen synliggjør aldersfordeling i Midtre Gauldal i 2019
og fremover mot 2040. Det foreligger ikke egne prognoser
for Støren. Fremtidsbilde viser at en økende andel av
kommunens befolkning vil være 80+ år og eldre.

-22
58
216

Oppsummert: i starten av 2018 er det 2935 innbyggere i Støren. Befolkningsutviklingen har vært positiv i fra
2000-2015, mens det har vært noe nedgang de siste årene. Befolkningsprognosene legger opp til vekst på 343
personer på Støren frem mot 2040.
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Oppvekst
Støren barnehage
Antall barn i alderen 0-5 år økt med 116 barn siden 2010. Ny barnehage er på Soknes med 72 plasser står ferdig i
2019 og vil dekke behovet for barnehageplasser iht. Trondheimsregionens prognoser. Ut fra SSbs prognoser vil
det være behov for ytterligere en ny barnehage i kommunen frem mot 2030 (Kilde; Torill Grøtte, Kommunalsjef
oppvekst 2018). Ny E6 forbi Støren medfører at barnehagene i Liøya/Soknesøran mister uteområder. Det må
avsettes nytt område for oppvekst i KDP Støren.
Støren barneskole
I følge SSB‘s prognoser vil barnetrinnet (6-12 år) i MGK få ca. 240 flere elever i 2040 enn i dag. Tall fra
Trondheimsregionen viser en stigning på ca. 130 elver på barnetrinnet. Det er usikkert hvor i kommunen veksten
kommer, men utviklingen de siste årene viser at økningen vil skje på Støren. Støren barneskole har per i dag ikke
kapasitet til øke elevantallet med over 100 elever som prognosene for Støren viser. Det vil være behov for
utbygging av Støren barneskole, evt. etablering av ny barneskole på Støren. En slik utbygging/utvidelse må skje
senest i 2020 (Kilde; Torill Grøtte, Kommunalsjef oppvekst 2018).
Støren ungdomsskole
Befolkningsprognosene fra SSB viser at antallet skoleelever i alderen 13 – 15 år vil fortsette å synke frem til
2020 før elevtallet stiger. I følge SSB‘s prognoser vil ungdomstrinnet få ca. 100 flere elever i 2040 enn i dag.
Tall fra Trondheimsreionen viser ikke tilsvarende vekst, men en økning på ca. 60 elever på ungdomstrinnet fra i
dag. Prognosene for elevutviklingen tilsier at ungdomsskolen har romkapasitet som dekker behovet til rundt
2030/2032.
Et tankeeksperiment med en uforutsett befolkningsvekst som medfører 100 flere elever på ungdomskoletrinnet
enn i dag medfører en utvidelse av dagens skolebygg på anslagsvis 650 m2 (to etasjer). (Kilde; Torill Grøtte,
Kommunalsjef oppvekst 2018).
Gauldal videregående
Gauldal videregående har per januar 2019 - 344 elever (Melhus videregående 523 elevplasser). Trøndelag
Fylkeskommune opplyser per nå at det ikke er planer om å bygge ut Gauldal vgs, men at Melhus skal
oppgraderes til rundt 600 elevplasser. Fylkeskommunen antar likevel at det trolig er behov for 30-40 nye plasser
frem mot 2030 – 2040. (Mellom 50 og 60 prosent av "ungdomsskolens kull" går ved de to skolene). De øvrige
skal i opplæring i bedrift eller ved andre videregående skoler. Det er ledig kapasitet i dagens Gauldal vgs.
(kilde: John Evjenth, Trøndelag Fylkeskommune januar 2019).

Pleie- og omsorg
Omsorgsboliger (inkludert sykehjemsplasser)
Utredninger i trondheimsregionene viser til at en videreføring av dagens dekning av sykehjemsplasser vil Midtre
Gauldal Kommune har behov for 24 nye sykehjemsplasser i perioden 2021-2030 og ytterligere 16 nye
sykehjemsplasser i perioden 2031-2040, altså totalt 40 nye sykehjemsplasser frem mot 2040.
I henhold til SSB sine prognoser vil det i 2025 - 2026 være behov for ca. 37 nye omsorgsboliger med
heldøgnbemanning. I 2031- 2032 bør det bygges ytterligere ca. 25 omsorgsboliger med heldøgnbemanning.
Omsorgsboliger med heldøgnbemanning vil imøtekomme antatt behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
Det vil si at det er et behov for 62 nye omsorgsboliger innen 2040 (kilde; Kristin Grindstuen, enhetsleder for
pleie- og omsorg januar 2018).
Boliger for funksjonshemmede
Det er stipulert et behov for 16 boliger for funksjonshemmede innen 2030 i samlokalisert i bygg med
tilrettelegging for personalbare og døgnbemanning i deler av bygget. (kilde; Kristin Grindstuen, enhetsleder for
pleie- og omsorg januar 2018).

3.1.13 Bolig
Ut i fra dagens gjennomgang av boligområder/sentrumsområder avsatt i KDP Støren eller i reguleringsplaner var
det per 4.9.2018 et boligpotensial i Støren på 744 boliger. Flere av områdene er ikke er detaljregulert er antallet
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boliger et grovt beregnet overslag. Eksempelvis er Frøset avsatt med 100 boliger i tabell 4. En mulighetsstudie
utarbeidet av plankontoret (01.06.2018), viser at arealet kan utvikles med 20 eneboliger og 30-40 leiligheter.
Boligpotensialet er derfor et anslag om antall boliger i uregulerte områder. I regulerte områder er det presist.
Tabell 4 boligpotensial etter boligfelt og boligtypefordeling i S (kilde: konkurransemodell_TR_2018_20180904)
Feltnavn

Status

Boligpotensial

Korsen
Snurruhagen_leir
Soknesjordet
Engan_leir
Gammelsaga/Gammelgården
Grutheim
Frøset, utvidelse

Soknes leir
Bakketun
Heimen
Småvollan park

Leiligheter. Det er ikke
120 påstartet regulering
Sentrumsformål med
leiligheter. Det er ikke
40 påstartet regulering
Rekkehus/leiligheter. Det
er ikke påstartet
60 regulering.
Leiligheter. Det er ikke
35 påstartet regulering
Rekkehus/leiligheter. Det
er ikke påstartet
240 regulering.
11 Leiligheter. Regulert
Enebolig. Tomannsbolig
100 tillates.
Leiligheter.
Rekkehus/leiligheter. Det
er ikke påstartet
27 regulering.
20 Regulert leiligheter
24 Regulering stoppet opp
13 Regulert leiligheter

Soknes 1 og Kalvtrøa 6

10 Ikke regulert
Offentlig formål med
10 inkludert leiligheter
24 Regulert leiligheter

Frøset B1

Regulert
10 leiligheter/rekkehus

Banktomta
Lysgården

Dagens totale boligpotensial

744

Med bakgrunn i forventet befolkningsvekst og boligpotensialet i boligfeltbasen forutsettes bygd 93 boliger i
Støren frem til 2040. (kilde: konkurransemodell_TR_2018_20180904.)
Med unntak av Frøset er alle boligområder i gjeldende planer avsatt til mindre typer bolig som leiligheter,
rekkehus etc.
Ut i fra gjeldende boligpotensial og vedtak i Kommunestyret må det tilrettelegges for nye eneboligområder i
KDP Støren.

3.1.14 Kirke/annen trosutøvelse
Eksisterende gravplass inkludert kirketomta er i dag på 19,8 daa. Til sammen gir dette 332 kistegraver hvorav 48
er vendt mot Mekka. I tillegg blir det etablert 356 urnegraver på ny minnelund.
Når man samtidig iberegner gjenbruk av eksisterende graver så bør opparbeidet område holde i 20 - 30 år
fremover. Enda foreligger et areal som ikke er opparbeidet som ved en senere utvidelse kan gi ca. 150
kistegraver. Det er derfor forespeilet at dagens avsatte areal er tilstrekkelig i 40 år fremover.
I dag er behovet for parkering dekt ved bruk av parkeringsplass (ved bårehus) og parkeringsplassen på andre
siden av Kjørkvollveien (Kilde; kirkeverge Eli Ødegård, E. oktober 18).

3.1.15 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur for vann- og avløp er nylig oppgradert. Det antas at med en utbygging av 25 boenheter per
år (i henhold til boligprognoser), ikke vil være behov for utbygging av teknisk infrastruktur før om ca. 15 år.
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Støren vannverk er nylig etablert drikkevannskilde, og den gamle drikkevannskilden (Kvennvatnet) fungerer nå
som reservevannkilde. Når Norsk kylling drar vil det være god kapasitet på både drikkevann og avløpsanlegg
Det ble etablert fjernvarmenett på strekningen Støren Trelast – Korsen i 2010, der flere offentlige bygg er
påkoblet.

3.1.16 Næring
Næringsareal i Trondheimsregionen
Kommunene i Trondheimsregionen har avsatt en god del areal til næringsformål, både eksisterende og framtidig,
i sine kommuneplaner. Dette skaper forutsigbarhet for næringslivet og sikrer at det legges til rette for
næringsutvikling ”på rett sted”.
I alle arealkrevende bransjer er det en sentraliseringstrend på gang. De virksomhetene som er etablert i regionen
får flere ansatte, mens antall nyetableringer er begrenset. I industribransjen ser vi en nedgang i antall
etableringer, mens totalt antall ansatte har økt i perioden 2009-2015. Størst vekst i antall etableringer er i
agentur- og engroshandel, reparasjon av motorvogner og i bygg- og anleggsbransjen, dette gjelder særlig små
virksomheter med få ansatte. Logistikknæringen er en vekstnæring som i stor grad fanges opp av økt aktivitet i
eksisterende virksomheter.
Behov for areal til næringsvirksomheter skyldes i stor grad byomforming i Trondheim. Brattøra/Nyhavna,
Lade/Leangen og Tempe/Sluppen er alle områder som skal transformeres til urbane byområder. I disse områdene
er det etablert en god del arealkrevende næringsvirksomheter. Transformasjon av et område tar lang tid. Noen av
virksomhetene kan innpasses i den framtidige byområdet, enten permanent eller midlertidig til deres lokaler skal
transformeres, de øvrige må flytte. På kort sikt er det behov for regulerte arealer til de store arealkrevende
virksomhetene som må flytte for å få transformasjonsprosessen i gang. Midtre Gauldal vil være med å
tilrettelegge for dette i Støren næringsområde sør.
Næringsareal i Midtre Gauldal
Per i dag har Midtre Gauldal kommune avsatt 30, 4 daa ledig areal til forretningsareal og 92 daa til
Industriformål. Deler av forretningsarealet som er ledig, brukes midlertidig per i dag til brakkerigg for E6
utbyggingen og er derfor ikke tilgjengelig. Resten av industriarealet i tilknytning til Kroken og sørlige del av
sentrum er under planlegging til bestemte bedrifter.
Det vil si at det er 40 daa i Liøya øst som er ledig på kort og lang sikt for type næring som; lokalservice, som
omfattes av bygg- og anleggsvirksomheter, bilverksted og agentur/engros samt lager/logistikk.
Det er et behov for å tilrettelegg mer av denne typen areal.
I tillegg er det regulert 288 daa til næring med tanke på industri gjennom reguleringsplan for Støren
næringsområde sør. Infrastruktur til området er under utbygging.

3.1.17 Risiko- og sårbarhet
Aktuelle tema for Støren er flom i vassdrag, flomveier og overvann, jordskred, steinsprang og snøskred, brann
og eksplosjon, drikkevannsforsyning, trafikkfare og ulykkes punkt og bortfall av elektrisitet. Viser til egen ROS
– analyse for planområdet.
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4.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
4.1 OVERORDNA GREP
4.1.1 ABC – prinsippet for næring og bolig
Trondheimsregionen har gjennom IKAP utviklet metodikk for lokalisering av næringsvirksomhet, basert på
ABC – prinsippet (IKAP 2015). Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyret i Midtre Gauldal «Støren 2040»
(kartskisse under) den 15.4.12. Dette er blitt brukt som hovedprinsipp ved utarbeidelsen av kommunedelplan
Støren vedtatt i 2014 og videreføres i dette planarbeidet.

I ABC – prinsippet for næring deles næringsarealer i tre kategorier: A – områder er typisk
kontorplasslokalisering, god tilgjengelighet 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 anleggsvirksomhet. C – områder er gjerne arealkrevende industri- og logistikkvirksomhet utenfor
tettstedene. Arealkrevende virksomheter er delt i tre bransjer;
-

Lokalservice, som omfattes av bygg- og anleggsvirksomheter, bilverksted og agentur/engros,
Lager/logistikk som omfattes av samlastere, vareleverandører, post- og pakkedistribusjon
Industri som er produksjonsvirksomheter

Inndeling i disse tre bransjene (C -områder) er begrunnet i lokaliseringskriterier og forventet utvikling i årene
framover. Fellestrekk for alle tre bransjene er at virksomhetene gjerne er etablert på næringsarealer med god
tilknytning til hovedvegnettet.
ABC – prinsippet er videreutviklet for bolig i KDP Støren; A – områder har krav om høy utnyttingsgrad med
beliggenhet i sentrumsområder og tilhørende boligområder, typisk her er utvikling av blokk/leiligheter med mer
enn to etasjer. B – områder har middels utnyttingsgrad med hus i kjede, rekkehusvertikaldelt tomannsbolig med
mindre enn tre etasjer. C – områder har lav utnyttingsgrad og er tilrettelagt for enebolig.
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4.1.2 Fortetting
Fortetting av eksisterende byggeområder er sentralt i areal- og transportpolitikken, og gir fordeler med tanke på
jordvern, bevaring av biologisk mangfold og store friluftsområder. Fortetting gir mer klimavennlig utbygging
med mindre transport, krever mindre energi til oppvarming og mindre ressurser til drift av tettstedet. Videre kan
fortetting gi nye tettsteds kvaliteter, alternative botilbud og grunnlag for et mer aktivt sentrum med tyngre kulturog handelstilbud. Fortettingsbestemmelser legger opp til at eneboligområder omdannes til småhusbebyggelse.
Fortetting av eksisterende eneboligområder utenfor Støren sentrum har vist seg å ikke ha vært gunstig på grunn
av ikke nødvendig etablert infrastruktur og for lave krav til parkering. Fortettingsbestemmelser eksisterende
eneboligområder utenfor sentrum videreføres derfor ikke i planforslaget. Det nye planforslaget viderefører
imidlertid bestemmelser om fortetting i sentrumsnære boligområder som i mindre grad er bilbaserte, men hvor
sykling, gåing og bruk av kollektivtransport kan bli mer fremtredende. Mer bestemt gjelder dette
sentrumsformål, Korsen og Kalvtrøa.
Det tilrettelegges for fortetting av omsorgsboliger i tilknytning til Støren sykehjem.

4.1.3 Enebolig i Støren
Dagens befolkningsprognoser, nytt næringsområde Støren sør, ny E6 samt mulig etablering av verkstedhall i
Engan sett opp mot eksisterende boligpotensial, synliggjør et stort behov for tilrettelegging av eneboligområder i
tilknytning til Støren.
Frøset boligområde ble valgt som fremtidig retning for enebolig i gjeldende KDP Støren. Plankontoret har
gjennomført en mulighetsstudie for området og det er stor usikkerhet knyttet til realismen i utviklingen av
området. Frøset boligområde er samtidig avgrenset på grunn av terrengformasjoner.
Ner- og Øverunnet, Flatreitan, Folstad, Engan, Kvilvangen, Granmoen er vurdert som aktuelle boligområder
både i dette planforslaget og i tidligere planforslag. Etter en samlet gjennomgang er de vurdert som mindre egnet
på grunn av hensynet til dyrka mark, flom, ras/skred, utilfredsstillende infrastruktur (vei, vann og avløp, gangsog sykkelvei), avstand til sentrum, topografi som medfører at boligområder etableres som mindre klynger over
hele Støren.
Reguleringsplan for næringsområde Støren sør er vedtatt (KS sak 5/18), og oppstart for utbygging av vei, vann
og avløp er planlagt høsten 2019. Midtre Gauldal kommunestyre har vedtatt at det skal investeres store summer i
infrastruktur, og nærliggende områder er i derfor vurdert brukt til bolig.
Etter en grundig vurdering er det lagt opp til at Støren Sør, vest for Lekåsen skal tilrettelegges som et fremtidig
utviklingsområde for enebolig i Støren. Argumentasjonen for dette er sambruk av teknisk infrastruktur, arealene
er ikke utsatt for registrerte naturfarer (skred, flom), unngår en stadig bit for bit utbygging ved å etablere en
retning for enebolig, unngår å ta i bruk dyrka mark i dalbunnen, berører ikke verna vassdrag, unngår blanding av
bolig og næring etc. Frøset videreføres som en midlertidig utvidelse av dagens felt inntil det foreligger avklarte
arealer for eneboligutbygging i Støren Sør.
Eneboligområde Støren Sør medfører at det ikke tilrettelegges for nye eneboligområder andre steder (jfr.
merknader til planforslaget).

4.1.4 Engan
Norsk kylling ble grunnlagt i en tidligere konfeksjonsfabrikk i 1991, som en liten bedrift i et godt etablert
boligområde i jernbaneområdet Engan på Støren. Nedre platå av Engan er tilrettelagt for næring, mens øvre platå
er avsatt til bolig. Kombinasjon av bolig og næring har over flere år vist seg å være konfliktfylt både for
innbyggere og næringsliv.
I 2017 vedtok styret i Norsk Kylling at de skal flytte fra dagens etablering i Engan, Støren nord. Dette medfører
store endringer i området og gjør at kommunen må ta en fornyet vurdering på hvordan utviklingen skal utvikles
fremover.
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I september 2018 ble reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen endelig vedtatt. Det tilrettelegger for
steinbrudd for produksjon av stein og pukk i Furukollen, samt et massetak for utvinning av grus- og steinmasser
på Olaplassen. Arealet ligger vest og nord for Engan boligområde, mellom ca. 75 moh. ved FV 630, og opp til
385 moh. ved Furukollen. Rådmannen vurderer dette til å være en økende grad av industrialisering av Engan
området, som vil medføre en økende trafikkbelastning gjennom Engan og resten av sentrum, samtidig som det
vil kunne medføre økt forurensningsfare for støv og støy osv.
Bane Nor SF er en stor grunneier (ca. 130 daa) i forbindelse med Støren stasjon i Engan. Bane Nor vurderer nå å
etablere et nytt verksted på Støren, som skal erstatte etablert verkstedhall på Marienborg i Trondheim. På selve
verkstedet er det anslått om lag 30 – 50 nye arbeidsplasser. Når verkstedet er etablert vil vedlikeholdsoperatør
kunne velge å plassere deler av komponentvedlikehold ved verkstedet, hvilket vil kunne gi ytterligere
arbeidsplasser. Etableringen krever imidlertid ny adkomst til området øst for jernbanen.
I tillegg er det etablert beredskapsterminal ved Støren stasjon. Denne skal kunne brukes når det oppstår
uforutsette brudd på jernbanelinja for omlasting av gods fra bane til veg.
Etter en samlet vurdering tilrettelegges det for at Engan gradvis kan transformeres til et næringsområde som skal
omfatter lokalservice, bygg- og anleggsvirksomhet, bilverksted eller lager/logistikk som omfattes av samlastere,
vareleverandører, post- og pakkedistribusjon. Det vil være en unik mulighet for fremtidig flytting av
varetransport at dette flyttes fra vei til bane. Arealene i Engan tilrettelegges for dette.

4.1.5 Kollektivknutepunkt i Støren
Støren stasjon er kollektivknutepunkt for jernbane og buss. På jernbanen er det i dag få lokaltog som betjener
Støren, og det meste av kollektivtransporten går med buss. De fleste busser, både lokale og regionale kjører
innom Støren stasjon. Det er lagt til rette for kollektivtransport med mulighet for omstigning mellom tog og buss
og for parkering/sykkelparkering. I tråd med overordna nasjonale føringer er det i gjeldende plan tilrettelagt for
fortetting av bolig og ny boligetablering rundt kollektivknutepunktet. Det har imidlertid vist seg at det Engan er
lite attraktivt for boligutvikling grunnet utvikling til industri/næring. Samtidig er store deler av området i Engan
ras-, skred- og flomutsatt.
Stasjonen ligger i utkanten av Engan, mot Støren sentrum og er lite flyttbar i med at Dovrebanen og Rørosbanen
møtes her. Kollektivknutepunktet må derfor opprettholdes som i dag, og det tilrettelegges for ytterligere
muligheter for pendlerparkering. I tillegg legger planforslaget for reguleringsplan E6 Prestteigen – Gyllan opp til
etablering nytt kollektivknutepunkt for buss i avkjøringsramper i Prestteigenkrysset. Det medfører to
kollektivknutepunkter i Støren. I og med at sentrum er under flytting er det viktig at det også tilrettelegges for
kollektivknutepunkt i nye sentrum, da dette gir muligheter for at innbyggere har flere muligheter å forflytte seg
effektivt. Dagens teknologiske utvikling gir muligheter for selvkjørende motorkjøretøyer og målet er at et slikt
fremkomstmiddel skal knytte sammen de to kollektivknutepunktene på sikt.

4.1.6 Fremtidig vei Støren sør - Haukdalen
Bakgrunn

Ved regulering av Støren Næringsområde Sør var det i første gangs behandling av planforslaget planlagt å knytte
Støren Sør sammen med Fv 631 i Haukdalsgrenda (veiforbindelse til Soknedal og Budal). Bakgrunnen var blant
annet at dagens adkomst ned til E6 er svært dårlig for næringsutøvende blant annet på grunn av brå sving,
stigningsforhold og bruløsning (Haukdalsbrua). Samtidig var det et fremtidig ønske om å knytte boligområde i
Haukdalsgrenda tettere inn til Støren sentrum. Denne delen av planforslaget ble imidlertid stoppet ved at
Fylkesmannen fremmet følgende vilkår for egengodkjenning i brev av 06.01.2017;
«Med bakgrunn i naturmangfoldloven har Fylkesmannen som vilkår for egengodkjenning at adkomstvegen fra
sør fra Haukdalen til vegkrysset nord for Mynthaugen må tas ut av planen for å bevare de store
naturmangfoldverdiene. Mulige alternativer må vurderes. Fylkesmannen deltar gjerne i en dialog knyttet til
vilkåret».
Tidspress i planarbeidet medførte at Midtre Gauldal Kommune på daværende tidspunkt valgte å ta ut vei til
Haukdalen, og vedta resten av reguleringsplanen i påvente av revisjon av KDP Støren.
Mulige alternativer er vurdert
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Ved fremføring av ny veglinje er det vurdert ulike alternativer for vegtrase:
Alternativ A
Ligger langs østsiden av Haukdalsmyra (se bilde). Østsiden av
Haukdalsmyra består av verdifulle naturområder. Skogen er spesielt
viktig i forhold til biologisk mangfold Etablering av veglinjen langs
østsiden av Haukdalsmyra vil få svært negative konsekvenser for
naturmiljøet i området. Veglinjen blir liggende i kantsonen og dyreliv,
samt at det er det viktigste området i forhold til næringstilsig til
Haukdalsmyra. mellom skogsområdet og myra, og berører en god del av
selve myra. Kulturminnene i området er forsøkt ivaretatt ved at veglinjen
er forsøkt lagt utenom kulturminnene. Ingen muligheter for
videreutvikling av bolig ved dette alternativet.
Alternativ B
Ligger langs vestsiden av Haukdalsmyra (se bilde). Ved å legge
vegtraseen til vestsiden av myra reduseres inngrepet i viktige
naturområder betydelig. Veglinjen er optimalisert for å ivareta både
naturmiljø, kulturmiljø, landskapstilpasning og krav til veggeometri så
mye som mulig. I nordvestre del av Haukdalsmyra vil alternativet få en
noe mer negativ konsekvens for kulturminner enn det østlige alternativet
ved at området rundt bygdeborgen og kulturminnene rundt denne berøres
i noe større grad. Muligheter for videreutvikling av bolig ved dette
alternativet.

Alternativ C
Ligger øst for Lekåsen. Alternativ C gå igjennom et område preget av
morene grunn med små myrlendte områder. Myrområdene mellom
Enamyra og Haukdalsvatnet har arter registrert av stor
forvaltningsmessig interesse. På grunn av terreng og stigningsforhold
vil veien måtte legges vest for Haukdalsvatnet. Haukdalvatnet er
drikkevannskilde for beboere i Haukdalen og mye brukt som
friluftsområde. Nedkomsten til Haukdalen er bratt (6%), men mulig å
etablere. Det er ikke kjente registrerte kulturminner i området.
Reduserte muligheter for utvikling av bolig på grunn av
terrengformasjoner, Haukdalsvatnet og at bolig ikke er aktuelt å
planlegge inn til Støren næringsområde sør.
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Alternativ D
Ligger vest for Haukdalsmyra. Deler av Haukdalsmyra er allerede berørt i
form nyetablert jordbruksareal med adkomstvei nord. Omfanget av ny vei
vil derfor ha en noe formidlende virkning i dette området. Utover dette
trekkes veien mot vest i terrenget for unngå berøring med myra. For å
etablere veien vider sørover, må den på grunn av stigningsforhold berøre
noe av areal godkjent til dyrka mark. Våttan er et avgrenset område på en
høyde hvor det er registrert en bygdeborg. Selve bygdeborgen er båndlagt
og vil ikke bli berørt. Veien blir liggende som et skille mellom godkjent
nydyrking og bygdeborg i Våttåsen. Kirkevegen til Haukdalsgrenda
berøres. Ellers ligger det flere tjærebrenningsanlegg, fangstlokaliteter i
nærheten av veien som ikke blir direkte berørt. .Haukdalsgrenda i sør – en
mindre grend preget av jordbrukslandskapet og spredt bebyggelse.
Granskogen dominerer sørvendt åsside over grenda Alternativ D er
tilrettelagt slik at den er tilpasset fremtidige boligområder.

Alternativ E
Det er vurdert et alternativ E - næringsvei ned til Sanddalen. Dette anses ikke som et formålstjenlig alternativ på
nåværende tidspunkt, da hovedmålet er å knytte Støren sammen med Haukdalen, Hauka og Budal.
Alternativ C og D videreføres som framtidige veialternativer i planforslaget med følgende begrunnelse:
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Alternativ C inngår som valgt løsning for å ivareta fremtidig næringstrafikk og gjennomkjøring
Haukdalen/Hauka og Budal. Veien har redusert lengde i forhold til Alternativ B. Det anses hensiktsmessig å
skille næringstrafikk og boligtrafikk i fremtiden.
Alternativ C vurdert som raskere realisert enn alternativ B, som bør utbygges etappevis i tråd med
boligbyggingen.
Alternativ D Det er et stort behov for tilrettelegging av nye eneboligområder i Støren. Etter en gjennomgang av
alternative aktuelle områder er det konkludert med at dette skal være den fremtidige utviklingsretningen for
bolig. Det vil derfor være behov for utbygging av veialternativ D. Veien må detaljreguleres.
Det vises for øvrig til innspill og KU.

4.1.8 Sentrum
Korsen – Prestteigen - Nesset skal utvikles til et levende og kompakt sentrum med attraktive sentrumsfunksjoner
i gangavstand slik at behovet for transport med privatbil reduseres til et minimum i sentrum. Denne strekningen
av sentrum skal forbeholdes dagligvarehandel, tjenesteyting, hotell/overnatting, kontor og leiligheter.
Idrettsparken med tilhørende grøntområde, Fredheimparken, fremtidig park på Korsen samt grønne områder ved
skole og barnehage er viktige friområder for beboerne i sentrum. Tilgangen til Gaula utvikles i sammenheng med
utvikling av sentrumsområdene.
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5 AREALFORMÅL OG ENDRINGER I PLANKARTET
Plankartet viser arealformål som viser hva ulike områder kan tillates brukt til. For enkelte arealer er det i tillegg
vist hensynssoner hvor spesielle hensyn som skal ivaretas. Arealformålene skiller mellom eksisterende og
framtidige områder. De eksisterende er en videreføring fra planer som er vedtatt tidligere. Eksisterende områder
er vist med en lys fargenyanse og framtidige er vist med en sterkere fargenyanse.
Det er gjort flere små endringer i plankartet som ikke kommenteres spesielt. Det kan f.eks være at
arealbrukskategorier samkjørt med eiendomsgrenser, endringer der arealkategori og bestemmelse har vært
motstridende, oppdatering av kart i samsvar med vedtak om f.eks dispensasjoner siden siste revisjon.
Tabell 5; under viser arealformål og hensynssoner som angitt i plankartet
Formål
SOSI-kode
Bebyggelse og anlegg:
Boligbebyggelse
1110
Sentrumsformål
1130
Forretninger
1150
Offentlig eller privat tjenesteyting
1160
Fritids- og turistformål
1170
Råstoffutvinning
1200
Næringsbebyggelse
1300
Idrettsanlegg
1400
Andre typer bebyggelse og anlegg
1500
Grav- og urnelund
1700
Kombinert bebyggelse og anlegg
1800
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg
Bane
Kollektivknutepunkt
Parkering
Kombinert formål for samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
Grønnstruktur
Grønnstruktur
Friområde, Park
Landbruk, natur og friluftsliv, reindrift
LNFR-areal for nødv. tiltak for landbruk og
gårdstilknyttet næring og reindrift
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde
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Nåværende

Framtidig

Hensynssoner
Sikringssone
Område for grunnvannsforsyning
Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass

120
130

Sone med særlige angitt hensyn
Bevaring naturmiljø
Bevaring kulturmiljø

560
570

Båndleggingssone
Båndlegging etter lov om kulturminner

730

Faresoner
Ras- og skredfare
Flomfare
Skytebane
Høyspenningsanlegg

310
320
360
370
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5.1 Områder for bebyggelse og anlegg – pbl § 11-7 nr. 1
5.1.1 Boligbebyggelse (1110)
Omfatter arealer hvor alle former for (helårs) boligbebyggelse og boligbruk samt tilhørende anlegg er tillatt.
Forespeilet befolkningsutvikling viser behov for utbyggingsarealer til enebolig i Støren. Eneboligområdene
tilrettelegges i Støren sør B_F1 – B_F4. Totalt er det avsatt ca. 1000 daa og det er anslått at det kan etableres
inntil 800 eneboliger i området.
Det foreligger totalt et boligpotensiale på i overkant av 700 boliger i gjeldende KDP inkludert reguleringsplaner.
Dette kan være noe misvisende i og med at Frøset (B18) er vurdert til ca. 100 eneboliger i gjeldende
boligpotensiale, mens en mulighetsstudie viser at området kun kan realiseres i overkant av 20 eneboliger.
Området ved Gammelgården og Engan har et forventet boligpotensiale på 275 leiligheter. Disse arealene tas ut
og omgjøres til henholdsvis offentlig tjenesteyting og næring. Disse erstattes med BF_5 (Vestlia) og BF_6 (nord
vest for Soknesjordet). Områdene legges inn som sone A, med høy fortetting inn mot sentrum.
For de øvrige boligområdene er Kalvtrøa (B4) og Soknesjordet (B2) endret fra sone B til sone A. Spjeldbakken
(B_F7 og B10) er tilrettelagt for sone B. Utover dette er resterende boligområder tilrettelagt som sone C, så
fremt de ikke allerede er fortettet eller i henhold til gjeldende reguleringsplan.
Tabell 6; Tabellen under oppsummerer områdene vist som fremtidige områder for boligbebyggelse
Nye områder for boligbebyggelse B_F
Område DAA Kommentar
B_F1
610
Støren sør
B_F2
204
Støren sør
B_F3
970
Støren sør
B_F4
167
Støren sør
B_F5
16
Vestlia
B_F6
18
Korsen.
B_F7
26
Spjeldbakken. Kombinert bolig/næring i dag. Omgjøres til boligformål.
Tabell 7; områder som er tatt ut som boligformål og gitt annet formål
Områder for boligbebyggelse som er tatt ut evt. endret formål
Nye formål DAA Kommentar
o_TJ_F
65
Oppvekstområde
LB_F1
4,5
Bolig Gammelgården
SE_F1
9,8
Boliger i Kalvtrøa
o_TJ_F3
1,2
Utvidelse bolig funkjsonshemmende
o_TJ_F4
1,2
Utvidelse sykehjemmet
KBA_F1
59
Engan boligområde
AN_F1
12
Engan leir

5.1.2 Sentrumsformål (1130)
I denne arealkategorien inngår både forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, boliger herunder også
nødvendige grønne (ute-) areal til bebyggelsen. Det er krav om ny reguleringsplan for disse områdene dersom
tiltakene ikke er i samsvar med eksisterende reguleringsplan.
Dagens sentrumsformål videreføres på aksen Korsen – Prestteigen med videre utvikling over E6 og Sokna
(Nesset). Disse områdene i Støren er vist som sentrumsformål.
Østre del av Kalvtrøa er endret fra bolig til sentrumsformål. I tillegg er Nesset endret fra kombinert bebyggelse
og anlegg til sentrumsformål. Totalt omgjøres 38 daa fra bolig og kombinert bolig/næring til sentrumsformål
Målet er å få en mer helhetlig og fortettet sentrum. For å få en tilfredsstillende infrastruktur må det på sikt lages
en områderegulering for Støren.
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5.1.3 Forretninger (1150)
Formålet omfatter arealer og bygninger til detaljhandel. Detaljhandel omfatter all form for varesalg til private
sluttbrukere.
Det er i dag kun Trekanten som fortsatt har ledig areal til Forretning.
Trender i samfunnet viser imidlertid en utvikling der omsetningen og lønnsomheten ved handel av klær, sko,
sport, møbler mm. går ned. En handelsanalyse fra Danske Bank mener bakgrunnen for dette antas å være
netthandel (folk sitter hjemme å handler – økte med 17 % i 2018). Tjenestekonsumet øker slik at det handles
færre varer, men mer av reiser, tjenester, spiser mere ute m.m. Det er mindre innovasjon, og folk har stort sett det
vi trenger. Samtidig er delingsøkonomien en voksende trend der man f. eks deler på biler, klær mm. uten å kjøpe
dem. Det antas derfor at det avsatte areal til Forretning er tilstrekkelig i fremtidig planperiode. Samtidig vises det
til Sentrumsformål (1130), som også innbefatter muligheter for forretning i kombinasjon med andre formål.
Tabell 8: Områder avsatt til forretning
Område Id/sted Planstatus
Areal (daa)
regulert
Engan (F4)
Forretning 3,4
hotell
Trekanten (F3) Forretning
27
Moøya vest
(F2)
Byggmakker
F1

Areal
(daa)Ledig
0
27

Forretning

9

0

Forretning

18

0

Egnethet/type industri
Arealet videreføres fra eksisterende
plan
Arealet videreføres fra eksisterende
plan.
Arealet videreføres fra eksisterende
plan
Arealet videreføres fra eksisterende
plan

5.1.4 Offentlig eller privat tjenesteyting (1160)
Formålet omfatter arealer til forskjellige former for offentlig og privat tjenesteyting som for eksempel skoler,
barnehager, institusjon, omsorgsboliger og forsamlingslokaler.
Barneskole og Barnehage
Gammelgården/Gammelsaga tilrettelegges for fremtidig oppvekstområde for skole/barnehage (viser til nærmere
vurderinger i dokumentet KU med innspill). Et økende antall barn- og unge i Midtre Gauldal vil også medføre
behov for ny idrettshall. Dette legges inn i formålet.
Ved utbygging av nye boliger i Støren sør settes det karv om at det må reguleres inn areal for fremtidig
barnehage i B_F4.
Gauldal skole- og kultursenter
Det anses ikke behov for fremtidig utvidelse av området ved Gauldal skole- og kultursenter i henhold til dagens
prognoser, men heller ikke dersom det skulle komme en uforutsett befolkningsvekst. I dag er ca. 5,5 daa avsatt
til offentlig formål i vestlig retning. Ved fremtidig utbygging må imidlertid arealet reguleres.
Omsorgsboliger
Det tilrettelegges for at fremtidige omsorgsboliger med heldøgns bemanning etableres i tilknytning til dagens boog omsorgssenter. Her vil det være mulig å bygge i høyden, samt i utvidelse mot parkerings område for
Rådhuset. Det er også mulig å flytte noe av dagens virksomhet til andre lokaliseringer (f.eks tannlege,
heleseøster) for å få en mer effektiv og enhetlig arrondering av dagens utbygging. For fremtidig utvikling utvides
dagens offentlig formål mot Snurruhagen 12 (sør/øst) til offentlig formål. Snurruhagen 12 er i dag et
tjenestesenter for mennesker med funksjonshemming. Arealet er i dagens plan avsatt til sentrumsformål. Arealet
omgjøres til offentlig formål med tanke på mulig fremtidig sambruk med eksiterende bo- og omsorgssenter.
Etablert bolig i mellom formålene omgjøres til offentlig formål for å kunne etablere en tilknytning mellom
allerede etablerte områder.
Boliger for funksjonshemmede
Boliger for funksjonshemmede er under regulering og skal bygges i Kalvtrøa (areal avsatt til bolig i gjeldende
plan) i tilknytning til eksisterende boliger for funksjonshemmede. Området er utredet i pågående regulering av
området og konsekvens utredes ikke i denne planen.
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Tabell 9: Eksisterende og fremtidige områder for offentlig tjenesteyting
Område – ID Sted
Areal
o_TJ1
Liøya bhg
12,8
o_TJ2
Staurvin 1
3,0
o_TJ3
GSK
43,0
o_TJ4
Svartøymoen
33,0
o_TJ5
Spjelddalen
8,5
o_TJ6
Prost Bødtkers vei 10 2,1
o_TJ7
Rørosveien 4
3,2
o_TJ8
Soknes bhg
6,2
Kjørkvollveien 21
65
o_TJ_F1
Snurruhagen
4,3
o_TJ_F2
Prost Bødtkers vei 12 1,3
o_TJ_F3

5.1.5 Fritids- og turistformål (1170)
Formålet omfatter utleiehytter og andre typer overnattingsanlegg som drives i en kommersiell sammenheng.
Også hoteller, pensjonater, campingplasser ol faller inn under formålet.
Eksisterende arealer avsatt til camping; Vårvolden camping og Støren camping videreføres. Areal avsatt til
Støren hotell videreføres i Engan.

5.1.6 Råstoffutvinning (1200)
Formålet omfatter mineralske løs masser som leire, silt, sand, grus og stein. Sand- og grustak, pukkverk,
steinbrudd og bergverk faller inn under formålet.
Det er stor byggeaktivitet i Gauldalen, noe som genererer en stor etterspørsel etter steinmasser. Det er per i dag
flere aktive brudd i Støren som kan tilby kortreist stein, noe som er positivt i klimasammenheng.
Folstad bruddet videreføres i planforslaget. Arealet utvides i tråd med dagens drift. Arealet anbefales ikke utvidet
i tråd med pågående regulering da dette blir innenfor klausuleringssoner for drikkevann.
Det er nylig regulert to store områder for grus- og pukk i Støren. Reguleringsplan for Moe Steinbrudd ble
vedtatt i 2014 og har etablert uttak av grus og stein i dag, mens Furukollen og Olaplassen nylig har en endelig
vedtatt reguleringsplan (2019) for uttak av grus og pukk. Dette er store arealer som tidligere ikke har ligget inne i
plan, men som nå legges inn i overordna plan for å synliggjøre premisser for fremtidig utvikling i og rundt
Støren. Vedtatte reguleringsplaner vil ha forrang før kommunedelplan Støren.
Furukollen – Olaplassen utvides til råstoffutvinning til også å omfatte OVF sin eiendom i Engan. Formålet er at
dette arealet, etter ferdig uttak, kan etableres til næringsareal. Uttaket må konskevensutredes og detaljreguleres
før i igangsetting.
For å unngå arealkonflikter og for å sikre byggeråstoff i fremtiden, er de viktigste grus-, pukk og
arealforekomstene avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplanen.
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5.1.7 Næringsbebyggelse (1300)
Formålet omfatter industri-, håndverks- forretnings-, kontor og lagervirksomhet
Med unntak av arealer i Liøya, Trekanten og Kroken er eksisterende næringsarealer bebygd. Eksisterende
planavklart areal videreføres til næringsformål.
Regulert areal til Støren Sør som fremtidig industriformål/næring gir en arealreserve til C – næring på ca. 300
daa. Arealet utvides i dette planforslaget til fremtidig areal for industri/næring mot Haukdalsvatnet i sør. Dette
vil dekke behovet slik type areal i uoverskuelig fremtid. Dette medfører en total arealreserve på ca. 600 daa. Det
er derfor ikke behov for å avsette ytterligere næringsarealer langs FV30, som flere merknader peker på.
I henhold til ABC – prinsippet er Moøya et B-område der det ikke er ønskelig med industri som avsatt i dagens
plan. Støren Treindustri er etablert her som en av Størens viktigste hjørnesteinsbedrifter med nærmere 200
arbeidsplasser (inkludert sesongarbeidere). De har nylig investert i sine bygninger og har i denne planprosessen
tydelig signalisert at de ikke har økonomiske muligheter for reetablering i Støren Sør eller andre områder.
Moøya videreføres som tidligere På sikt skal boliger i Moøya omgjøres til næring og de legges derfor midlertidig
som kombinert formål bolig/næring.
Liøya videreutvikles som et B – område (jfr ABC – prinsippet) for næring med følgende type næringsbebyggelse
- lokalservice, som omfattes av bygg- og anleggsvirksomheter, bilverksted og agentur/engros. I og med
tilrettelegging av industri i Støren sør, tillates ikke etablering av ytterligere industri i Liøya.
Det er fortsatt areal tilgjengelig i eksisterende næringsområder. På sikt skal nordlig del av Engan omformes til
formålet næringsbebyggelse (B – område jfr ABC - prinsippet) - lager/logistikk som omfattes av samlastere,
vareleverandører, post- og pakkedistribusjon i forbindelse med Støren stasjon. Det tillates ikke utvikling av
produksjonsindustri i dette området.
Det stilles krav om regulering av nye områder til næringsbebyggelse.
Tabell 10: Regulerte-, ledige- og fremtidige områder avsatt til næring
Område
Planstatus
Areal
Areal
Id/sted
(daa)
(daa)Ledig
regulert
Engan
Næring/industri/håndverksbedrifter.
61,6
0
(AN4 og
Muligheter for fortetting av
AN5)
eksisterende bedrifter
Moøya
(AN3)
Støren
Trelast
(AN2)
Støren
sør
(AN10)
Kroken
(AN6)

Næringsbebyggelse/industri

79

0

Industri

80

0

Industri produksjon

288

288

Industri

15

15

Liøya
nord
(AN1)

Industri

53

0

Liøya
vest
(AN_7)

Industri

40

40
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Egnethet/type industri
Arealet videreføres fra
eksisterende plan
Arealet videreføres fra
eksisterende plan
Arealet videreføres fra
eksisterende plan
Det vises til reguleringsplan for
Støren Sør og næringsareal legges
inn i tråd med endelig
Hensynssone høyspent,
byggegrense vei gjør at arealet er
meget begrenset for utnytting per
i dag. Arealet videreføres fra
eksisterende plan
Arealet er bebygd. Fortetting av
etablerte bedrifter kan påregnes.
Arealet videreføres fra
eksisterende plan
Byggegrense til jernbane i bratt
skråning vil begrense muligheten
for arealutnyttelse.
Reguleringsplanen er under

Liøya sør
(AN_8)

Næringsbebyggelse – fremtidig KDP.
Regulert til midlertidig riggområde i
2015 (E6)

64

37

Liøya
nord
(AN1)
Nerøyen
deponi
(AN9)

Næringsbebyggelse

47

47

Næringsbebyggelse/deponi

89

0

AN_F1
(Engan
leir)
Støren
sør
(AN_F2)

Næringsbebyggelse

11 daa

11 daa

Næringsbebyggelse

Ca 300

Ca 300

utarbeidelse. Arealet videreføres
fra eksisterende plan
Området omreguleres til industri.
Det må likevel påregnes at en del
av arealet vil gå bort i firefelts vei
for E6, og at 37 daa ikke er reelt
bebyggbart areal. Arealet
videreføres fra eksisterende plan
Området er bebygd. Kan være
muligheter for fortetting
Regulert til deponi og skal
istandsettes til næringsareal og
evt. Landbruksareal så snart
deponivirksomheten er avsluttet
og senest 20 år etter vedtatt
reguleringsplan (2015006). Ikke
tilgjengelig til næringsformål på
nåværende tidspunkt. Arealet
videreføres fra eksisterende plan
Tidligere militærleir i Engan. Er
tilrettelagt for utvikling av ASVO
og Lysgården.
Utvidelse av dagens areal i Støren
sør.

5.1.6 Idrettsanlegg (1400)
Alle idrettsanlegg som for eksempel skibakker, stadioner, skytebaner og lignende.
Idrettsanlegg er avsatt med eget formål i kartet
Støren idrettspark videreføres som i dag og er en svært viktig møteplass for barn- og unge jfr.
barnetråkkundersøkelse. Samtidig brukes etablert tursti aktivt av alle aldersgrupper.
Frøsetmarka skianlegg (ID_F2) er allerede etablert, omsøkt og godkjent. Stadion og skiløypenettet er lagt inn i
planlegges nå inn i planforslaget uten ytterligere konsekvensvurdering.
Det legges inn et nytt areal til skytebaneanlegg i tilknytning til næringsområde Støren sør (ID_F1). Det er har
kommet innspill om at både Soknedal og Støren samt anlegg sørover mot Trondheim har utfordringer med
beliggenhet og adkomst til sine skytebaner. Det legges opp til at dette blir et regionalt skytebaneanlegg på sikt
med god adkomst og som ikke er i konflikt med ny eller eksisterende bebyggelse.
Furukollen videreføres som skytebane anlegg inntil videre i tråd med reguleringsplan Furukollen – Olaplassen.
Tabell 11; nye og gamle arealer til idrettsformål
Område - Id Sted
Areal (daa)
O_ID1
Støren Idrettspark
63,4
ID2
Furukollen skyteanl.
42,3
ID_F1
Øst for Haukdalsvatnet 232,8
O_ID_F2
Frøsetmarka skiarena
46,2
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5.1.8 Andre typer bebyggelse og anlegg (1500)
Omfatter kommunaltekniske anlegg som vann- og avløpsanlegg, støyvoller, massedeponier og lignende.
Kommunaltekniske anlegg videreføres som i dagens plan.
Dette gjelder vann- og avløpsanlegg som allerede er etablert og godkjent. Alle anlegg for eksisterende
kommunalteknisk infrastruktur er avsatt og videreført i plan (ABA1 – ABA6).
Det anses ikke behov for nye anlegg i planperioden.
Støren vannverk er Størens hovedvannkilde vest for Mosøya. Hovedvannkilden er avsatt som eget arealformål
(o_ABA4). Området rundt vannverket er i planforslaget avsatt med hensynssoner i tråd med
klausuleringsbestemmelser.
Ved utvidelse av Frøset boligområde (B18) er det lagt inn et areal for deponering av stedegne masser. Området
må detaljreguleres.
Areal i Sanddalen (ABA_F1) er avsatt til område for biogass. Her foreligger politisk vedtak om igangsetting av
reguleringsplanarbeid.

5.1.9 Grav og urnelund (1700)
Grav- og urnelunder omfatter kirkegårder og offentlige gravplasser som går inn under lov om kirkegårder. Det
omfatter også gravplasser for trossamfunn utenom den norske kirke.
Arealene ved Støren kirkegård inngår som en viktig del av grønnstrukturen på Støren og utgjør et av de store
parkanleggene i kommunen. Arealformålen til dagens- og fremtidens grav- og urnelund videreføres som i
gjeldende plan og er tilstrekkelig i overskuelig fremtid.

5.1.10 Kombinert bebyggelse og anlegg (1800)
Flere områder er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg. I dette ligger det at områdene har eksisterende
bebyggelse som på sikt skal omformes til andre formål. Kombinert bebyggelse og anlegg er en derfor en
midlertidig situasjon før det fremtidig formål legges på arealene. Eksempelvis skal Engan og Moøya omformes
til et næringsområde på sikt.

5.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur – pbl § 11-7 nr. 2
5.2.1 Veg (2010)
Veger er vist som vegareal eller samferdselslinje. Vegareal omfatter både fortau, sykkelveg og kjøreveg. Nye
veier er markert med rød samferdselslinje i planforslaget. Kommunedelplanen skal sikre tilstrekkelig areal til
formålet. Bruk og tilrettelegging/opparbeiding må sikres gjennom detaljregulering.
Gamle E6 og Rørosveien vises som veilinje, mens kommunale veier ikke er vist i planen. Der to formål møtes
går grensen midt i vegen.
Planforslaget viser ny veg til Støren sør (jfr. reguleringsplan Støren sør, endelig vedtatt i 2018). Som en
videreutvikling av området er det lagt inn to nye fremtidige traseer fra Støren sør næringsområde mot
Haukdalsegrenda via henholdsvis Haukdalsvatnet og vest for Haukdalsmyra. Vei vest for Lekåsen, er først og
fremt tenkt som en næringsvei. Vei i forbindelse med boligområder er tenkt utbygd etappevis ettersom behovet
for bolig oppstår fra nord til sør. Det må etableres gang- og sykkelvei i forbindelse med nye boligområder.
Planen foreslår ikke endringer i fremtidig vegnett gjennom Støren da arbeidet med E6 Prestteigen – Gyllan er
under behandling samt prosjektet for FV 30 er under utredning (et samarbeid mellom Trøndelag
Fylkeskommune, Midtre Gauldal kommune, Holtålen og Røros).
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5.2.3 Turveg/Tur drag (1140)
Etablerte stier og turveier i området er lagt inn som samferdselslinje turveg i tråd med grønnplan Støren
Dette gjelder etablerte ruter langs veier i Støren området samt etablert sti opp til bygdeborg.

5.2.4 Kollektivknutepunkt (2070)
Omfatter busstasjon og holdeplasser. Etablert holdeplass med rundkjøring for buss og bil for avhenting/snuplass
buss er avsatt i Frøset boligområde.
Det er etablert kollektivknutepunkt for buss og tog i forbindelse med Støren stasjon.

5.2.5 Parkering (2080)
Omfatter innfartsparkeringer, parkeringshus og – anlegg, sykkel – og motorsykkelparkering, ladestasjon for
elbil, hybrid osv. som er åpen for allmennheten.
Tabell 12; Oversikt over de største parkeringsarealene i dagens Støren. Det er kun jernbaneverket og GSK som
har oppgitt et eksakt antall parkeringsplasser. Resten er beregnet ut i fra TEK17, med et beregnet arealbehov på
18 m2 parkeringsplass. Tabellen er ikke uttømmende.
Sted

Antall biler

Støren stasjon
Stasjonsgata (inkl. garnbutikk,
torg og folkets hus)
Prestteigen

85
Ca. 140 (inkluderer også elbillading)

Europris, Rema, Byggshop
Bjørgen/Elkjøp m.fl
Støren barnehage
Støren skole
Støren idrettspark
GSK
Rådhuset + helsesenter (det er
ikke beregnet parkering på
Korsen tomta)

Ca. 170 personbiler (derav 3
handicap), 19 store biler, 3 buss
Ca. 160 biler besøkende
Ca. 65 biler
Ca. 70 biler + (ikke tatt med det
bussene har behov for, og innkjøring
ved levering av elever)
Ca. 350-400
Mot kalvtrøa: 110
Tilrettelagt parkering: 16
Størenhallen: 39
Ca. 180 personbiler – ansatte og
besøkende

Antall
sykkel
(stativ)
15
5

Grunneiere
JBV
Privat

5

MGK
Privat
MGK
MGK
MGK
MGK
MGK

Det er i dag større flater i Støren sentrum som brukes til parkering, men en økende fortetting i sentrum medfører
at arealer til parkering blir redusert og brukt til andre formål. Utfordringer med parkering er først og fremst
aktuell ved boligparkering (inkludert besøksparkering), sentrumsparkering (handel, tjenesteyting m.m),
parkering for offentlig ansatte, El – bilplasser med ladestasjoner, sykkelparkering.
Ved fremtidig bolig- og næringsutbygging skal parkeringskrav dekkes på egen tomt. Større utbygging av
leiligheter som f. eks utbygging av Korsen er det krav om at parkering må løses under bakken. Det settes også
krav om tilrettelegging for elbillading og sykkelparkering ved utbygging. Det vises for øvrig til ytterligere
detaljering i planbestemmelsene.
Med en økende befolkningsvekst, flere pendlere og større fokus på kollektivknutepunkter tillates etablering av
parkeringshus ved Støren stasjon og i Soknesørene. En fortetting av arealene Kalvtrøa/Korsen/rådhuset medfører
at dagens parkering for offentlig ansatte reduseres betraktelig og det tilrettelegges for utbygging av
parkeringshus på etablert parkering ved Gauldal skole- og kultursenter.
Frøsetmarka utfartsområde er det eneste arealet i planen som er avsatt areal til parkering plankartet. Dette er et
viktig område for friluftsliv og fritidsbebyggelse for innbyggere i Støren.
Areal for parkering er regulert og godkjent i vedtatt plan for Støren næringsområde. Parkeringsplassen skal være
åpen for allmennheten og benyttes til aktiviteter i forbindelse med friluftsaktiviteter i område Haukdalsmyra og
Våttåsen.
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Det er avsatt et mindre areal til parkering i tilknytning til Liøya barnehage. Dette ligger som en utvidelse av
dagens parkering.

5.2.6 Bane – jernbane (2020)
Formålet omfatter tog, sporveistraseer, stasjons- og terminalbygg samt holdeplasser.
Formålet bane videreføres som i gjeldende kommunedelplan som flater i henhold til Bane Nors eiendomsgrense.

5.2.7 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer
(2800)
Formålet brukes til å fastlegge arealer for nye eller eksisterende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som
tilsvarer oppgradering av viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
Eksisterende områder avsatt til dette formålet er KST1 – KST4 innebærer areal avsatt for utbedringsbehov
fremtidig veiareal og tilrettelegger for utvidelse av jernbaneunderganger fra ett løp til to løp, samt etablering av
snuplass/parkering/buss i forbindelse med skole og kirke.
Nytt areal er avsatt i Soknesørene (der dagens skole og barnehage er etablert) (o_KST_F1) på grunn av ny
firefelts vei for E6. Området skal fremover ivareta etablering av parkeringsanlegg, energistasjon og parkering av
vogntog/store biler. Formålet er å utbedre dagens trafikksituasjonen på Prestteigen ved å tilrettelegge for at
etablert parkering/ infrastruktur og bensinstasjon kan etableres sentralt, men utenfor sentrumskjernen. Det vises
for øvrig til nærmere beskrivelse under offentlig formål ang. flytting av skole og barnehage.
Tabell 13: arealer avsatt til kombinert formål samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur
Område - Id Sted
Areal (daa)
KST
Støren kirke parkering
4,3
o_KST1
Mellom GSK og jernbanen 1,3
o_KST2
Soknesundergangen
1,6
o_KST3
Svartøya
0,3
o_KST4
Ved Basmoen
3,2
o_KST_F1
Støren barneskole
33,4

5.3 Grønnstruktur – pbl §11-7 nr. 3
5.3.1 Grønnstruktur (3000)
Brukes til å angi sammenhengende, vegetasjonspregede eller tilnærmet sammenhengende vegetasjonspregede
områder. Underformålene naturområder, turdrag, friområder og parker inngår også i grønnstrukturområdene.
I planforslaget er det avsatt nye areal til grønnstruktur langs Gaula og Sokna.
Grønnstrukturen avsatt i henhold til eksisterende vegetasjon langs vassdragene. Dette er inngrepsfrie områder og
grønne strukturer langs vannstrengen. Størrelsen på områdene varierer noe ut i fra eksisterende inngrep som vei,
bane, bebyggelse osv.
Det er videre utvidet en grønnstruktursone i Engan, som en buffer mellom bolig og næring.

5.3.2 Friområde (3040)
Formålet brukes for å fastlegge grønne arealer for allmenn bruk og opphold.
Friområde i Soknesøran ved gammel lysløype videreføres. Ingen nye områder er avsatt i planforslaget
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5.3.3 Park (3050)
Park er samme formål som friområde, men vil som regel være mer opparbeidet.
Park på Fredheim videreføres som et svært viktig grønt område i forbindelse med fortetting i Støren sentrum.

5.4 Landbruks-, natur og frilufts formål samt reindrift, PBL. § 11-7 nr. 5
5.4.1 LNF(R)-område for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsbebyggelse basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)
Omfatter områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og/eller som
skal bli liggende som naturområder, herunder områder med spesiell betydning for landbruket.
Omfatter områder som skal brukes eller sikres til jord- og skogbruk. Alle områder som
ikke er disponert til andre arealformål er vist som LNF(R)-område. Dette er landbruksområder av ulik karakter
både på innmark og i utmark. Deler av LNF(R)-områdene omfattes i tillegg av ulike hensynssoner.
Det er ikke etablert noe kjerneområde for landbruk i Støren. Det er likevel slik at dyrka mark i dalbunnen av
Støren ikke er berørt til utbygging. Dette er arealer som brukes til grovfor for melkeproduksjon som er viktig for
vår mat produksjon. Områdene inneholder også kulturlandskap med kvaliteter som det er viktig å ivareta.
Det er lagt inn nye bestemmelser i planforslaget som omhandler lagring av rundballer. Rundballer kan ikke
lagres nærmere Gaula, Sokna med sidevassdrag enn 50 meter vist i N50.

5.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende vassdrag med tilhørende
strandsone, PBL. §11-7 nr. 6
Formålet viser alle typer arealbruk på eller i sjø og vassdrag, drikkevann, naturområde, friluftsområde og
kombinerte formål.
Dette er et generelt formål der alle underformål står likt. Ingen formål er i utgangpunktet
prioritert, og ingen formål er utelukket. Omfatter elvene Gaula, Sokna, Skårvoldbekken og Folstadbekken.
Bestemmelser knyttet til byggegrenser langs sjø- og vassdrag er endret i denne revisjonen. I stedet for metrisk
byggegrense, er det nå lagt inn sone for grønnstruktur som skal forhindre utbygging inntil vassdragene.
Grønnstruktur er lagt inn i samsvar med allerede etablert infrastruktur som vei, jernbane, bebyggelse osv. eller i
ubebygde områder der grønnstrukturen allerede er etablert inn mot for eksempel dyrka mark.
Dersom dette ikke er et markert skille er det lagt inn en grønnstruktur på 50 meter. Hensikten med dette er å
unngå dispensasjonsbehandling i allerede utbygde områder, samtidig som det ivaretar bruk- og vern av sjø og
vassdrag. Det er i tillegg lagt inn en bestemmelse om at det ikke tillates oppført landbruksbygninger i LNF
nærmere enn 50 meter fra vassdrag.

5.6 Hensynssoner
En hensynssone består av kartfestet informasjon som angir hensyn og forhold som gir seg gjeldende i sonen.
Hovedkategorien skal angis i kartet, i tillegg presiseres hvilke hensyn eller forhold som gjør seg gjeldende i
sonen.
De viktigste hensynssonene er inntatt som vedlegg til plankartet og vises med skravur. Bakgrunnsdata for
de ulike sonene er i enkelte tilfeller hentet fra digitale kartløsninger, og disse må konsulteres ved saksbehandling
for å sikre at endringer fanges opp.
Hensynssonene gjelder som grunnlag for utarbeidelse av nye reguleringsplaner.
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5.6.1 Sikrings- støy og faresoner PBL. § 11-8 bokstav a
Drikkevann (120)
For å sikre kommunalt drikkevann er det vist sikringssoner over nedslagsfelt for Støren vannverk og
reservevannkilde ved Kvernvatnet. Sonene omfatter klausuleringsområder rundt drikkevannskilder. Kart for
hensynssoner er vedlagt KDP Støren.
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Bevaring naturmiljø (H560)
I tillegg er registrerte arealer til naturmiljø avsatt. Det vises til vedlagt kart for hensynssoner.
Tabell 14; hensynssoner bevaring naturmiljø
HENSYNSONENAVN

BESKRIVELSE

H560_1

Flommark

H560_2

Flommark

H560_3

Rik barskog

H560_4

Rik boreal lauvskog

H560_5

Rikmyr

H560_6

myr

H560_7

Rikmyr

H560_8

Naturbeitemark

H560_9

Rikmyr

H560_10

Rikmyr

H560_11

Gammel granskog

H560_12

Låglandsmyr

H560_13

Låglandsmyr

H560_14

Gammel granskog

H560_15

Rikmyr

H560_16

Rik sump- og kildeskog

H560_17

Rikmyr

H560_18

Låglandsmyr i innland

H560_19

Rikmyr

H560_20

Gammel granskog

H560_21

Rikmyr

H560_22

Rik barskog

H560_23

Gammel granskog

H560_24

Gammel furuskog

H560_25

Låglandsmyr i innland

H560_26

Rikmyr

H560_27

Gammel granskog

H560_28

Gytebekk fra Sanddalen

H560_29

Skårvoldbekken

H560_30

Kvennbekken

H560_31

Stor elveør

H560_32

Stor elveør

H560_33

Stor elveør

H560_34

Kvennbekken

H560_35

Gråor-heggeskog

H560_36

Skårvoldbekken

H560_37

Stor elveør

H560_38

Stor elveør

H560_39

Spjeldbekken

H560_40

Stor elveør
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H560_41

Stor elveør

H560_42

Stor elveør

H560_43

Engan

H560_44

Rik sump- og kildeskog

H560_45

Engan

H560_46

Kalkrikt område

H560_47

Bekkekløft og bergvegg

H560_48

Stor elveør

H560_49

Stor elveør

H560_50

Bekkekløft og bergvegg

H560_51

Rik edellauvskog

H560_52

Bekkekløft og bergvegg

Bevaring av kulturmiljø (H570)
Omfatter kulturlandskap og kulturmiljø hvor det er avsatt hensynssoner for bygdeborg (Våttåsen), kulturmiljø
for områdene Støren kirke og Skårvold/Gammelgården, prestegården samt stasjonsområde. Det vises til vedlagt
kart for hensynssoner bevaring kulturmiljø.
Ras- og skredfare (H310) og
Ras- og skred områder er vist i vedlegg til plankartet. Skrednett viser flere aktsomhetssoner for steinsprang og
snøras i forbindelse med eksisterende byggeområder. Det er gitt bestemmelse om at disse kartene og evt. andre
opplysninger skal legges til grunn for planlegging og utbygging i eller i nærheten av disse områdene.
Alle områder avsatt til boligbebyggelse, både eksisterende og fremtidige er gjennomgått med tanke på skredfare,
herunder snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Nye boligområder er ikke lagt i områder for ras og skred.
Aktsomhetsområdene er vist i vedlegg til plankartet. For mer detaljert informasjon om utløsningsområder,
utløpsområder m.m henvises det til NVE s karttjeneste atlas.nve. no.
Flomfare (H320)
Soner for 200 – års flom videreføres i plankartet. Det kan ikke utelukkes at enkelte mindre bekker vil kunne
gjøre skade ved fremtidig ekstremvær. Dette må kartlegges nærmere ved eventuelt utbygging.
Nye boligområder er ikke lagt i områder for flom. Det vises til vedlagte kart for flomsoner.
Høyspenningsanlegg (370)
Soner ved kraftlinjer er vist som båndlagte områder - faresone høyspenningsanlegg. Jordkabler legges ikke inn
på plankartet.
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6 HOVEDPRINSIPPER FOR UTARBEIDELSE AV KART
Formålsgrenser legges i eiendomsgrenser, markslagsgrenser eller koter (i nevnte prioriterte rekkefølge). Dersom
dette er unaturlig er det brukt skjønn ut fra kjent lokalkunnskap.
For bebyggelse og anlegg skal i utgangspunktet eiendomsgrensene følges som grense til arealformål. Dersom
formålene møtes i en veg er det midtlinjen som danner grensen. Fradelte boligtomter/enkelttomter med en
størrelse på 1 – 2 daa vises som bolig. Tomter som er fradelt (ikke inngår i felt) men ikke har bebyggelse, vises
som LNF.
Vegformål: fylkesveg vises som veglinje. Kommunale veier vises ikke, men inngår i andre arealformål. Der hvor
vegen blir liggende mellom to arealformål skal formålsgrensen ligge i midten av veien. Alle veger skal være
gjennomgående (bekkene går i rør under vegen) slik at vegformålet skal vises, og ikke naturområder
Markslagsgrensen skal være retningsgivende for skille arealformålene grønnstruktur og landbruk.
Markslagsgrensen skal være retningsgivende for et belte med grønnstruktur langs verna vassdrag. Langs
vassdrag ellers skal markslagsgrensen følges som et utgangspunkt.
Lysløypetraseer legges som idrettsanlegg med 10. meters bredde.
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1 BAKGRUNN OG BESKRIVELSE
Kommuneplanen er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 11,
Kommuneplan. I dette dokumentet beskrives innspill innkommet i forbindelse med høring av planprogrammet,
workshop og annen kontakt med kommunen i forkant av planarbeidet. For hvert nytt område foreslått avsatt til
byggeområde i kommuneplanen eller der arealbruken er vesentlig endret er det foretatt en overordnet
konsekvensvurdering.
Konsekvensvurderingene beskriver virkninger for miljø og samfunn av de foreslåtte endringene. Konsekvensene
er utredet for enkeltområder og for planen som helhet. Utredningene er basert på kjente registreringer i
kommunen, analyser, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. Metodikken er beskrevet i
Miljøverndepartementets veileder konsekvensutredning av kommuneplan. Metodikken er beskrevet i
Miljødepartementets veileder T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplan.
Betydningen av farger for konsekvens/verdi omfang:
Ingen eller små negative konsekvenser
Middels negative konsekvenser
Store eller svært store konsekvenser
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i tilgjengelige kartdata, samt annen kjent informasjon. I tråd med
planprogrammet er alle tema i Tabell 1 utredet.
TEMA OG KILDE
Landbruk
AR5 (markslagskart),
nibio.no
Infrastruktur
Naturmangfold
Naturbase.no
Temakart vilt MGK
Forurensing
Støyvarselkart (SVV)
Landskap
skogoglandskap.no
www.norgeibilder.no
Kulturminner
Askeladden (Riksantikvaren)
Naturbase
(Miljødirektoratet)
Kulturminnekart for Midtre
Gauldal
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv

Samordnet areal og transport
Barn og unges
oppvekstsvilkår

VURDERT
Nedbygging av fulldyrka og overflatedyrka mark, innmarksbeite og
produktivt skogareal. Eventuelle driftsmessige konsekvenser.
Hvordan tiltaket utnytter eksisterende infrastruktur og behov for ny.
Biologisk mangfold, viltforekomster, områder vernet etter naturvernloven,
vernede vassdrag.
Utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn,
støy.
Konsekvenser for landskapet, visuelt sårbart eller spesielt eksponert areal,
visuelle landskapsverdier
I hvilken grad påvirkes kulturminner og kulturmiljø

Hvordan tiltak bidrar til å styrke tettstedet
Evt. virkninger for næringslivet
I hvilken grad tiltaket ivaretar muligheter for friluftsliv og
rekreasjon i nærområdet, direkte fra bolig og i områdene
rundt tiltaket
Vurdering av hvordan viktige friluftsområder blir berørt, med
utgangspunkt i pågående kartlegging av friluftsområder i Midtre Gauldal
Samferdsel: transportbehov og trafikksikkerhet
Infrastruktur: energi, veger, vann, skole
FKB-data veg og ledninger.
Nærhet til skole, barnehage og idrettsområder. Tilgang til trygge
utendørs leke- og oppholdsplasser.
Trafikksikkerhet.

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave

2

135

Samfunnssikkerhet

Hvordan tiltaket påvirker samfunnssikkerhet.
Skred (snø, steinsprang, grunnforhold) og flom

www.nve.no: Skrednett

2 INNSPILL
2.1 Innspill fra sektormyndigheter
Sektormyndighetenes innspill til planprogrammet og vurdering av disse er oppsummert i Tabell 2. Dette er i
hovedsak innspill av overordnet karakter som legger føringer for det videre planarbeidet, men ikke medfører
konsekvensutredning.

Tabell 2 Sektormyndighetens innspill til planprogrammet
Innspill fra
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag (FMST)
Barn og unge:
Det er viktig å involvere barn og unge i planprosessen
Samfunnssikkerhet:
Det forutsettes at det gjennomføres en ROS – analyse
i h.h til plan- og bygningslovens regler.
Sosial og helse:
Trafikksikre forbindelseslinjer for de myke
trafikantene, tilgang på grønnstruktur og rekreasjonsog møteplasser må stå sentralt når det legges opp til
fortetting i Støren.
Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å benytte seg
av Husbankens økonomiske virkemidler og ta en aktiv
rolle i utviklingen va kommunens boligmarked, for
slik å forebygge sosiale forskjeller.
Landbruk og bygdeutvikling:
Anbefaler å kartlegge kjerneområde landbruk for å
sikre ressursene for matproduksjon og unngå
nedbygging og oppstykking av landbruksjord.

Vurdering
Tas til orientering. Rådmannen har startet
barnetråkkregistrering på et utvalg av barn
og unge.
Tas til etterretning.
Det er lagt opp til at planarbeidet skal ha
fokus på nevnte tema jfr. Pkt 4.2.4 og
pkt.4.2.5.
Det jobbes med en strategi for å gjøre
boligfinansieringen bedre kjent og
bevisstgjøre alle om det å tilpasse egen
bolig for å møte fremtidens utfordringer
med å kunne bo hjemme lengst
mulig(gruppen + 50 år)
Det er svært viktig å ivareta dagens dyrka
mark og RM ser at det er fordeler med å
klassifisere landbruksarealer i henhold til
kjerneområder. RM mener imidlertid at det
per nå vil være nok at dette beskrives i en
planbeskrivelse, men at dette må vurderes
på sikt.

-

God arealutnyttelse i tettstedene vil bidra til å sikre
omkringliggende jordressurser i et langsiktig
perspektiv. Det er viktig at eksisterende
fortettingspotensialet gjennomgås og at dette
realiseres før det tas i bruk nye områder.

Revisjon av kommunedelplan Støren legger
opp til en videreføring og ytterligere
fortetting av Støren sentrum

-

Parkering bør søkes lagt under bakken

Det vil bli lagt opp til å finne gode
løsninger for parkering

-

Ved vurdering av nye utbyggingsformål er det viktig
at det gjøres behovsvurderinger og
alternativvurderinger som ikke berører dyrka mark.

Tas til etterretning

Miljøvern:
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-

Viser til naturmangfoldloven og føre var prinsippet
ved offentlige beslutninger.
For å redusere presset mot landbruks- og
naturområder anbefaler FM effektiv arealbruk i
sentrale områder.
Det er positivt at Midtre Gauldal fokuserer på gode
bomiljø og folkehelse i planprogrammet.
Det er viktig at støy tillegges stor vekt ved
lokalisering av de ulike arealformålene i planen og
som tema i konsekvensutredningen.

Sør – Trøndelag Fylkeskommune (STFK)
Folkehelse:
Det er viktig å erkjenne at kvaliteter i nærmiljøet
påvirker folkehelsen positivt eller negativt. For å
kartlegge disse er det derfor viktig å tilrettelegge for
medvirkning i den videre utviklingen av Støren.
Nærmiljø- og friluftsliv:
Det er viktig å tilrettelegge for turmuligheter nær
boligområder og opprettholde eksisterende grønne
strukturer.

-

Det er viktig at man tilrettelegger for skole og
barnehageanlegg tett inn til fremtidig boligområde.

Samferdsel:
Fylkeskommunen ønsker en effektiv utnyttelse av
veikapasiteten for å bidra til positiv næringsutvikling.
Hovedutfordringen er at fylkeskommunens
økonomiske rammer ikke muliggjør et anbefalt og
nødvendig vedlikehold fylkesveiene.
Kulturminner:
Det er registrert et stort antall kulturminner innenfor
planområdet siden siste revisjon av kommunedelplan
Støren, og det vil potensielt finne flere innenfor
planområdet. Det må påregnes maskinell søkesjakting
ved utbygging innenfor dyrkete områder. Det må
påregnes visuell registreringsundersøkelser i
utmarksområder dersom det planlegges tiltak. Dette
må senest utføres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.
Statens Vegvesen (SVV)
Boliger- og bomiljø:
SVV mener planprogrammet sier lite om hvordan
vurderingen av tilrettelegging av befolkningsveksten
skal utføres. SVV mener planarbeidet må vurdere ny
boligbebyggelse i sammenheng med statlige
planretningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging.
Det må utarbeides en trafikrapport som tar for seg
skoleveg, trafikksikkerhet og fremkommelighet for
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Det legges opp til en økende fortetting i
Støren sentrum
Tas til orientering
Tas til orientering

Tas til orientering
Det legges opp til bred medvirkning i
planarbeidet.

Det legges opp til at vedtatt grønnplan for
Støren integreres i Kommunedelplan
Støren. Denne ivaretar eksisterende og nye
grøntområder i dagens sentrum. Turstier er
også ivaretatt her.
RM mener det er viktig å legge opp til mest
mulig aktivitet i sentrum i forbindelse med
eksisterende skole- og barnehager. Dette for
å skape et attraktivt tettsted for innbyggere
og besøkende preget av liv og røre i
sentrum.
Tas til orientering.

Tas til orientering.

Det vises til pkt. 5.1 i planprogrammet der
det vises til statlige føringer som skal
ivaretas i planarbeidet.

Det vises til pkt. 4.2.6 der
knutepunktutvikling og mobilitet er et
sentralt tema som skal ivaretas og drøftes.

myke trafikanter, fremkommelighet for
kollektivtrafikk og bil.
Handel-, næring og tjenesteyting:
SVV ber om at det defineres hvilke områder som
inngår sentrumsområdet.

-

Planarbeidet skal fokusere på næringslivets utvikling.
Vegvesenet ber om at behovet for næringsareal
utredes i planarbeidet.

-

Det må utarbeides en trafikkrapport som bør se på
mengde trafikk som næringsområdene vil generer,
fremkommelighet for personbil og store kjøretøy samt
trafikksikkerhet i forbindelse med trafikk fra
næringsområder.

-

SVV ber om at utredninger knyttet til behov for
offentlig tjenesteyting ses i sammenheng med
boligstrukturen og trafikksikkert tilbud for myke
trafikanter.

Knutepunktutvikling, tilgjengelighet og mobilitet:
SVV mener det er positivt at planarbeidet
tilrettelegger for en fremtidsrettet utvikling av Støren,
med fokus på kollektivtransport, trygg ferdsel til fots
og på sykkel. Planarbeidet bør utrede løsninger for det
overordnede kollektivsystemet og overordnede
trafikksikkerhet. SVV ber om at det fokuseres på
trafikksikre parkeringsplasser og at det utredes
sykkelparkering i tettstedet.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Grus- og pukkressurser:
Grus- og pukkdatabasen til NGU viser at grus- og
pukkressursene i områdene er verdsatt som lite til
meget viktige. Folstad er vurdert som en forekomst av
nasjonal betydning. Det påpekes at det er viktig å
avsette nye områder for råstoffutvinning. Samtidig er
det viktig å sikre tilgjengelighet for gode
mineralforekomster for fremtiden.
-

DMF anbefaler at kommunen legger opp til en
kartlegging av ressurstilgang og behovet for
mineralressurser som en del av planarbeidet. Det
anbefales videre til at det lages egne temaplaner for
mineralressurser.

Bane Nor
Nasjonal og regional arealpolitikk:
Påpeker at Støren sentrum har flyttet seg over tid noe
som medfører at stasjonen befinner seg i ytterkant av
sentrumsområdet. Det bør legges opp til god
interntransport samt trygge gang- og sykkelveier
mellom sentrum og stasjonen.
Naturfarer:
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Det vises til kommunestyrevedtak av
kommunedelplan Støren 23.06.2014 der
Støren sentrum er definert på aksen Korsen
– Prestteigen med videreutvikling langs FV
30 over Sokna.
Det vises til pkt. 4.2.2 der dette er et sentralt
tema.
Det vises til reguleringsplan for Støren
Næringsområde samt Nye Veiers
utarbeidelse av reguleringsplan for ny E6
med tilhørende dokumentasjon.
Dette vil være en del av den totale
vurderingen i kommunedelplan Støren.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

RM ser viktigheten av å kartlegge dagens
og femtidens mineralressurser. RM
anbefaler derfor en egen temaside i
planbeskrivelsen som synliggjør kartlagte
og forventede mineralressurser. Utover
dette foreligger det per nå ikke ressurser til
en slik kartlegging.
Det vises til pkt. 4.2.6 i planprogrammet der
dette anses ivaretatt.

Tas til orientering

-

Det må ikke legges til rette for arealbruk som kan øke
flom-, erosjons-, setnings- og skredfarer mot
jernbanen. Det må fremgå av planen at en realisering
av planen ikke vil utsette jernbanen for naturskader.

Sikringssone i tunneler og kulverter:
Det må vises hensynssone over jernbanetunnel og
kulverter. Sikringssonen må være på 30 meter.
Arealformål:
Alle jernbanearealer skal vises som jernbaneformål i
KDP.
Ang. pukklagringsområde i Moøya vises det til
korrespondanse mellom kommunen og Bane Nor

-

Det påpekes at Bane Nor vil være svært restriktive
med hensyn på å gi fra seg areal i bla. annet Engan.
Eiendommene er viktig å ivareta med tanke på at
jernbanen skal utvikles i fremtiden. Bane Nor er
imidlertid åpen for å kunne se på tettstedets behov i
denne sammenhengen, som så vil måtte vurderes opp
mot jernbanens interesser.

Byggegrense mot jernbane:
Byggegrense mot jernbane er 30 m jf. Jernbaneloven.
Sikkerhet knyttet til planoverganger:
Anbefaler kommunen å redusere antall
planoverganger til fordel for planskilt kryssing
(kulvert eller bru). Det er en forutsetning av
sikkerhetsnivået ikke forverres.
Ved endret bruk av planoverganger er det krav om at
sikkerhetsnivået ikke forverres.
Bane Nor viser videre til veileder for nasjonale
interesser i planleggingen
Bane Nor som grunneier:
Det er ønskelig med en planbestemmelse som gir
mulighet for utleie av areal i stasjonsbygget til
næringsformål under forutsetning av at inngangsdøra
som vender mot kommunal vei.
Mattilsynet
Faglige råd til planprogrammet:
Anbefaler at MGK implementerer nasjonale mål –
vann og helse.

Tas til orientering

Tas til orientering.

Pkt. 4.2.7 kulepunkt 4 tas ut av
planprogrammet på grunn av pågående
reguleringsplanarbeid for Moøya Øst der
dette er et av flere tema.
RM er positiv til dialog med Bane Nor, og
vil vurdere eventuelle arealbehov i aktuelle
områder i fremtidig planprosess.

Tas til orientering.
Tas til orientering.

Dette tas med som innspill i den videre
planprosessen

Punktene tas inn i planprogrammet og
vurderes etter behov i den videre
planprosessen.

-

Anbefaler MGK å se nærmere på
Drikkevannsforskriften og Vanndirektivet.

Tas til etterretning

-

Det er viktig å ivareta dagens hensynssoner med
bestemmelser i tilknytning til Støren Vannverk.

Tas til etterretning

-

For øvrige vannforsyningssystem i planområdet uten
hensynssone i planverket må det vurderes i
planprosessen om det er behov for ytterligere sikring.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Flomfare:
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Så fremt Rådmannen er kjent med
vannforsyningssystemene vil dette vurderes
fortløpende i planprosessen.

-

Ved evt. Transformasjon fra næring til bolig i
forbindelse med utflytting av Norsk Kyllings
virksomhet, må det evt. Ved oppføring av ny
bebyggelse som etableres, dokumenteres at disse
tilfredsstiller kravene til 200 – års flom.

Skredfare:
Påpeker at det er viktig at forholdet til skredfare
inngår som del av ROS – analysen med bakgrunn i
Størens topografi.
Sametinget
Minner om den generelle aktsomhetsplikten for samiske
kulturminner.

Tas til orientering. Dette vil bli en viktig del
av planarbeidet i Engan.

Tas til orientering

Tas til orientering.

2.2 Innspill fra andre
Innspill fra privatpersoner i folkemøter og gjennom andre kanaler er oppsummert og vurdert i
Tabell 3. Dette er i hovedsak innspill vedrørende endring av arealbruk i forhold til gjeldende plan. Noen av disse
innspillene utløser behov for konsekvensutredning. ID merket svart viser til konsekvensutredning.
Tabell 3 - Innspill til planarbeidet fra andre – referanse til konsekvensutredning uthevet
Innspill fra
Rådmannens vurdering (RM)
Opplysningsvesenets fond:
- Innspill om uttak av grus/sand på området i
Det anbefales at nordlig del av Engan transformeres
tilknytning til/som en utvidelse østover i
til et næringsområde i fremtiden. Det vises til KU ().
forhold til eksisterende reguleringsplan for
Furukollen og Olaplassen. Arealet etableres
inntil dagens boligområde i Engan.
Norsk Jernbaneklubb v/verkstedgruppe
Trøndelag:
- Har tilhold i den gamle Natostallen i
Nordenden på bane nor sin eiendom ved
Støren stasjon

-

Arealet er avsatt til formålet jernbane med tilhørende
anlegg. Rådmannen anbefaler at formålet videreføres.
Dagens virksomhet vil derfor kunne videreføres i tråd
med planformålet.
Kulturmiljøet
rundt
jernbaneområdet
med
stasjonsbygningen
og
de
gjenværende
jernbaneboligene i området sier mye om hvordan og
hvorfor Støren har utviklet seg slik det har. Natostallen
har kommet i ettertid, og har ikke slik RM ser det, vært
en premissleverandør for utviklingen av Støren. RM
anbefaler at det legges en hensynssone for bevaring
kulturmiljø på stasjonsbygning og gjenværende
jernbaneboliger.

Har innspill om avsette deler av området i
forbindelse med Natostall med tilhørende
spor til framtidig kulturformål (nordlig del).
Natostallen er bygd i 1957 og er det eneste i
sitt slag i Norge.

RM anbefaler ikke at innspillet imøtekommes.

-

RM anbefaler ikke at det tilrettelegges for etablering
av kafe innenfor et areal avsatt til jernbaneformål
med mål å utvikle arealet til et fremtidig
verkstedområde. RM mener kafevirksomhet er lite
forenelig med tanke på støy, støv, trafikk mm.

Har ide om at dette kunne vært utviklet til et
historisk senter og at dette kan knyttes
sammen med tursti langs Gaula og f.eks
søndagsåpen kafe i en jernbanevogn ved
Natostallen.
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Gauldal videregående skole v/Randi Nordgaard
Hermstad
- Elevrådet påpeker at det må bli trygt og
effektivt å forflytte seg mellom GSK og
Prestteigen. Slik gangveien er i dag blir det
benyttet en farlig og ulovlig ferdsel direkte
ned på Rørosveien.
- Skolens ledelse er positive til den nye
reguleringen av fotgjengerovergang og
gangvei. Det er imidlertid ikke nok for å
hindre ulovlig ferdsel. Det beste er planfri
kryssing/gangbru over veien.
- Skoleutvalg, trafikksikkerhetsutvalg i
kommune og fylke er alle gjort kjent med
situasjonen
Hugaasgruppen AS v/Roar Aarhaug og Frank
Robert Hanshus
- Jernbanespor (sidespor til Rørosbanen) i
Moøya må opprettholdes som fremtidig
miljøvennlig tiltak og mulighet for
opplasting for fremtidige
produksjonsbedrifter i Moøya. Det er få
næringsarealer i Midt – Norge med direkte
tilgang til jernbanen.

Det vises videre til sak 18/3287. Bygging av gang- og
sykkelvei er omsøkt og tillatt bygd på gbnr. 45/347.
RM vurderer at dette medfører en trafikksikker
adkomst mellom Prestteigen og GSK.
Dette er ikke en sak som kan løses i KDP Støren.
Det vises til pågående Reguleringsplanprosess for E6
Prestteigen – Gyllan, der Prestgårds undergangen
inngår i planområdet. Midlertidig er RM gjort kjent
med at det at eksisterende gjerde forbedres og
istandsettes.
Tas til orientering.
Det vises til reguleringsplan Moøya øst
(planId_2016003), der område for massemottak ved
jernbanespor reguleres bort fra Moøya.
I en overgangsperiode på inntil 5 år regnet fra 1. mai
2018, kan arealet benyttes til dagens formål
(omlasting) iht. avtale mellom MGK og Bane Nor.
RM anbefaler ikke at innspillet imøtekommes.

Kombinasjon av bolig- og næringsarealer må
tilrettelegges slik at utbyggere får realistiske
muligheter å realiserer prosjekter for nødvendig
vekst:
1.

Erfaring fra dagens KDP Støren tilsier at 0,5
parkeringsplass/ leilighet er for lite. Boligparkering
skal sikre parkering for beboere og besøkende. Dette
er viktig for å unngå fremmedparkering/villparkering
langs veier og på grøntarealer. Det kan være aktuelt å
redusere antall parkeringsplasser på sikt dersom
kollektivdekningen for Støren utbedres. RM
anbefaler at dagens krav til parkering videreføres.

krav til biloppstillingsplasser reduseres til
0,5 parkeringsplasser/ leilighet inntil 60 m2 i
sentrumsområder. Det begrunnes i at dette
tiltenkes en befolkningsgruppe som er
mindre avhengig av biltransport og ligger
nært kollektivknutepunkter

RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.
2.

3.
4.
5.

-

Høyde på bolig- og næringsbygg i
kombinasjon bør settes til minimum 2
etasjer for å sikre fortetting. Det bør ikke
settes begrensinger å høyde innenfor 5
etasjer eller totalhøyde 21. m

Dette er ikke forhold som avklares i KDP – Støren.
Er mønehøyden over 9 meter må det reguleres iht. til
pbl.

Terrasser bør tillates utvendig på
bygningskropp for å øke utnyttelsesgraden.
Utearealer på tak bør tillates for å ivareta
krav til bomiljø.
Kommunen bør søke rom i planene for å
etablere felles lekeplasser for boligområder
på Støren.

RM er ikke kjent med at dette ligger som en
begrensning i dagens KDP Støren.
Det er mulig å regulere dette i ht. dagens plan.

Området langs Gaula i Moøya er attraktivt
og burde utvikles til park/rasteplass med
tilknytning til tursti. Dette ble stoppet av FM
i tidligere planarbeid.

Det vises til pågående regulering i Moøya øst
(planId_2016003), der tursti er etablert i
reguleringsplan. Det er ikke avsatt arealer til
park/rasteplass.
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Rådmannen er ikke kjent med at dette ligger som en
begrensning i dagens KDP Støren. Det vises
imidlertid til eksisterende offentlig lekeområder ved
dagens skole og barnehage. Disse er tilgjengelig for
alle som vil bruke dem.
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-

Det er kommet tips om elbilladere og
drivstoff automater i Moøya. Dette kan gjøre
område attraktivt.

Det vil bli satt krav om at det ved ny utbygging skal
tilrettelegges med en viss andel ladeinfrastruktur.
RM anbefaler at ladestasjoner bør kunne benyttes av
flest mulig biler. Ladestasjonene bør ha allmenn
tilgjengelighet, dvs. at de må befinne seg på
tilgjengelige steder som i sentrum, kjøpesenter,
pendler parkeringsplasser.
Allmenne ladestasjoner anbefales derfor etablert i
forretningsområde i Moøya og evt. i sentrumsformål i
på aksen Nessset - Prestteigen - Korsen.

-

Ønsker følgende bestemmelse for
flomutsatte områder:
«Bygninger innenfor planområdet skal sikres mot
flom enten ved at bygningen i sin helhet plasseres
utenfor flomutsatt område, ved å sikre bygningen mot
oversvømmelser eller ved å dimensjonere bygningen
for å tåle de belastninger den kan påføres ved å stå
delvis under vann.

Rådmannen viser til pbl. og TEK 17 hvor dette er
ivaretatt. Utover dette mener Rådmannen at dagens
bestemmelse for flom er detaljert nok på dette
plannivået og videreføres som i dag.
RM anbefaler ikke at innspillet imøtekommes.

Rom hvor overkant gulv for konstruksjonen ligger
lavere enn nivå 200 – års flomsituasjon skal ikke
innredes for varig opphold. Gulvnivå for ny
bebyggelse skal ikke anlegges lavere enn nivå 20 –
års flomsituasjon.»
Støren Betong v/Rune Folgerø
- «Shell – tomta» (25 daa) med tilstøtende
areal må reguleres til betongblandeverk.
- Bedriften må ha garantert utsikt til å
leie/erverve det nødvendige arealet
- Trafikken til å fra driften må ha
/av/påkjøring til fremtidig lokalveg med
BK10
- Føler en forpliktelse om å utnytte arealet på
en måte som gjør arealet tiltalende og må
ikke bli møtt med motforestillinger fra
MGK.
- Dersom dette ikke kan innfris bes det om at
dagens etablering på Prestteigen kan
videreføres.
Pro Invenia AS på vegne av Støren Betong
- I påvente av ny lokasjon bes det at
arealformålet SE-F2 på Prestteigen, endres
midlertidig, slik at dagens virksomhet har
mulighet for oppgradering av komponenter
som sandsilo, mulighet for å sette opp
midlertidig lagerhall m.m. Lagerhall vil
være positivt for å skjerme naboer mot støy
og støv.
- Støren Betong er i utgangspunktet positiv til
å flytte virksomheten og til dagen KDP sitt
sentrumsformål, men trenger nødvendig tid
til å etablere ny lokasjon. I mellomtiden må
det gis mulighet til nødvendig oppgradering.
Coop Oppdal SA v/Morten Erik Stulen
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Det vises til reguleringsplanprosess for Liøya.
Det gis ikke garantier til erverv i KDP Støren.
RM anbefaler at dagens industriformål videreføres i
Liøya. Det vises til reguleringsplanprosess for Liøya
Tas til orientering.
RM anbefaler at Sentrumsformål videreføres på
aksen Korsen – Prestteigne –Nesset , da dette er en
del av en langsiktig utviklingsstrategi for Støren
sentrum (jfr. Skisse for sentrumsutvikling Støren i
2013).
RM påpeker at KDP Støren legger til rette for en
langsiktig utvikling. Kommunestyret anser
Prestteigen er en viktig del av en slik fremtidig
sentrumsutvikling i Støren (jf. Skisse 2013). Pbl. gir
ikke rom for å avsette arealer til midlertidige
omdisponeringer.
RM viser til pågående regulering for Liøya.
RM anbefaler ikke at innspillet imøtekommes.
Arealet videreføres som sentrumsformål.
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-

Trafikkmønster og utforming i Miljøgate
Stasjonsveien blir opprettholdt som i dag.

Viser til politisk vedtak i Kommunestyret (sak 56/18)
– Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen.
Planen medfører en økende trafikkmengde gjennom
Støren sentrum, angitt av tiltakshaver til 21 lastebiler
per dag. Det vises videre til vedtak i F- skapet
21.6.2018 (sak 35/18), hvor det fremgår følgende
innspill til delstrategi fylkesvei for Trøndelag
«utbedring av fremkommelighet for større kjøretøy
og sikkerhet for myke trafikanter på strekningen i
Støren sentrum fra Haga bru til undergangen ved
Dovrebanen».
Engan område foreslås transformert til næring på
sikt. Dette vil medføre økte trafikkmengder for
sørgående trafikk gjennom dagens miljøgate.
Kollektivknutepunkt medfører passering av en
mengde busser gjennom miljøgata.
Totalt utgjør dette en større mengde med store biler
gjennom en miljøgate som ikke er tilrettelagt for
denne typen trafikk.
RM anbefaler derfor å ta bort dagens parkering på
vestside av miljøgaten og legge fremtidig formål som
offentlig formål samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Det vises til KU (S)

-

Fortetting av leiligheter/boenheter
sentrumsnært er en ønsket utvikling.
Området fra skysstasjonen og gjennom
sentrum, opp Spjeldbakken tilrettelegges for
fleksibelt bo- og næringsareal.

-

Prestteigen krysset må ikke tilrettelegges
med pendlerparkering og busstopp i
forbindelse med reguleringsplan E6
Prestteigen – Gyllan. Det må jobbes for at
skysstasjonen i Engan også i fremtiden er
kollektivknutepunkt hvor parkering/tog/buss
samles med tanke på optimal sambruk og
fleksibilitet for reisende. Effektiv og lettvint
bruk av de offentlige
kommunikasjonsmidlene med hyppige
avganger og veksling mellom buss og baner
er en suksessfaktor. Mange bor grisgrendt
og må bruke bil til/fra Støren. Da vil det
være en fordel at pendlertrafikk samles for å
gjøre bruken positiv.
- Massetak i Moøya må flyttes/reguleres bort
fra området pga. trafikkhinder/- fare med
lossing og lessing. Både støy og støv er lite
forenelig med den utstrakte
landbruksvirksomheten og betydelig
kundetrafikk som er anlagt i området.
NHP – eiendom
- I henhold til møte med NHP eiendom
(7.12.2018) ønsker de at dagens formål på
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Rådmannen anbefaler at dagens arealformål
videreføres og fortettes med kombinasjon
forretning/næring på gatenivå og bolig i 2 og 3.
etasje. Spjeldbakken tilrettelegges for boligformål i
tråd med ABC – prinsippet for bolig og fortetting av
bolig inn mot sentrum (Korsen - Prestteigen).
Det vises til KU (…)
RM ser fordelen med å samle kollektivknutepunktet
for å mer fleksibelt kombinere valget mellom buss og
tog.
Samtidig vil det være viktig for Støren sentrum og
Midtre Gauldal kommune at vi får et godt utbygd
kollektivtilbud også med buss.
RM anbefaler derfor at det tilrettelegges for et nytt
kollektivknutepunkt på Prestteigen. Etter hvert som
befolkningen vokser og kundegrunnlaget for
kollektivtrafikk endrer seg, vil det være mulig å
tilrettelegge å koble sammen kollektivknutepunkter.

Det vises til innspill Hugaasgruppen.

Det anbefales at Engan området videreføres som
næringsformål for bygg- og anleggsvirksomhet,
bilverkseted, lager/logistikk (post- og
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tomten som Norsk Kylling har i dag
videreføres.

pakkedistribusjon, varelevrandører, samlastere).
Industri som produksjonsvirksomhet videreføres
ikke, da dette skal etableres i Støren sør.
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.

LØWI eiendom v/Svein Evjen
- Korsentomta avsettes til næring- og
boligformål med blokker fra 4-8 etasjer

RM anbefaler at dagens Sentrumsformål videreføres i
tråd med politisk vedtatt skisse fra 2013. I henhold til
formålet er det tillatt med; «kombinert formål
bolig/forretning/kontor».
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.

-

Vestlia (45/42) (ved Korsen) avsettes til
bolig (terasseleiligheter)

-

Hesthåggan (45/42) (ved Soknesmoen)
settes av til boligformål

-

Tangen, øst for Gaula settes av til bolig

-

Gammelsaga(Gammelgården) settes av til
bolig

-

Soknesøran settes av til næring,
bensinstasjon og parkering for
tungtransport/pendlerparkering
Ny jernbaneundergang ved Støren hallen
bygges med to felt. Eksisterende undergang
brukes til gang- og sykkel

-

Viser til KU (B_F4).
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.
Viser til KU (B_F5).
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.
Viser til KU (bolig- Tangen).
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.
Viser til KU (Otjf1).
RM anbefaler at dette området omgjøres til område
for oppvekst.

Støren treindustri v/Rune Johnsen (gbnr. 2/24)
- Det er behov for mer areal i tilknytning til
dagens bedrift i Moøya. Dette er areal til
bygningsmasse, utvendig lagring, inn- og ut
transport og parkering.

-

Transportbehovet inn- og ut av
industriområdet via Moøya, forbi
brannstasjonen og ut på Svartøya er viktig.
Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for
trafikk direkte ut i Svartøya i nord, da dette
vil øke trafikken mellom
administrasjonsbygget og fabrikk lokalene
(HMS- risiko)

-

Det er ikke realistisk og re lokalisere
virksomheten et annet sted på grunn av
økonomi og risiko knyttet til dette.
Aristoteles Eiendom AS (gbnr 2/13)

RM anbefaler ikke at innspillet imøtekommes.
Viser til KU(KST-F1).
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.
Det vises til pågående reguleringsplanprosess for E6
Prestteigen – Gyllan, der Prestgårdsundergang er
innregulert med to felt samt egen gang- og sykkelvei.
Støren Treindustri er definert som en industribedrift
og lokalisert inntil sentrumsområde i Møya. Det er en
arbeidskraftintensiv bedrift (med 130 fast ansatte +
15-25 sesongarbeidere). RM anbefaler at dagens
arealformål for Støren Treindustri videreføres. For
utvidelse av areal gjøres det oppmerksom på at
dagens boliger i nord er avsatt til KBA –
bolig/næring med formål om at boliger på sikt skal
innløses og omgjøres til næringsformål.
Endringer i inn- og utkjøringer må løses gjennom
reguleringsplan.

RM vurderer dette til å være en av de viktigste
hjørnesteinsbedriftene i MGK. Innspillet tas til
etterretning og arealformålet videreføres.
RM anbefaler ikke videre boligutvikling i Moøya.

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave
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Ønsker at seksjon 2/13/0/2 Moøya 1A som i dag er
godkjent til 22 hybler reguleres til kombinasjon
bolig/næring

Moøya tilrettelegges for fortetting av næring- /
industri og det er ikke tilrettelagt for
uteoppholdsarealer, parkering o.l. som er et krav til
dagens boligområder. Erfaring tilsier også at
blanding av bolig og næring/industri er en dårlig
kombinasjon og legger opp til konflikter på sikt.
RM anbefaler ikke at innspillet imøtekommes.

Digre Transport AS v/Øystein Digre (gbnr.
45/302)
- Virksomhet i dag omfatter kontor,
godterminal, lagring, omlasting og
oppstillingsplass
-

-

Arealet ligger som del en videreutvikling av sentrum
Korsen – Prestteigen -Nesset (jf. vedtatt skisse for
sentrumsutvikling 2013).

virksomheten omfatter omlasting av varer til
Røros, mot Oppdal, mot Trondheim og mot
Østlandet. Byggmakker er en stor kunde
(100 m unna)
Vil tilrettelegg for vaskehall, industribygg,
administrasjon, lager, terminal i tillegg til
utleieareal handel/verksted.
Det tilrettelegges til bolig i høyden.

Cirkle K Støren v/Roger Steen
- Forventer at Circle K har uttalelsesrett i
forbindelse med ny reguleringsplan på
Prestteigen
Forventer at Circle K ikke skal få noen
negativ påvirkning av framtidig plan
Thomas Hovstad og Petter Steen Aksetøy
- Ønsker at det blir etablert et kjøremønster i
forbindelse med parkeringsplass –
Prestteigen slik at det blir tryggere for myke
trafikanter.
Støren sør v/Prosjektleder Aina Midthjell Reppe
- Ønsker at arealet i forbindelse med Støren
sør vurderes som fremtidig boligområde i
KDP Støren.
NIT Midtre Gauldal v/Aina Midthjell Reppe
- KDP Støren må tilrettelegge for bolig- og
næringsutvikling fremover
- Nye reguleringer må ikke legge hindringer
for eksisterende virksomhet
- Ny sentrumsakse må gå fra Engan – Moøya
– Prestteigen – Korsen inkl. Spjeldbakkan

-

RM anbefaler at innspillet imøtekommes delvis, men
at det det ikke videreutvikles til industriformål.
Endringer på Prestteigen må ivaretas gjennom en
reguleringsplanprosess. Plan- og bygningsloven
ivaretar berørte parters krav om medvirkning og RM
vil forholde seg til gjeldende lovverk.

-

-

RM anbefaler at arealet utvikles til sentrumsformål i
en kombinasjon med handel, tjenesteyting, kontor og
bolig. Det tilrettelegges ikke for videre utvikling av
Industri i dette område, da dette er en del av
sentrumsaksen og er lite forenelig med fremtidig
oppvekstområde for skole- og barnehage lenger sør.
Det vises til KU (SE-F2)

Industrivirksomheter som medfører støy,
transport flyttes ut av sentrum
Ang. arealet LB5 til Folstad ber næringslivet
om at det tilrettelegges for ønsket
virksomhet – mulig samarbeid med annen
landbruksvirksomhet i kommunen (biogass).

Tas til orientering.
Endringer på Prestteigen må ivaretas gjennom en
reguleringsplanprosess. Viktige elementer i dette
planarbeidet vil være å etablere trygg ferdsel for
gående, syklende og kjørende. RM tar innspillet med
i det videre i arbeidet med planstrategi i 2019.
Det vises til KU (B-F1- B-F4)
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.
Tas til orientering
Tas til orientering
Det vises til vedtak ang. skisse for fremtidig utvikling
av Støren sentrum i Kommunestyret i 2013, der
Støren sentrum er definert på aksen Korsen –
Prestteigen - nesset.
I henhold til ABC – prinsippet skal slike bedrifter
etableres i Støren – Sør.
Et biogass anlegg vil kreve transport med større biler
av gjødsel inn og ut av sentrum i Støren. RM
anbefaler at det ikke tilrettelegges for slik type
virksomhet i sentrum av Støren. Det vises for øvrig
til oppstart av planprosess på biogassanlegg i
Sanddalen (sak 108/18) og KU (ABA F1).
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave
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-

Støren vil antageligvis vokse i årene som
kommer, og dette vil kreve tilrettelegging og
planlegging av tomter til alle typer formål.
Ivar Presthus (grunneier gbnr. 47/1 og 47/2)
- Ønsker at arealene på eiendommen gbnr
47/1 og 47/2 legges inn som boligareal i
fremtidig KDP Støren.

Dette ivaretas i gjeldende revisjon av KDP Støren.

Det vises til KU (bolig - Kvilvangen)
Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til dyrka
mark, mangel på infrastruktur, kulturlandskapshensyn
og samordnet areal og transportplanlegging.
Samtidig vises det til langsiktig utviklingsretning i
Støren Sør.
RM anbefaler ikke at innspillet imøtekommes.

Astrid Lie (gbnr.49/5)
- Skogsbilvei Soknes – Øverøien er bygd som
vintervei for vogntog. Strekningen Flatreit –
Nordlivollen er bygd som sommervei for
vogntog.
- Kommunale vann- og kloakkledninger
ligger frem til Sørmoen boligfelt – ca. 300 m
fra eiendommen
- Vil at Flatreitområdet (49/5) skal
tilrettelegges for bolig og egner seg til
terassebebyggelse. Området ligger helt inn
til et etterlengtet turområde.
Sivert Nygaard (grunneier gbnr. 44/3)
- Viser til at han har gjennomført store
investeringer med tanke på videre drift og at
det er behov for å øke dagens arealgrunnlag
vesentlig i årene som kommer. En
omdisponering av arealer på eiendommen
vil sette en stopper videre nydyrking og drift
på eiendommen.
- Det presiseres at grunneier uansett motsetter
seg omdisponering av nye arealer.
Eilif Peder Folstad (grunneier gbnr. ½ og ¼)
- Tidligere tomt for idrettshuset/bøndenes hus
i Spjeldbakken på Støren. Ønsker å
samarbeide med tilstøtende eiendommer for
å utvikle tomten til
næringsvirksomhet/bolig/leiligheter

Det vises til KU (Bolig - Flatreitan)
Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til fare for
skred, helningsgrad og arealets beliggenhet.
Utviklingsretning for enebolig i Støren tilrettelegges i
Støren Sør.
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

Tas til orientering

RM anbefaler at Spjeldbakken videreføres som
fremtidig boligområde for knytte sammen dagens
kollektivknutepunkt med Støren sentrum på Korsen –
Prestteigen.
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.

-

-

Grunneier har gjennomført store
investeringer med tanke på videre drift og at
det er behov for å øke dagens arealer til
dyrka mark. Kvernvassmoen er aktuelt for
videre oppdyrking.
Ønsker deponi sørvest for Kvernvassmoen
hvor grunneier har fått godkjent skogsbilvei.
Deponiet er tenkt etablert i forbindelse med
fremtidig utvidelse av Frøset boligområde.

Arealet er ikke inkludert i fremtidig boligområde og
oppdyrking er i henhold til dagens planformål.
Det vises for øvrig til forskrift om nydyrking.
Det vises til KU (ABA-F2)
Det er positivt at det blir avsatt et areal til deponi i
forbindelse med overskudd og evt. flytting av masser
ved opparbeidelse/utvidelse av Frøset boligområde.
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.

-

For ytterligere oppdyrking er det ønskelig å
dyrke opp et beiteareal nordøst for gården.
For å løse dette er det ønskelig å først ta ut
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pukk.
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grus, og deretter deponere rene masser for
opparbeiding til grasproduksjon.

RM anser derfor ikke at det er et behov for ytterligere
områder for masseuttak i sentrum av Støren.
Det vises for øvrig til forskrift om nydyrking for
oppdyrking av arealet.
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

-

Ønsker å tilrettelegge for bygging av
landbruksbasert, klimapositivt
produksjonsanlegg for energi (biogass) på
ca. 6-7 daa beiteareal nord for gården.

Et biogass anlegg vil kreve transport med større biler
av gjødsel inn og ut av sentrum i Støren. Samtidig vil
det medføre en økende trafikk og kryssing av
jernbanespor. Arealet er i tillegg flomutsatt og vil
utgjøre en forurensingsfare for Gaula ved evt. Flom.
Viser for øvrig til RM sin kommentar på NIT sitt
innspill.
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

-

Viser til tidligere planforslag ang. sanering
av planoverganger i Støren. Folstad påpeker
at dette også må gjelde Bane Nor sin videre
utvikling av sin eiendom øst for Støren
stasjon.
- Bane Nor sine planer på Støren stasjon er av
slike dimensjoner at kun kulvert (er) er den
mest fremtidsretta, sikkerhetsmessig beste
og funksjonelle løsningen.
- Adkomst og kulvert til det aktuelle området
nord i Engan anbefales, da dette er kortest
og gir mindre trafikk gjennom sentrum.
Berit og Bjørn Nybjerkan (gbnr. 45/8)
- Gammelgården (B_F4 i dagens KDP Støren)
videreføres som boligområde.

En etablering av kulvert medfører en omfattende
inngrep ved utbygging av ny infrastruktur inkludert
pumpesystem på grunn av beliggenhet under
flomnivå, oppdeling av areal avsatt til
forretningsareal.
RM anbefaler at pågående regulering videreføres.
Det vises til KU (kulvert med vei øst for jernbane)
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

Det vises til KU (Tjf1)
Arealet avsettes til fremtidig område for oppvekst.
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

-

Rekkefølgebestemmelse ang.
boligutbygging tas ut av dagens plan.

Boligområde omgjøres til fremtidig oppvekstområde.
Rekkefølgebestemmelse tas ut.

-

Arealet ved utløpet av Sokna (SE_F1 i
dagens KDP) videreføres næringsområde og
ikke bare til forretning

Det anbefales at Sentrumsformål videreføres i tråd
med vedtatt skisse fra 2013.
Sentrumsformål innebærer i denne sammenhengen at
arealet avsettes til virksomheter som krever et større
sammenhengende handelsareal. Dette kan
kombineres med bolig og kontor.
Innspillet imøtekommes delvis.

Småplassan Velforening v/Jon Kristian Haukdal,
Stian Rønning, Odd Arne Laugsand
- Ønsker å etablere lekeplass på gbnr. 45/108
Gammelsaga i Småplassan ved etablert
boligområde
- Det er 25 – 30 barn i området og det finnes
ingen områder for lek i boligområdet.
Per Ingar Almås, Jan Inge Skårvold, Bernt
Midthjell)
- Sving i Frøsetbakken kuttes ved å erverve
bolig og lage en ny gang- og sykkelvei som
åpner for breddeutvidelse i wikesvingen
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Ivaretas gjennom en helhetlig reguleringsplan for
området i forbindelse med utbygging av fremtidig
område for oppvekst.

Svingen har i dag utfordringer med bredde og
stigning. Vegen har midt i kurven en bredde på ca.
5,5 meter. Svingen har i dag en kurveradie på ca. 22
meter. Når det gjelder vegbredde er det for vogntog i
kurve over 135° kurvelengde angitt 7 meter bredde
for denne radien. Her må en gjøre oppmerksom på at
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dette gjelder kun ett kjørefelt. Det må derfor i tillegg
påregnes et kjørefelt til på ca 2 meter som gir 9 meter
bredde. Dette gjør at vegen må breddeutvides ca. 4
meter.
Kurven har i dag en stigning på mellom 9 og 10%.
Om en da ser for seg en breddeutvidelse i innersving
vil dette gi en stigning på over 12%. Dette gir en
betydelig stigning søkning og vil ikke være noen god
løsning i en slik kurve. Det optimale her vil være å
beholde dagens kurve i innersving, for så å
breddeutvide vegen i yttersving. Dette vil gi en mer
åpen kurve, samt at stigningen blir mindre.
Kombinert formål til bolig/infrastruktur videreføres.
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.
-

FV30 legges i ny trase utenfor
gårdsbebyggelsen på Mosand

-

Dovrebanen legges i tunell og ny stasjon
legges i fjellhall

Det tilrettelegges for nye industri/næringsområder
1. Støren øst II v/ Rogstadøien ca. 50 da

RM anbefaler at dette gis som et innspill til videre
arbeid med prosjektet FV 30, som Midtre Gauldal er
en del av.
Tas til orientering. RM anbefaler at dette gis som et
innspill til nasjonal transportplan
Det vises til KU (Næring Rogstadøyen)
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

2.
3.

Støren øst I v/Mosand ca. 50 da mellom
bebyggelse trase ny FV 30

Det vises til KU (Næring Mosand)

Engan nord fortsatt industri/næring

RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.
Engan tilrettelegges for fremtidig næringsområde.
Arealet som i dag er avsatt til bolig tilrettelegges til
kombinert formål bolig/næring med tanke om at
Engan nord i fremtida skal transformeres til
næringsområde.

-

Boligområde i Hallråa dersom Støren sør
blir tilrettelagt med ny veitrace.

RM anbefaler at innspillet imøtekommes.
Det vises til KU (bolig Tangen)
Innspillet imøtekommes ikke.

-

Soknes terassebygg vis a vis Soknesgården

Det vises til KU (B-F5)
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.

-

Handel – trekanten vil ligge mellom
Prestteigen og gamle Støren sentrum –
utnytt denne aksen.

-

Lysgården legges til Snurruhagen leir
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RM anbefaler at Trekanten videreføres som
forretningsformål, da dette er i henhold til ABC –
prinsippet for næring.
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.
Snurruhagen et meget attraktivt område for fremtidig
sentrumsutvikling i Støren. Lysgården med
uteaktiviteter som vedproduksjon anbefales ikke
tilrettelagt i den mest sentrale delen av Støren.
Det vises videre til vurdering under – Enhetsleder for
kultur-, fritid og voksenopplæring.
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Innspillet imøtekommes ikke.
Harald Rognes
- Stiller seg bak innspill på folkemøte om
tilrettelegging av næring på Støren Øst på
henholdsvis Rogstadøien og Mosand. I alt
vil disse arealene gi tilgang til ca. 100 daa
nytt næringsareal til en lavere kostnad enn
Støren Sør
Thom Arnesen
- Kvilvangen (ca.200 daa) med aktuelle
boligtomter. I 2014 ble det laget ny vei ned
fra Flatreitveien til området nord for Grøvja.
Sørsiden kan med letthet nås fra Nerøien.
Her kan man lage en økologisk bygd basert
på bærekraft i bygda
-

Anlegge trikk fra jernbanestasjonen Domus - Prestteigen

Det vises til KU ((Næring Rogstadøyen og Næring
Mosand.)
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.

Det vises til KU (bolig - Kvilvangen)
Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til dyrka
mark, mangel på infrastruktur, kulturlandskapshensyn
og samordnet areal og transportplanlegging.
Samtidig vises det til langsiktig utviklingsretning i
Støren Sør.
RM anbefaler at innspillet ikke imøtekommes.
Tas til orientering. Dersom befolkningsutviklingen
blir som ønsket, vil dette være alternativ for fremtida.

Svein Granøien
- I forbindelse med Støren Sør avsettes areal
til idrett – skytebaner for rifle-, hagle -og
pistolskyting. Det må også avsettes areal til
lysløyper og skiskytteranlegg.
- Arealet på Oppdal legges til grunn når det
gjelder størrelse
- På grunn av mange små skytebaneanlegg i
Gauldalen, som etter hvert sannsynlig vil bli
stengt pga. sentrumsnærhet og støy. Det vil
for miljøet ha stor betydning at det kan
bygges et regionalt anlegg uten
begrensninger når det gjelder aktivitet.

Den eksisterende skytebanen for Støren ligger i
Furukollen, sør og vest for Støren sentrum. Dagens
bane består av 100 metersbane, pistolbane og
lerdueskytingsbane. Området omfatter i dag ingen
bygninger eller installasjoner ut over standplass,
skytebaneinnretninger og utedo. Det er ingen
utvidelsesmuligheter ved dagens skytebane.
Adkomsten er bratt og skytebanen er lite tilgjengelig
i tider av året. Det har i lengre tid vært behov for å se
på alternativ løsninger for dagens skytebane. En
fremtidig etablering i Støren sør vil kunne medføre
en økende skyteaktivitet i Midtre Gauldal, men også
regionalt (i dag er det større anlegg i Oppdal og
Trondheim). HV har signalisert at dette også er
interessant.
Flere alternativer innenfor dagens planområde er
vurdert:
Områder Nord øst for Gaula:
- Det er spredt boligbebyggelse på Folstad, og
deler av strekningen er forholdsvis tett
utbygd.
- Aktuelle arealer på Folstad er oppdyrket.
- Det er utfordrende å komme seg opp i
høyden på grunn av bratte stigninger og
fraværende infrastruktur ved Folstad
- Frøsetmarka er tilrettelagt område for
friluftsliv både sommer og vinter i og med
skianlegg, oppkjørte skiløyper innover
marka, fiskevann og områder for
fritidsbebyggelse øst for planområde.
Samtidig er Kvennvatnet avsatt til
drikkevannskilde.
- Manglende infrastruktur er en utfordring
utover allerede tilrettelagte områder.
Områder Vest for Gaula og Nord for Sokna:
- Dagens skytebane er etablert her. Arealene
er meget bratte og infrastrukturen er svært
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lite utviklet og lite fremkommelig i deler av
området. Ny etablering her vil medføre
lignende utfordringer som i dag.
Haukdalsmyra er ikke vurdert som aktuelt på grunn
av tilrettelegging til boligområder og myras viktighet
i klima-, og energisammenheng og for det biologiske
mangfoldet.
Oppsummering:
KU tilsier at begge de vurderte alternativene kan
legges inn som skytebane. Rådmannen vurderer
imidlertid alternativ AN_F2 til å være attraktivt som
et fremtidig utviklingsareal for næring når dagens
næringsareal for Støren Sør er utbygd. En mulig
utvidelse her vil være gunstig i forhold til at området
allerede er påbegynt og infrastruktur blir opparbeidet
inntil området. Rådmannen anbefaler derfor at
AN_F2 legges som fremtidig næringsareal med
rekkefølgekrav om at dagens regulerte område (AN1)
for Støren sør først skal være utbygd.
Rådmannen anbefaler at ID_F2 avsettes som
fremtidig skytebaneanlegg. Arealet vil ikke komme i
konflikt med eventuell utvidelse av næringsområdet.
Det må i en fremtidig planprosess vurderes om
skiskytteranlegg skal inkluderes i reguleringsplanen.
RM anbefaler at innspillet imøtekommes og at
(ID_F2) tilrettelegges som fremtidig
skytebaneanlegg. (AN_F2 )tilrettelegges som
fremtidig næringsareal.
Liøya barnehage v/daglig leder
- Liøya har ca. 90 barn i barnehagen, noe som
medfører mye biltrafikk og behov for
parkering.
- Per i dag er det for lite parkering og det er
behov for utvidelse av parkeringsarealet
nord/østover mot idrettsparken.
ATB – skoleskyss/Rådmannen v/EKT
Har behov for et avsatt areal til snuplass for
skolebuss i Frøset. Arealet som brukes til formålet i
dag er stort nok.

RM anbefaler at innspillet imøtekommes delvis.
Det vises til KU (SKK_F1)
RM anbefaler at innspillet imøtekommes.

INTERNT
Enhetsleder kultur, fritid og voksenopplæring
- Behov for tomt på Lysgården på 3,5 – 4 mål
med et bygg på 950 – 1000 kvm. Resterende
areal skal benyttes til parkering for ansatte
og brukere, lagring og produksjon. Det vil
også være behov for uteaktiviteter og sosial
trening for brukerne.Viktige momenter for
etablering av Lysgård:
- Nærhet til bolig (mange bor i Kalvtrøa)

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave

RM anbefaler at arealet for parkering utvides med ca
en daa nord/østover langs eksisterende vei i Liøya
Det vises til KU (SPA_P2)
.

Etter samtaler med Enhetsleder og Leder ved
Lysgården (juni 2019 jf. arbeidsgruppemøter i
forbindelse med utredning KVU
(konseptvalgutredning)), har følgende 3 kriterier
fremkommet som de viktigste kriteriene å prioritere:
1. Tidsperspektiv – etablering i løpet av 3 år
2. Tilgjengelig areal for bygg og uteområde
3. Beliggenhet i Støren
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-

-

Nærhet til fysiske og kulturelle tilbud (GSK,
butikk)
Nærhet til offentlige servicekontor
Nærhet til offentlig transport:
Folkehelseperspektivet – trygg vei,
gåavstand til jobben
Planløsning – fordel med alt på ett plan, men
mulig å se for seg andre løsninger også
Uteareal er viktig - grøntområde, uteplasser,
sittegrupper, kjøkkenhage, blomster- og
bær-dyrking, vedproduksjon, lager for ved,
materialer, maskiner, utstyr og
treningsområde, levering av varer
Beliggenhet – rolig og trygt med hensyn til
ferdsel og trafikk
Utviklingspotensial – tilbud til flere i
kommunen og andre kommuner

Trekanten, Gammelsaga, Soknesøran (dagens
skoleområde), Liøya næringsområde, Soknes leir,
Korsen, Snurruhagen leir og Soknesjordet er vurdert
som foreløpig ikke aktuelle på grunn av
eiendomsforhold, lite mulighet for uteområder, ikke
etablert adkomst og ikke egnet beliggenhet i Støren.
To områder gjenstår som aktuelle:
1. Lysheim - opprinnelig tomt ved Kalvtrøa og
eies av Midtre Gauldal kommune. Bygninger er
revet og det er klart for å starte regulering av
området. Tomta er på 2,8 mål og i minste laget
for å få plass til uteområder for aktiviteter i
bedriften. Beliggenheten for de som jobber der
er gunstig på grunn av nærhet til boliger og
sentrumsfunksjoner. Dette medfører ikke
transportbehov. De fleste bor i dette området. På
grunn av tomtas størrelse vil det være lite
aktuelt for sambruk med andre bedrifter som
f.eks ASVO.
2.

Engan leir – kommunalt eid eiendom i Engan.
Tomta er på 11 daa, flat og vil kunne utvikles
som et egnet uteområde med ulik produksjon av
ved, benker etc. på arealett. Engan transformeres
til et næringsområde på sikt, og en bedrift som
Lysgården vil passe godt i utkanten av dette
området inn mot Støren sentrum. Fordelen her
er at det gir stor mulighet for samlokalisering
med bedrifter som ASVO. Det må påregnes at
etablering her medfører transportbehov.

I og med at pågående KVU for Lysgården ikke har
konkludert, anbefaler RM at dagens offentlige formål
ved Lysgården videreføres og at Engan leir reguleres
til næringsformål med mulighet for etablering av
både Lysgården og ASVO.
Innen endelig vedtak av KDP Støren, forutsettes det
at Formannskapet har konkludert i KVU.
Det vises til KU (AN-F1)
Folkehelse v/Kristin Myklevoll
- Ivareta barn- og unges interesser gjennom
bruk av Barnetråkk

Barnetråkk er gjennomført i to 5. klasser ved Støren
barneskole og 10. klasse ved Støren ungdomskole.

-

Lekeområder i Støren må ivaretas og nye
lekeområder må vurderes

Det er krav om at dette skal hensyntas i dagens KDP.
Dette videreføres i ny KDP Støren. Samtidig må det
påpekes at barnehage og skole er offentlige og åpne
lekeplasser i sentrum.

-

Områder for motorsport, sveising, mekking
kom som ønsket fritidsaktivitet fra
ungdommen.

RM anbefaler at slike fritidsaktiviteter etableres i
områder for næringsbebyggelse

-

Støv og støy er viktig å ivareta ved fremtidig
utvikling av Støren.

-

Sentrumsnære turstier er ønsket i Støren
sentrum

Støy ivaretas i henhold til nasjonale krav i
retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2016).
Det vises til vedtatt Grønnplan Støren, som
videreføres i KDP Støren

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave
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-

Kollektivtrafikk er viktig og det må
tilrettelegges for strategiske buss stopp,
gang- og sykkelveier mm.

Dette er en del av den helhetlige planleggingen av
Støren

-

Det må planlegges universelle, hyggelige
møteplasser i Støren

Dette er en del av den helhetlige planleggingen av
Støren

-

Det er trafikkfarlige steder hvor barn- og
unge ferdes i forbindelse med Prestgårds
undergangen
- Universell utforming må tilstrebes i Støren
sentrum
- Det bør tas hensyn til radon i fremtidig
planlegging av boligområder og offentlige
bygg
- En viss fortetting vil være positivt for Støren
sentrum for etablere flere sosiale
møteplasser, integrering, mindre transport,
skåne landbruksområder, bevare biologisk
mangfold mm
Støren ungdomsskole v/Thom Arnesen
- Bygg et nytt barneskolesenter på Støren som
har kapasitet til elever både fra Støren og
Soknedal. Skolestrukturen må endres
fremover for å møte de økonomiske
utfordringene.

Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Rådmannen vil fortsatt anbefale at det legges opp til
fortetting i sentrumsnære områder av Støren for å
skape et attraktivt tettsted.

Politiske signaler tyder på at skolestrukturen ligger
fast. Det er nylig investert i nytt oppvekstsenter
Soknedal. Dette styrkes nå med ny reguleringsplan
for HOV, som også inkluderer utvidelse av dagens
oppvekstsenter og tilrettelegging av ny idrettshall i
tilknytning til oppvekstsenteret. Det påpekes også at
Støren har lite areal tilgjengelig for fremtida.
RM anbefaler ikke at innspillet tas til følge.

-

Snurruhagen leir må tilrettelegges for
hotell/kurs – og konferanse senter og knyttes
sammen med GSK ved en underjordisk
tunell.

-

Tilbygg verksted på GSK

RM anbefaler at formålet videreføres.
Tilbygg er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan
for området.
RM anbefaler at området detaljreguleres.

Rådmannen – nytt fremtidig område for oppvekst
- Ut i fra gjeldende prognoser er det behov for
en ny barneskole tilsvarende 100 elever
frem mot 2040. Samtidig viser konsekvenser
av ny E6 utbygging en støy- og
forurensningsproblematikk, arealer til
uteområder blir beslaglagt og det blir en
økende mengde trafikk forbi området som
vil være negativt for trafikksikkerheten.
Dette medfører at det må tilrettelegges for
nye arealer til både barnehage og skole i
tilknytning til Støren sentrum
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Tomta er i dag avsatt til sentrumsformål som tillater
kombinasjon av næring, detaljhandel, tjenesteyting,
møteplasser/grønnstruktur og bolig. Hotell er i tråd
med sentrumsformålet.

RM har vurdert følgende alternative arealer:
Snurruhagen leir har et areal på ca. 9 daa og er per i
dag avsatt til sentrumsformål (kontor, bolig, privat
tjenesteyting) i vedtatt sentrumsakse for Støren.
Arealet er for lite til skole, men kan vurderes til
barnehageformål.
Det må imidlertid påberegnes byggegrense til
jernbane i tillegg. Infrastrukturen er etablert med
kommunal vei, vann og avløp langs området. Det
påpekes imidlertid at dagens jernbaneundergang i
Prestgårdsbakken er en stor barriere i dagens
infrastruktur og etablering vav barnehage vil gi
økende trafikkmengde. Arealet ligger sentralt med
100 meter fra Størenhallen og 200 meter fra GSK.
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Snurruhagen leir er sett på som en av de mest
attraktive sentrumsområdene, som enda er ledig i
sentrumsaksen Korsen – Prestteigen- Nesset. Dette
arealet har utsikt, ligger midt i smørøyet i forhold til
resten av Støren og har stort potensiale til å «knytte»
sentrum sammen til et kompakt sentrum. Dette kan
utvikles ved å etablere riktig virksomhet på riktig
plass. Snurruhagen leir anbefales ikke utviklet til
område for barnehage.
Engan leir har et areal på ca. 12 daa og er per i dag
avsatt til fremtidig utvikling av bolig. Infrastrukturen
er etablert med kommunal vei, vann og avløp.
Avstanden til GSK, Støren hallen er ca. 2,2 km. Det
planlegges at Engan skal transformeres til næring på
sikt.
Engan anbefales ikke på grunn av at Engan på sikt
skal transformeres til et næringsområde. Samtidig er
avstanden til dagens etablerte anlegg i lengste laget.
Frøseth boligområde – er utbygd med bolig. Areal
avsatt til fremtidig boligområde ligger «i enden»
utbygd boligområde og tilkomst til evt offentlig
institusjon må gå igjennom dagens boligfelt. Vei,
vann og avløp er tilrettelagt inn til det nye feltet.
Infrastrukturen inn i Frøseth feltet er per i dag ikke
optimal for dagens beboere, da det blant annet
mangler gang- og sykkelvei langs hovedakse i feltet.
Avstand til GSK er ca. 2,7 km og ca. 3,1 km til
dagens idrettsanlegg
Retningslinjer KMD anbefaler at barnehager bør
legges i inngangen til boligområder for å unngå
unødig transport inn og ut av boligområder.
Etablering vil kunne medføre uforholdsmessig mye
ferdsel inn i et boligområde som per i dag mangler
tilfredsstillende infrastruktur med tanke på adkomst
(veibredde og stigningsprosent) i Frøsethbakken samt
manglende gang- og sykkelveier. Frøset anbefales
ikke avsatt til område for oppvekst (barnehage)
Folstad – er avsatt til LNF formål i dagens plan. Det
er et aktivt jordbruksområde sammen med noe spredt
bolig samt et større steinbrudd (Folstadbruddet). Det
er ca. 2,4 km til idrettsanlegg og ca. 2 km til
GSK/Størenhallen. Det er FV inn i området i dag.
Gang- og sykkelvei og VA er kun etablert inn til
Frøseth krysset.
Folstad anbefales ikke på grunn av avstand til
sentrum og etablerte anlegg for bruk i
undervisningen, dyrka mark, transport i forbindelse
med steinbrudd og dårlig/manglende etablert
infrastruktur inn i området.
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Soknesjordet har et ca. areal på 24 daa og er per i
dag avsatt til boligformål i KDP Støren. Det ligger på
samme platå, og tett opp til GSK (300 m) og
Størenhallen (400 m). Idrettsparken ligger på platået
lavere, men ved å etablere en undergang under
jernbanen vil avstanden være på 300 m langs
eksisterende gang- og sykkelvei. Fremtidig
oppvekstområde vil medføre mye transport av buss
og bil i forbindelse med henting og levering av barn.
Infrastrukturen er etablert i tilknytning til området
med kommunal vei, vann og avløp, men adkomsten
til selve arealet er nedbygd med boliger fra Kalvtrøa.
Ny adkomst til området må i så fall løses fra vest.
Arealet er meget attraktivt som oppvekstområde på
grunn av nærhet til GSK og mulig sambruk av
tjenester. Soknesjordet er innbygd med bolig fra
Kalvtrøa i øst, og en evt. adkomst til området med
bil/buss må løses fra vestsiden. Det er teknisk mulig,
men det vil bli trangt og gå på bekostning av
skoleareal å få til gode løsninger for «kiss and ride».
Dette begrenser fremtidige utvidelsesmuligheter.
Størrelsen på arealet gir lite muligheter for å etablere
både skole- og barnehage i samme område.
Prestgårdsundergangen er en flaskehals i i og med
enveiskjøring. Dette vil kunne løses på sikt dersom
undergang utvides til to felt. Soknes undergang i nord
er også enveiskjørt samt at det ikke er tilrettelagt for
gang- og sykkelvei. Området er per i dag ikke rigget
for den økende trafikkbelastning som skole- og
barnehage medfører. Soknesjordet anbefales derfor
ikke som fremtidig område for oppvekst.
Gammelsaga/Gammelgården er et areal på ca. 70
daa sør for Sokna/E6 og vest for FV 30 avsatt til
fremtidig boligareal i gjeldende KDP Støren. I nord
ligger kirkegård og næringsområde for Søren Trelast.
Det er ca. 1,3 km fra GSK/Størenhallen og 1,5 km fra
idrettsparken. Infrastrukturen er etablert med
kommunal vei, vann og avløp, selv om adkomsten fra
FV30 og gang- og sykkelvei må utbedres og etableres
ved fremtidig utbygging av området. Arealet har
imidlertid dårlige klimatiske forhold og sola er borte i
store deler av vinteren, noe som medfører at det er en
av de kaldeste områdene på vinter og en av de
varmeste områdene på sommer.
Etter en samlet vurdering har RM derfor kommet
frem til å anbefale areal ved Gammelgården
avsettes til fremtidig oppvekstområde for
barnehage og skole med følgende begrunnelse:
- Sambruk av uteområder for barnehage og
skole.
- Skole og barnehage i samme område gjør at
henting/levering av barn kan koordineres
- Sambruk av bygningsmasse for skole- og
barnehage er en mulighet når dette
planlegges bygd sammen

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave
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RM kan ikke se at bhg/skole vil komme i
konflikt med kirken.
Oppvekstområde vil ligge nært opp til
Støren sentrum, og lett tilgjengelig for
beboere i Støren generelt, også med tanke på
utvikling av nye Støren sør. Dette er positivt
for samordnet areal- ogtransportplanlegging.
Avstanden til GSK/idrettshall/idrettspark er
vurdert til å være i gåavstand.
Arealet er lett tilgjengelig fra offentlig
veinett. Det må imidlertid reguleres ny vei,
gang- og sykkelvei inni området.
Ved utbygging av ny skole må det beregnes
at det skal bygges for 600 elever og minst 5
avdelings barnehage. Ut i fra arealnormer
for skole og barnehage må det avsettes et
areal på ca. 35 – 40 daa inkludert
infrastruktur.
Det er utvidelsesmuligheter dersom
befolkningsutviklingen i Støren blir som
ønsket.
Kapasiteten i dagens idrettshall er minimal
og det kan være aktuelt å vurdere etablering
av ny i forbindelse med ny skole.
Det er positivt at uteområde skole- og
barnehage kan sambrukes med allerede
etablert boligområde i Småplassan.
Det er registrert at sola er fraværende i deler
av vinteren og at dette medfører at de
klimatiske forholdene ikke er optimale. RM
vurderer likevel at fordelene med å etablere
oppvekstområde her er større enn ulempene.

Det vises for øvrig til KU (Tjf1)

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave
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3 KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL
Innspillene er gruppert etter arealformål. Hvert innspill har en unik referanse som kan gjenfinnes i oversikten
over innspill.

3.1 Bebyggelse og anlegg
3.1.1 Bolig
Bolig - Kvilvangen
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Gjeldende plan:

17/3209-47
Thom Arnesen , Ivar Presthus (47/2 og 47/1)
50/1 (Eivind Dragset), 50/3 (Knut Trøen), 47/2 og 47/1 (Ivar
Presthus)
Fulldyrka jord, innmarksbeite og skog –ca. 455 daa
LNF-R – sone 1
Fremtidig boligområde
Innspill:

Nordøst for gult avgrenset areal:

Konsekvensvurdering
Landbruk

Infrastruktur

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave

Innmarksbeite 11,5 daa, fulldyrka 18 daa. Arealene er
brukt til beite. Arealene er oppdelt i mindre
sammenhengende arealer. Tilrettelagt for fremtidig
skogproduksjon gjennom etablering av skogsbilveier.
Ikke i tilknytning til eksisterende infrastruktur (VA). Det
er to adkomstmuligheter; skogsbilvei forbi Flatreitan og
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Naturmangfold
Landskap

Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Samordnet areal og transport
Folkehelse og friluftsliv
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling

Bolig - Tangen
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Innspill og gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Forurensing/vannmiljø
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adkomst ved Storløkkja (med kryssing under
jernbanelinje). Avstanden til skole via Storløkkja er på ca.
3.km. Tiltaket vil medføre betraktelig oppgradering av
eksisterende infrastruktur.
Grøvja er registrert som Bekkekløft.
Kulturlandskap med tidligere husmannsplasser som i dag
brukes til beite for husdyr. En av de tidligere
husmannsplassene er i dag bebodd ellers er det
fritidsboliger i området. Et idyllisk område som er holdt i
hevd med beite. Negative konsekvenser for
kulturlandskapet.
Ingen kjente registreringer
Åpning av et nytt boligområde. Ikke i tilknytning til
eksisterende boligområder.
Ingen negative konsekvenser
Tar hull på ubebygd område. Legger ikke til rette for
boliger i gåavstand til sentrum. Øker fremtidig
transportbehov. Ca. 3 km til skole.
Området brukes sporadisk til friluftsliv. En utbygging vil
gi negative konsekvenser for friluftslivet.
Ingen betydning.
Deler av området kartlagt for potensielt område for
løsmasseskred/snøskred
Imøtekommes ikke av hensyn til dyrka mark,
kulturlandskap, mangel på infrastruktur, samordnet areal
og transportplanlegging. Utviklingsretningen for enebolig i
Støren tilrettelegges i Støren sør.

17/3209-44 og - 41
Løwi eiendom v/Svein Evjen/ Per Ingar Almås, Bernt
Midthjell, Jan Inge Skårvold/ LØWI eiendom
Lars Wollan Ressem (44/6), Ørnulf Rognes (44/5)
Skog/dyrka mark
KDP Støren
Bolig
Innspillskart:

Ca. 30 daa fulldyrka jord. Skog med særs høy og høy
bonitet.
Arealet ligger vendt mot E6, ca. 230 meter i luftlinje. Fare
for at området er utsatt for støy fra nåværende og fremtidig
E6.
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Infrastruktur

Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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Per i dag ingen eksisterende infrastruktur for VA inn i
området. Privat gårdsvei inn til området. Mulighet for
påkobling dersom infrastruktur til Støren Sør blir utbygd
som planlagt.
Ingen kjente registreringer.
Arealet ligger ned nordvendt og vil bli meget godt synlig
fra E6, Liøya og deler av Støren sentrum. Det åpnes opp et
nytt område for utbygging.
Ingen kjente registreringer
Åpning av et nytt område, ikke i tilknytning til
eksisterende boligområder
Ingen negative konsekvenser
Det ligger godt til rette for å drive friluftsliv og rekreasjon
i nærområdet. Det er gangavstand til sentrum.
Ligger i gangavstand til skole- og barnehage (Ca. 2,7 km).
Ingen negative konsekvenser
Arealet ned mot Sokna (i vestlig del av arealet) ligger i
aktsomhetsområde for snøskred. Nordlig del av området
ligger i aktsomhetsområde jord- og flomskred.
Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til dyrka mark,
manglende infrastruktur, samt nærhet til E6.

25

158

Bolig - Flatreitan
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Innspill og gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport

Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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17/3209-40
Astrid Lie
Astrid Lie (49/5)
Skogbruk
Kommunedelplan Støren, LNF-R – sone 1
Boligbebyggelse/terassebebyggelse, 130 daa i overkant av vei
til Flatreitan.
Innspillskart:

Skog, middels bonitet. Berører ikke dyrka mark.
Eksisterende infrastruktur (VVA) inn til Sørmoen
Deler av område i øst er registrert som naturtype viktig
bekkekløft og bergvegg. Spjeldbekken har registrert
bekkekløft. Leveområde for rådyr, elg og storfugl.
Ligger i bratt terreng. En stigningsprosent fra sør til nord
på 48 %.
Berører ikke kjente kulturminner
Ligger utenfor sentrum og bidrar ikke til
sentrumsutvikling.
Ingen negative konsekvenser
Dagens skogsbilvei brukes av turgåere. Gode muligheter
for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet.
Gåavstand til sentrum, men vil medføre et økende
transportbehov i gjennom boligområde på Soknesmoen.
Ca. 2,5 km til skole i dagens infrastruktur om Soknes og
ca. 3 km over Soknesmoen. Det er ikke etablert gang- og
sykkelvei hele strekningen
Ingen negative konssekvenser
Arealet er registrert som utløpsområde for snøskredVestlig
del av området er registrert som aktsomhetsområde jordog flomskred. Arealet er svært bratt.
Imøtekommes ikke av hensyn til fare for skred,
helningsgrad og arealets beliggenhet i Støren.
Utviklingsretningen for enebolig i Støren tilrettelegges i
Støren sør.
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Bolig - Hesthåggån
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Innspill og gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet

Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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17/3209-44
Løwi Eiendom v/Svein Evjen
45/42
LNF- R
Kommunedelplan Støren
Fremtidig boligformål
Innspillskart:

Skog, høy bonitet. Berører ikke dyrka mark.
VVA ligger inntil området i Spjeldbakken. Utvikling vil
medføre omfattende utbygging av infrastruktur.
Berører ikke kjente registreringer av biologisk
mangfold.
Ligger i meget bratt terreng. Stigningsprosent på ca.
40%.
Berører ikke kjente kulturminner
Positivt for fortetting av boligområde inn i mot sentrum
og eksisterende boliger i Spjelddalen.
Ingen negative konsekvenser
Ingen negative konsekvenser
Tilrettelegger for boliger i gangavstand til sentrum. Fra
østlig del av området vil det være ca. 1,5 km til dagens
barneskole.
Berøres ikke
Utløsnings- og utløpsområde for henholdsvis snøskred
og steinsprang. Geotekniske vurderinger er gjennomført
i nærliggende boligområde i Spjelddalen. Det jobbes
kontinuerlig med rassikring i eksisterende boligområde
på grunn av ustabile masser.
Innspillet imøtekommes ikke på grunn av potensielt
utløsningsområde for snøskred og steinsprang, samt
pågående utfordringer med rassikring i eksisterende
boligområde.

27

160

Spjeldbakken – fra kombinert bolig/næring til bolig
Referanse
B_F7
Forslagsstiller
Rådmannen
Dagens arealbruk
Bebygd med bolig og næring.
Gjeldende planer
Reguleringsplan Småvollan park og KDP Støren
Innspill/foreslått formål
Endring til boligformål.
Innspill og gjeldende plan:
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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Berører ikke jordbruksinteresser
Utnytter eksisterende infrastruktur.
Ikke relevant
Berører ikke kjente registreringer
Ligger inn mot et høydedrag. Ikke eksponert i terrenget.
Berører ikke kjente registreringer
Tilrettelegger for flere boliger sentralt i Støren men på
bekostning av næring.
Ikke vært noe nye etableringer av næring de senere årene.
Ikke i konflikt med friluftsinteresser
Tilrettelegger for bolig/leiligheter i gangavstand til
sentrumsfunksjoner og togstasjon. Reduserer fremtidige
transportbehov.
Ligger nært skole og idrettsanlegg (ca. 1,5 km)
Aktsomhetsområde snøskred og aktsomhetsområde jordog flomskred.
Innspillet imøtekommes. Allerede bebygd område.
Hensikten er å få bort kombinasjonen bolig og næring og
få mere rene boligformål inn mot sentrum. Arealet ligger
svært sentralt i forhold til togstasjon og resten av
sentrumsfunksjonene i Støren.
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Terasseleiligheter Vestlia
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Gjeldende KDP Støren:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap

Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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17/3209-44/B_F4
Løwi Eiendom v/Svein Evjen
45/42 – Løwi - eiendom
Grønnstruktur
Kommunedelplan Støren
Terasseleiligheter
Innspillskart:

Skogkledd med høy bonitet. Berører ikke dyrka mark.
VVA utbygd inntil området. Bebyggelse må ikke
settes i gang før en overordnet VA-plan er på plass.
Berører ikke kjente registreringer av biologisk
mangfold.
Gjennomsnittlig stigning i området er på ca. 60%
(50% =22 grader). Bratt terreng defineres som
helninger mellom 12- og 45 grader (jfr. Veileder om
boligbygging i bratt terreng – (SINTEF).
Berører ikke kjente registreringer av kulturminner
En utbygging være en fortetting av eksisterende
boligområde ved Korsen og vil kunne bidra positivt
til tettstedsutvikling i sentrum.
Ingen negative konsekvenser for næringslivet
Det er ikke registrert at området brukes til friluftsliv.
Tilrettelegger for boliger i gangavstand til sentrum.
Det vil være ca. 0,8 km gangavstand til dagens
barneskole.
Det er ikke kjent at arealet brukes av barn- og unge i
dag.
Utløpsområde- og løsneområde for snøskred på hele
arealet.
Innspillet imøtekommes. Viderefører prinsipper om
fortetting, unngår bruk av dyrka mark og legger til
rette for å styrke Støren sentrum. Innspillet er i tråd
med målet om en samordnet areal- og
transportplanlegging og vurderes å tilrettelegge for
positive virkninger for Støren samfunnet. En slik
utbygging vil gi en variasjon i boligmarkedet, da
terasseleiligheter ikke tidligere er bygd i sentrum. Det
stilles krav om detaljregulering før utbygging der
avbøtende tiltak mot skredfare må avklares.
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Soknes - Bolig
Arkivsaksnummer/Referanse
Forslagsstiller

17/3209-41/ B_F5
Per Ingar Almås, Bernt Midthjell og
Jan Inge Skårvold
Kirsten Torbjørg Soknes (gbnr. 46/1)
ca. 15 daa
Grønnstruktur
Kommunedelplan Støren
Terasseleiligheter vis a vis
Soknesjordet
Innspillskart:

Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Gjeldende KDP Støren

Konsekvensvurdering
Landbruk

Høy bonitet skog. Berører ikke
dyrka mark.
VVA inntil området.
Hovedledningen til
høydebassenget er lagt gjennom
området og det er allerede
etablert avløpsledning med tanke
på fremtidig bebyggelse.
Bebyggelse rett over ledningene
må unngås. Bebyggelse må ikke
settes igang før en overordnet
VA-plan er på plass.
Berører ikke kjente registreringer
av biologisk mangfold.
Gjennomsnittlig stigning i
området er på ca. 40 %.
(50% =22 grader). Bratt terreng
defineres som helninger mellom
12- og 45 grader (jfr. Veileder
om boligbygging i bratt terreng –
(SINTEF).
Berører ikke kjente registreringer
av kulturminner
Fortetting av eksisterende
boligområde Soknes. Positivt
med boligutvikling inn i mot
sentrum.
Ingen negative konsekvenser for
næringslivet
Berører ikke friluftslivet

Infrastruktur

Naturmangfold
Landskap

Kulturminner
Tettstedsutvikling

Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
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Samordnet areal og transport

Tilrettelegger for boliger i
gangavstand til sentrum. Fra
østlig del av området vil det være
ca. 1,3 km til dagens barneskole.
Berører ikke barn- og unges
oppvekstvilkår
Ingen risikofaktorer identifisert.
Innspillet imøtekommes.
I henhold til ABC – prinsippet
om bolig, og viderefører
prinsipper om fortetting inntil
sentrum. Det legges opp til et
differensiert boligtilbud ved
tilrettelegging for
terasseleiligheter. Infrastruktur til
anlegg må ivaretas i
reguleringen.

Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

Gammelgården
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Innspill og gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling
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2017/3209/LB_F1
Rådmannen
45/8 – Berit og Bjørn Nybjerkan
Dyrka mark
Fremtidig boligformål i KDP Støren
Endring av formål fra bolig til LNF – ca.3,5 daa

Formålet endres fra bolig til LNF for å ivareta
kulturmiljøets kvaliteter rundt gården.
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Bolig – Støren sør 1
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Gjeldende KDP plan Støren:

17/32209-33 / B_F4
Prosjektleder Støren Sør V/Aina Midthjell Reppe
Sivert Nygaard (44/3) – ca. 170 daa
LNF-R
Kommunedelplan Støren
Bolig
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk

En blanding av skog med lav, middels og høy
bonitet. Berører ikke dyrka mark.
Ikke etablert infrastruktur per i dag. Teknisk
infrastruktur er under utbygging.
Innspill til boligområde berører en låglandsmyr
og en mindre rikmyr i vest. Er registrert som
middels til liten verdi i KU for Reguleringsplan
for Haukdalsmyra.
Området er eksponert fra tettstedet Støren og
åssidene i nordvest og nordøst. Åssiden som blir
berørt er sammensatt av en varierende topografi
med koller, flater og lier. Sør for foreslått
boligområde ligger Våttåsen som er meget
fremtredende i landskapet fra Støren. Våttåsen
berøres ikke og vil motvirke silhuetter fra
evt.utbygging.
Arealet berører seks regsitrerte kulturminner
Vei til næringsområde er regulert,
grunnervervsprosessen er påstartet og bygging
av vei skal påstartes i løpet av 2019. Bolig
Støren sør vil bli en videreutvikling av påstartet
utbygging når den tid kommer. Det vil bidra til
å styrke tettstedet ved at det tilrettelegges for en
utviklingsretning for enebolig i tilknytning til
tettstedet Støren.
Ikke negative konsekvenser for næringslivet
Ingen kjente konsekvenser for friluftslivet.
Våttåsen er registrert bygdeborg sør for foreslått
boligområde og målpunkt i området. Det antas
at Våttåsen er et turmål.
Ca. 4 km fra dagens barneskole. (Ny utbygging
av vei og næringsområde tilrettelegger for
sikker adkomst med gang- og sykkelvei)
Berøres ikke
Ingen spesielle risikofaktorer identifisert.
Innspillet imøtekommes. Det vises til vedtatt
reguleringsplan for Støren Sør (sak KS 5/18)

Infrastruktur
Naturmangfold

Landskap

Kulturminner
Tettstedsutvikling

Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv

Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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som inkluderer etablering av vei og adkomst til
et nytt næringsområde på ca. 300 daa. Som
følge av dette er det startet grunnerverv og
anbud om utbygging av vei og teknisk
infrastruktur og dette vil etter all sannsynlighet
bli utbygd løpet av 2019.
Støren har behov for utbyggingsområder for
enebolig. Etter en overordnet vurdering er
Støren sør valgt som hovedretning for utvikling
i Støren. Innspillet er i tråd med overordna
prinsipper.
Naturmangfold og kulturminner må ivaretas i
reguleringen av området.
Bolig – Støren sør 2
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller

17/32209-33/ B_F3
Prosjektleder Støren Sør V/Aina Midthjell
Reppe
44/3 – Sivert Nygaard/44/11 – Anders
Gunhildsøien
LNF- R
Kommuneplanens arealdel/KDP - Støren
Bolig
Innspillskart:

Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Gjeldende kommuneplanens arealdel

Konsekvensvurdering
Landbruk

Skogområde med lav og middels bonitet.
Innspillet ligger delvis i område for
godkjent nydyrking.
Ikke etablert infrastruktur per i dag
Eldre granskog med rike partier og små
rike sig. Misregistreringer viser at vestlig
del av området har stående og død ved.
Arter av forvaltningsmessig interesse
(nebbstarr og vrangstorpigg)
Viltområde for elg, storfugl
Området er ikke eksponert fra Støren
sentrum. Topografien varierer fra kupert til
myke former, men er gjennomgående
dominert av granskog. Landskapsbilde er
typisk for regionen.
Ingen kjente registreringer.
Vei til næringsområde er regulert,
grunnervervsprosessen er påstartet og

Infrastruktur
Naturmangfold

Landskap

Kulturminner
Tettstedsutvikling
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bygging av vei skal påstartes i løpet av
2019. Bolig Støren sør vil bli en
videreutvikling av påstartet utbygging når
den tid kommer. Det vil bidra til å styrke
tettstedet ved at det tilrettelegges for en
utviklingsretning for enebolig i tilknytning
til tettstedet Støren.
Ingen negative konsekvenser for
næringslivet
Sommertrimpost er registrert i området,
men eller er bruken av området registrert
som lav. Få konsekvenser for friluftslivet.
Ca. 4, 3 km fra dagens barneskole. (Ny
utbygging av vei og næringsområde
tilrettelegger for sikker adkomst med gangog sykkelvei. Det skal etableres teknisk
infrastruktur næringsområde og
boligområde).
Berøres ikke
Ingen registrerte risikofaktorer
Innspillet imøtekommes. Videreføres som
en langsiktig utviklingsretning for bolig i
Støren. Utbygging må styres av
rekkefølgebestemmelse. Hensynet til
naturmangfold ivaretas i reguleringsplan.
Innspillet justeres ut fra godkjent
nydyrkingsareal.

Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport

Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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Bolig – Støren Sør 3
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Kommuneplanens arealdel

17/32209-33/B_F2
Prosjektleder Støren Sør V/Aina Midthjell Reppe
56/1 – Henrik Aas/57/1 – Anders Haukdal
LNF
Kommuneplanens arealdel
Bolig
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk

Skog med lav og middels bonitet. Berører noe
dyrka mark.
Ikke etablert infrastruktur per i dag
Ingen kjente registreringer. Leveområde for
hjortevilt og storfugl.
Området er i lite eksponert. Topografien
varierer fra kupert til myke former, men er
gjennomgående dominert av granskog.
Landskapsbilde er typisk for regionen.
Berører ikke kjente registreringer
Vei til næringsområde er regulert,
grunnervervsprosessen er påstartet og bygging
av vei skal påstartes i løpet av 2019. Bolig
Støren sør vil bli en videreutvikling av påstartet
utbygging når den tid kommer. Det vil bidra til
å styrke tettstedet ved at det tilrettelegges for en
utviklingsretning for enebolig i tilknytning til
tettstedet Støren.
Ingen negative konsekvenser for næringslivet
Kirkevegen er en eldre veg som går fra
Haukdalen og videre øst for myra, og ut av
delområdet omtrent midt på myra. Her er det
tilrettelagt for en trimpost som er et naturlig
målpunkt for utfarter.
Ca. 4, 6 km fra dagens barneskole. (Ny
utbygging av vei og næringsområde
tilrettelegger for sikker adkomst med gang- og
sykkelvei. Det skal etableres teknisk
infrastruktur næringsområde og boligområde).
Berøres ikke
Aktsomhetsområde flom i tilknytning til bekk
gjennom deler av området.

Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap

Kulturminner
Tettstedsutvikling

Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv

Samordnet areal og transport

Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
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Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

Bolig – Støren sør 4
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Kommuneplanens arealdel

Innspillet imøtekommes. Videreføres som en
langsiktig utviklingsretning for bolig i Støren.
Utbygging må styres av
rekkefølgebestemmelse. Hensynet til bekk og
flomfare må ivaretas i reguleringsplanen.

17/32209-33/ BF_ F1
Prosjektleder Støren Sør V/Aina Midthjell Reppe
57/1 og 57/2 – Anders Haukdal, 57/6 – Olav
Hugdal/Eva Reiten/Gunn Anne Økdal, 58/3 – John
Ivar Næsgård, 56/1 – Henrik Aas
LNF, bolig
Kommuneplanens arealdel
Bolig
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk

Skog med lav og middels bonitet. Området preges
av jordbruksareal med skogklynger. Dyrka mark
berøres – 70 daa.
Ikke etablert komplett infrastruktur per i dag. Sørlig
del av arealet ligger inntil Haukdalsveien.
Flere arter av forvaltningsmessig interesse i området
(tvilling siv, brunskjene, nebbstarr, gulspurv). Flere
registreringer i tilknytning til Røstmyra.
Leveområde for hjortevilt og storfugl.
Delområdet omfatter Haukdalgrenda og den
sørvendte åssiden knyttet til jordbrukslandskapet
her. Området domineres av jordbruket med noen få
gårder og eneboliger. I den søndre hellinga til
Storskaråsen dominerer granskogen landskapsbildet.
Delområdet har typiske kvaliteter for landskapet i
regionen.
Det er flere registrerte kulturminner i området
Vei til næringsområde er regulert,
grunnervervsprosessen er påstartet og bygging av

Infrastruktur
Naturmangfold

Landskap

Kulturminner
Tettstedsutvikling
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vei skal påstartes i løpet av 2019. Bolig Støren sør
vil bli en videreutvikling av påstartet utbygging når
den tid kommer. Det vil bidra til å styrke tettstedet
ved at det tilrettelegges for en utviklingsretning for
enebolig i tilknytning til tettstedet Støren.
Ikke negative konsekvenser for næringslivet
Haukdalsgrenda består av 6 gårdsbruk og 8
eneboliger. Den lokale skogen har størst betydning
for nærmiljø og friluftsliv for barn og unge.
Området har et lite benyttet stisystem.
Ca.6 km fra dagens barneskole. (Ny utbygging av
vei og næringsområde tilrettelegger for sikker
adkomst med gang- og sykkelvei. Det skal etableres
teknisk infrastruktur næringsområde og
boligområde).
Berøres ikke
Ingen kjente risikofaktorer per i dag
Innspillet imøtekommes. Videreføres som en
langsiktig utviklingsretning for bolig i Støren.
Utbygging styres gjennom av
rekkefølgebestemmelser. Hensynet til
naturmangfold, kulturminner og dyrka mark ivaretas
i reguleringsplan.

Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv

Samordnet areal og transport

Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

3.1.2 Sentrumsformål
Nesset – omgjøring til sentrumsformål
Arkivsaksnummer
SE_F2
Forslagsstiller
Rådmannen
Gnr/bnr (Grunneier)
45/302 – Luggum Eiendom, 45/3 – Midt Energi AS
Dagens arealbruk
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Gjeldende planer
KDP Støren
Innspill/foreslått
I henhold til politisk vedtak i 2013 om å definere sentrumsaksen på Korsen –
formål
Prestteigen med videre utvikling over Sokna foreslås arealet omgjort til
Sentrumsformål. Samtidig er det viktig at arealet ikke videreutvikles til næring i og
med at det tilrettelegges for oppvekstområde i vest. Det er ikke ønskelig at det
oppstår en lignende situasjon i dette område som vi har i Sokesøran/Liøya i dag,
med en blanding av næringsaktivitet og ferdsel av barn og unge.
Innspillskart

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold

Berører ikke dyrka mark
Infrastruktur er etablert
Berører ikke naturmangfold
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Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og
friluftsliv
Samordnet areal og
transport
Barn og unges
oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og
Rådmannens
anbefaling

Lite eksponert
Berører ikke kjente kulturminner
Tilrettelegger for sentrumsgate. Dette er positivt for tettstedsutviklingen
Ikke negative konsekvenser for næringslivet
Ingen kjente registreringer
Positivt med fortetting inn mot sentrum
Berøres ikke
Ingen kjente risikofaktorer
Innspillet imøtekommes. Formålet omgjøres til sentrumsformål i tråd med
tidligere politiske vedtak og målet om å tilrettelegge for et sammenhengende
sentrum.

Kalvtrøa – omgjøring til sentrumsformål Referanse
SE_F1
Forslagsstiller
Rådmannen
Gnr/bnr (Grunneier)
45/34 – Svein Erik Pedersen, 45/1 – OVF/Arild Enmo/Kristina Rysova,
45/352- OVF/Gunnar Killingberg
Dagens arealbruk
Bolig
Gjeldende planer
Kommuneplanens arealdel/reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa
Innspill/foreslått formål
. I henhold til politisk vedtak i 2013 om å definere sentrumsaksen på Korsen
– Prestteigen med videre utvikling over Sokna legges arealet til
sentrumsformål.
Innspillskart

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges
oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og
Rådmannens anbefaling

Berører ikke dyrka mark
Infrastruktur er etablert
Berører ikke naturmangfold
Lite eksponert
Berører ikke kjente kulturminner
Tilrettelegger for sentrumsgate. Dette er positivt for tettstedsutviklingen
Ikke negative konsekvenser for næringslivet
Ingen kjente registreringer
Positivt med fortetting i sentrum
Berøres ikke
Ingen kjente risikofaktorer
Innspillet imøtekommes. Formålet omgjøres til sentrumsformål i tråde
med tidligere politiske vedtak og målet om å tilrettelegge for et
sammenhengende sentrum
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3.1.3 Næringsbebyggelse
Støren næringsområde Sør 2
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Kommuneplanens arealdel

17/3209 – 46/ AN_F2
Rådmannen
44/1- Sivert Nygaard, 45/1 – Opplysningsvesenets
fond, 44/6 – Lars Wollan Ressem
LNF
Kommuneplanens arealdel
Fremtidig næringsareal. Ca. 333 daa
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk

Skogsterreng med høg til middels bonitet. Berører
ikke dyrka mark.
Vei, vann og avløp til Støren næringsområde Sør er
under utbygging. Dette vil legge grunnlag for
videre utvidelse til et fremtidig næringsareal.
Ikke forurenset grunn. En liten bekk starter i
området. Haukdalsvatnet er privat
drikkevannskilde. Området ligger lavt i terrenget
(øst for Lekåsen) og vil kunne begrense støy til
omgivelsene.
Området er preget av morene grunn, noe av
området er myrlendt. Myr i vest har arter av stor
forvaltningsmessig interesse. Vinterområde for
hjort og rådyr. Leveområde for elg og storfugl.
Arealet er lite eksponert.
Ingen kjente registreringer
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke registrerte konflikter for friluftslivet. Området
ved Haukdalsvatnet (i sør) brukes til fiske og
friluftsliv.
Utvidelse av regulert næringsområde. Ligger
adskilt fra nye boligområder
Ikke relevant.
Nordvest utløpsområde for snøskred
Innspillet imøtekommes. Det antas at dagens
regulerte areal i Støren Sør (ca. 300 daa) vil dekke
behovet for næringsareal en god stund fremover.

Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø

Naturmangfold

Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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Samtidig legges det store investeringer inntil
området med utbygging av teknisk infrastruktur.
Det anbefales at det settes av et areal for fremtidig
utviklingsretning for næringsbebyggelse.
Dette er i tråd med ABC – prinsippet for næring
(IKAP) som et industriareal (C - næring) for tyngre
type industri utenfor sentrum.
Naturmangfold og hensynet til Haukdalsvatnet må
ivaretas i reguleringen.
Engan leir
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk

12/3281 – 50/AN-F1
Rådmannen
Midtre Gauldal Kommune (45/113)
Gammel militærleir, ligger ubrukt (ca.12 daa ), men
avsatt til bolig i gjeldende plan
KDP Støren, reguleringsplan Støren sentrum nord
I og med tilrettelegging av nytt oppvekstområde
Gammelsaga må det tilrettelegges for nytt areal til
ASVO. PÅ grunn av ASVO sin uteaktivitet vil denne
aktiviteten egne seg i tilknytning til næringsområder.
Innspillskart:

Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål

Kommunedelplan Støren

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur

Berører ikke dyrka mark
Arealet ligger i tilknytning til kommunal vei,
vann og avløp
Ingen kjente registreringer
Berører ikke kjente registreringer for
naturmangfold
Arealet er flatt med ås i vest. Lite eksponert.
Ingen kjente registreringer
Ingen negative konsekvenser
Ingen negative konsekvenser
Berører ikke friluftslivet
Buss- og togforbindelser i forbindelse med
Støren stasjon.
Berører ikke kjente areal for barn og unge.

Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
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Samfunnssikkerhet

Området ligger i aktsomhetsområde for
henholdsvis - snøskred, steinsprang, jord- og
flomskred.
Innspillet imøtekommes. Avbøtende tiltak mot
ras- og skred må hensyn tas i reguleringsplanen.

Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

Næring - Mosand
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Gjeldende KDP Støren

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

17/3209 - 41
Per Ingar Almås, Bernt Midthjell, Jan Inge Skårvold
Elin Kvam Lien - 42/3
LNF-R Ca. 70 daa
KDP - Støren
Industri/næringsområde
Innspillskart:

Fulldyrka jord (ca. 40 daa) og skog av middels bonitet
Arealet ligger i tilknytning til FV 30. Utover dette er det
ikke etablert kommunalt vann- og avløp til området. Ingen
gang- og sykkelvei.
Ved Gaula, som er et nasjonalt verna vassdrag.
Sanddalsbekken - viktig gytebekk for laks og sjø ørret der
den flater ut.
Flatt og lite eksponert.
Ingen kjente registreringer
Tar hull på et nytt område. Arealet ligger ca. 2 km fra
Prestteigenkrysset. Vil ikke bidra til tettstedsutvikling.
Ingen negative konsekvenser
Berører laksefiskere i Gaula
I henhold til ABC – prinsippet for næring
Berøres ikke
Aktsomhetsområde flom, delvis berørt av
aktsomhetsområde skred
Innspillet imøtekommes ikke av hensynet til dyrka mark,
nærhet til Gaula og gytebekk for sjøørret.
I henhold til ABC – prinsippet for næring - industriareal
(C - næring) for tyngre type industri utenfor sentrum. RM
mener at denne typen næring blir ivaretatt i regulert
område i Støren sør i overskuelig fremtid. Det anbefales
ikke at næringsarealer i Støren spres ytterligere.
Arealet er i tillegg svært avgrenset uten
utvidelsesmuligheter.
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Næring – Rogstadøyan
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Kommunedelplan Støren og
kommuneplanens arealdel

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling

17/3209 - 41
Per Ingar Almås, Bernt Midthjell, Jan Inge Skårvold
(39/6) – Ole Henrik Aksetøy, Henry Stenvoll (39/3), Vidar
Moe (39/11), Lars Jonli (39/5), John Inge Rogstad (39/4)
LNF- R Ca. 50 daa.
KDP- Støren og KPA
Industri/næring
Innspillskart:

Fulldyrka jord
Arealet ligger i tilknytning til FV 30. Utover dette er det
ikke etablert kommunalt vann- og avløp til området.
Ingen kjente registreringer.
Lite eksponert i flatt terreng
Ingen kjente registreringer
Tar hull på nytt område.Ca. 3 km fra Prestteigenkrysset.
Bidrar ikke til tettstedsutvikling.
Ingen negative konsekvenser
Berører ikke friluftsområder
I henhold til ABC – prinsippet for næring
Berøres ikke
Aktsomhetsområde flom, deler av arealet ligger i
aktsomhetsområde snøskred, delvis i aktsomhetsområde
jord- og flomskred
Innspillet imøtekommes ikke av hensynet til dyrka mark,
nærhet til Gaula og aktsomhetsområder.
I henhold til ABC – prinsippet for næring - industriareal (C
- næring) for tyngre type industri utenfor sentrum. RM
mener at denne typen næring blir ivaretatt i regulert område
i Støren sør i overskuelig fremtid. Det anbefales ikke at
næringsarealer i Støren spres ytterligere.
Arealet er i tillegg svært avgrenset og uten
utvidelsesmuligheter.
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3.1.4 Råstoffutvinning
Råstoffutvinning - Engan
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Kommunedelplan Støren:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport

Barn og unges oppvekstsvilkår

Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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17/3209-32/ RU2
Opplysningsvesenets fond v/Jorunn Høidahl Høiseth
Opplysningsvesenets fond 45/1
LNF- R, nedlagt sandtak, øvingsfelt for videregående,
samt grønnstruktur
KDP Støren og reguleringsplan for Kvasshyllan sandtak
Uttak av grus/sand
Innspillskart:

Produktiv skog. Berører ikke dyrka mark.
I tilknytning til eksisterende infrastruktur; vei, vann og
avløp. Utvidelse av et eksisterende areal for
råstoffutvinning.
En grus- og pukkforekomst som er del av en viktig
grusressurs. Berører ikke kjente registreringer av
naturmangfold.
Arealet er delvis brukt til masseuttak og dette er en
utvidelse mot nord. Arealet blir eksponert mot øst.
Ingen kjente registreringer
Bidrar ikke til tettstedsutvikling
Medfører transport gjennom sentrum søm
nødvendigvis ikke er positivt for alle næringsdrivende
innen handel.
Berører ikke friluftslivet
Utvidelse av eksisterende regulert område. Uttaket vil
medføre transportbehov. Reguleringsplan E6
tilrettelegger for at transport ut av området kan skje
nordover mot Melhus. Det er ikke tilrettelagt for gangog sykkelveier i Engan og nordover.
Ingen etablert gang- og sykkelvei medfører at dette vil
vanskeliggjøre ferdselen for barn og unge som bor i
Engan. Virksomheten medfører transport med store
biler.
Aktsomhetsområde snøskred, delvis
aktsomhetsområde jord- og flomskred
Innspillet imøtekommes. Engan Nord tilrettelegges for
øvrig til fremtidig næringsområde. Det er allerede
vedtatt plan for grus- og pukkuttak i Furukollen og
Olaplassen, og dette blir en utvidelse av vedtatt plan.
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På sikt vil uttak av masser kunne gi mer næringsareal i
Engan nord.

Råstoffutvinning - Folstadbruddet
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Innspill og gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur

Forurensing/vannmiljø

Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave

17/2170/ RU3
John Frøseth - Planprogram er fastsatt (sak 68/18)
John Frøseth – 3/237/Jon Ingvar Bones – 4/1
LNF og råstoffutvinning
Kommunedelplan Støren
Utvidelse av dagen steinbrudd
Innspillskart:

Planavgrensningen inkluderer ca. 15 daa dyrka mark.
Det er ikke planlagt at selve bruddet skal inkludere
dyrka mark.
Utnytter eksisterende infrastruktur fra veikryss
Frøset/Folstad og frem til Folstadbruddet. Det er ikke
etablert gang- og sykkelvei fra krysset og frem til
bruddet.
Folstadbekken renner gjennom planområdet. Gytebekk
for laks- og sjøørret. Fare for avrenning og forurensing.
Dagens Folstadbrudd og forslag om fremtidig utvidelse
ligger i beskyttelsessone 3 for drikkevann på Støren med
blant annet følgende formulering; «forbud mot
etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som
kan utgjøre en potensiell forurensingstrussel mot
grunnvannet»
Iht. fastsatt er planprogram er det satt vilkår om at
konsekvenser for hovedvannkilde drikkevann Støren og
evt. utslipp til Kvennbekken må belyses. vannmiljø må
utredes før evt. utvidelse.
Berører ikke kjente verdier
Etablert i bratt skråning mot sørvest. Bruddet er
eksponert i landskapet. En utvidelse vil ikke medføre
store endringer i forhold til dagens situasjon.
Ingen kjente registreringer
Bidrar ikke positivt til tettstedsutvikling. Økende
næringstrafikk inn mot boligområde Prestteigen/Frøset.
Ingen negative konsekvenser
Berører ikke friluftsliv. Vei/sti til Folstad ivaretas.
I avstand til sentrumsfunksjoner. Det er ikke tilrettelagt
for gang- og sykkelvei.
Utvidelse medfører ikke negative konsekvenser for
barn- og unge utover det som er i dag.
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Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

Biogass i Sanddalen
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Kommuneplanens arealdel:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø

Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling
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Deler av masseuttaket ligger i aktsomhetsområde
snøskred, aktsomhetsområde jord- og flomskred.
Aktsomhetsområde flom i tilknytning til Folstadbekken.
Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til at arealet
ligger i beskyttelsessone 3 for drikkevann - Støren med
følgende formulering; «forbud mot etablering av
bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell forurensingstrussel mot grunnvannet»
Det anbefales at dagens driftsområde avsettes i KDP
Støren

18/2996/ ABA_F1
Aune utvikling
42/3 - Elin Kvam Lien, 43/1 – Rolf Flåteplass Moe, 42/5 –
Sverre Engen
LNF
Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Moe
Steinbrudd (2014002)
Biogassanlegg
Innspillskart:

Produktiv skog med høy bonitet. Berører ikke dyrka mark.
FV 30 fra Støren til Sandsvingen. Etablert skogsbilvei inn til
foreslått område. Infrastrukturen er etablert i form av vei.
Sandbekken går gjennom planområdet og ut i Gaula. Dette er
en viktig gytebekk for laks- og sjøørret frem til FV 30. Det er
usikkert hvordan bekken kan bli påvirket. Det legges
hensynssone rundt bekkedraget i KDP Støren.
Leveområde for hjort
Arealet ligger i et dalsøkk og er ikke særlig eksponert for
omgivelsene. En utbygging vil medføre endringer i
landskapets estetiske fremtoning.
Berører ikke kjente registreringer
Bidrar ikke til tettstedsutvikling
Ingen negative konsekvenser.
Berører ikke friluftsliv
I henhold til ABC – prinsippet for næring. Ligger i avstand til
sentrumsfunksjoner. Utvider eksisterende område for næring.
Ingen negative konsekvenser
Aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Deler av
planområdet ligger innenfor potensielle skredfareområder for
løs masser.
Innspillet imøtekommes. Iht.til forhåndsvurdering og vedtak i
utvalg for næring-, plan og miljø den 20.8.2018, ble det gitt
tillatelse til å igangsette reguleringsplanarbeid for biogass
(sak 108/18). I denne forbindelse ble ulike områder for
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etablering i og rundt Støren vurdert. Omsøkte etablering er
lite konfliktfylt med tanke på trafikk, støy og
luktutfordringer. Det er positivt at omsøkte plassering ligger
utenfor sentrum, i et allerede etablert område for masseuttak
og inntil eksisterende infrastruktur (etablert skogsbilvei,
FV30 og E6). RM anbefaler at arealet legges inn i KDP
Støren. Hensynet til vannmiljø og samfunnssikkerhet må
ivaretas i reguleringsplanen.
Utvidelse forretningsareal - Trekanten
Referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Eksisterende KDP Støren

F_F1
Rådmannen
Eilif Peder Folstad (1/4)
Bolig - regulert til kombinert bolig og næring
Reguleringsplan Moøya og KDP Støren
Omgjøring fra kombinert formål bolig/forretning til
forretningsformål. Mål om at boliger i området innløses på sikt.
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling
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Berøres ikke
Eksisterende infrastruktur ligger inntil område
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer
Flatt område. Lite eksponert.
Ingen kjente registreringer
Positivt med enhetlige formål
Positivt med tilrettelegging av forretningsformål i tilknytning
til sentrum. Økende muligheter for næringslivet.
Ikke relevant
Positivt med enhetlige formål
Ikke relevant
Flomsone for Gaula
Innspillet imøtekommes. Arealet ligger i flomsone til Gaula og
det anbefales at det ikke foregår en videreutvikling av bolig.
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3.1.5 Offentlig tjenesteyting
Gammelgården – skole og barnehage
Arkivsaksnummer/ referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål

Gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling

2017/3209/ o_tjf1
Rådmannen
45/8 – Berit og Bjørn Nybjerkan
Dyrket mark
KDP Støren
Behov for nytt fremtidig areal til oppvekst på grunn av
reguleringsplan for E6 og konsekvenser dette har for dagens skole
og barnehage i form av forurensing og reduksjon av dagens
oppvekstarealer. Samtidig forventes fremtidig befolkningsvekst og
det forventes et økende behov for mer areal for tilrettelegging av
Støren Sør. Avsatt areal er på ca. 70 daa
Innspillskart:

Arealet er omdisponert til bolig i gjeldende plan
Kommunal veg, vatn og strøm er ført frem til eksisterende
boliger. Veikryss ved FV 30 krever utbedring pga.
trafikksikkerhet
Ikke kjente registreringer
Berører ikke kjente registreringer av biologisk mangfold
Ligger inntil eksisterende bebyggelse. Vil ikke komme i konflikt
med kirkebygg som ligger på et høyere nivå i forhold til dagens
bebyggelse
Berører ikke kjente kulturminner
Oppvekstområde i tilknytning til sentrum og i nærhet til Støren
sør bidrar positivt til tettstedsutviklingen
Ingen negative konsekvenser
Ingen negative konsekvenser for friluftslivet
Ligger til rette for oppvekstområde i gangavstand til
sentrumsfunksjoner og til store deler av boligområdene
Ingen negative konsekvenser
Aktsomhetsområde for flom fra Sokna
Innspillet imøtekommes. Arealet omgjøres fra bolig til offentlig
formål med hensyn til behovet for fremtidig oppvekstområde og
arealets beliggenhet sentralt i Støren. Arealet må reguleres for å
etablere en hensiktsmessig infrastruktur inn til området.
Samfunnssikkerhet må ivaretas i reguleringen.
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Snurruhagen 12 og eksisterende bolig
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Gjeldende KDP Støren

Konsekvensvurdering
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling

Rådmannen
45/1 (F41) – Midtre Gauldal kommune, 45/363 – Leif Moan
Institusjon, bolig
KDP Støren, avsatt til sentrumsformål
Omgjøring fra sentrumsformål til offentlig formål. Hensikten er å
tilrettelegge for fremtidige omsorgsboliger. Arealet er på ca. 4,5 daa
Innspillskart:

Formål for Snurruhagen 12 endres i samsvar med eksisterende bruk
fra sentrumsformål til offentlig tjenesteyting. Formål for
eksisterende bolig endres fra sentrumsformål til offentlig
tjenesteyting. Etablering av ett sammenhengende område for
offentlig tjenesteyting er en viktig samfunnsinteresse for Midtre
Gauldal kommune.
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3.1.6 Idrettsanlegg
Skytebane Støren Sør
Arkivsaksnummer/referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Innspill og gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur

Forurensing/vannmiljø

Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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17/3209 – 46/ ID_F1
Svein Granøien /Rådmannen har konkretisert arealet
44/1 Kenneth og Tale Ragnhild Moe
LNF
Kommuneplanens arealdel
Regionalt skytebaneanlegg riflebaner, leirduebane,
pistolbane og evt. skiskytteranlegg – ca. 240 daa
Innspillskart:

Middels bonitet på skog. Berører ikke dyrka mark.
Det er ikke tilrettelagt infrastruktur inn i området. Det
bygges vei, vann og avløp til Støren næringsområde
sør. Avstanden til fremtidig vei er 1,2 km langs dagens
landbruksvei.
Krav til tiltak i forbindelse med tungmetaller fra
prosjektiler og støyutredninger ivaretas i
reguleringsplan. Deler av Skårvollbekken oppstår i
dette området.
Vinterbeite for hjort
Ligger på et høydedrag. Åpner opp et nytt område.
Ingen kjente registreringer
Ikke relevant
Ikke relevant
Stier ligger i området. Det er ikke kjent at frilufts
arealer berøres.
Ligger utenfor arealer til sentrum og bolig, samtidig
som det ligger nært nye boligområder. Nye
boligområder planlegges vest for Lekåsen.
Ikke relevant.
Et lite utløpsområde for skred i sørvest (veldig lite)
Innspillet imøtekommes. Anlegget kan førest
realiseres når nødvendig infrastruktur til
næringsområdet er etablert. Det må i en fremtidig
reguleringsplanprosess vurderes om skiskytteranlegg
skal inkluderes i reguleringsplanen. Evt. fare for
forurensing og hensyn til vannkilde må ivaretas i
reguleringen.
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Frøsetmarka skianlegg
Referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Eksisterende KDP
Støren/Kommuneplanens arealdel

O_ID_F2
Rådmannen
Knut Gunnar Frøseth (3/1)
Etablert stadion, anlegg med skitrase i 2005/2006.
KDP Støren og Kommuneplanens arealdel
Idrettsanlegg med løypetrase.
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur

Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling

Skog med middels til lav bonitet. Berører ikke dyrka mark
Privat landbruksvei/skogsbilvei er etablert til skianlegget.
Adkomsten kan være utfordrende på grunn av
stigningsforhold, smal vei og vårløsning. Vann- og
avløpsløsninger er etablert.
Berøres ikke
Ingen kjente registeringer berøres
Ikke eksponert. Ligger skjermet i skogen.
Ingen kjente registreringer
Positivt for tettstedsutviklingen at det er mulig utøve
skiaktivitet i nærmiljøet.
Ikke relevant
Området er snøsikkert tilgjengelig for alle både på sommer og
vinter. Et godt utgangspunkt for å utøve nærfriluftsliv i Støren
Ca. 4 – 5 km fra Støren sentrum. Infrastruktur er etablert.
Positivt for barn- og unge at det er mulig utøve skiaktivitet i
nærmiljøet.
Deler av skiløypetrase ligger i aktsomhetsområde flom.
Innspillet imøtekommes.
Idrettsanlegget er starten på et utfartsområde både sommer og
vinter. RM anbefaler at området legges inn i plan og
opprettholdes som nærmiljøanlegg for skiaktivitet i Støren

3.1.7 Andre typer bebyggelse og anlegg
Deponi - Frøset
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk

17/3206 – 16/o_ABA_F2
Eilif Peder Folstad
Eilif Peder Folstad (gbnr. 1 / 2 )
LNF-R. Noe av arealet er avsatt til fremtidig
boligområde.
KDP- Støren
Deponi for overskuddsmasser i forbindelse
med for utvidelse av Frøseth boligfelt
Innspillskart:

Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Eksisterende kommunedelplan Støren

Høringsutkast Innspill, KU - Høringsutgave
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Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur

Produktiv skog
Ingen infrastruktur per i dag. Vil
etableres som følge av fremtidig
boligområde.
Det er ikke registrert vannkilder i
området.
Helårs leveområde for elg og storfugl.
Vinterområde for rådyr.
Arealet ligger i et dalsøkk. Lite
eksponert.
Ingen kjente registreringer
Ikke relevant
Ingen negative konsekvenser for
næringslivet
Ikke i konflikt med friluftsinteresser
Positivt at det er kort avstand til mulighet
for deponering av masser ved evt.
opparbeiding av nytt boligområde
Ikke berørt
Berører så vidt aktsomhetssone jord- og
flomskred i vest.
Innspillet imøtekommes som del av
utvidelse av Frøseth boligområde. Må tas
med i fremtidig regulering.

Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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3.1.8 Kombinert bolig- og næring
Engan – omgjøring fra bolig til kombinert formål bolig/næring
Arkivsaksnummer
2017/3209/ KBA9 og KBA_F1
Forslagsstiller
Rådmannen
Gnr/bnr (Grunneier)
45/29, 45/79, 45/76, 45/51, 45/166 m. flere
Dagens arealbruk
Bolig
Gjeldende planer
Reguleringsplan Støren sentrum nord og KDP
Støren
Innspill/foreslått formål
Omgjøring av fra bolig til kombinert formål
bebyggelse og anleggsformål med mål om at
Engan er et omformingsområde som skal
omgjøres til næring.
Kommunedelplan Støren:
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur

Berører ikke dyrka mark.
Adkomst fra FV 630. Kommunal vei, vann og
kloakk er etablert inn til området
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer
Arealet er bebygd og annen bebyggelse vil
ikke medføre en endring av landskapet.
Ingen kjente registreringer
I tråd med ABC – prinsippet. Det tilrettelegges
for at C – næring legges i utkanten av sentrum
på sikt.
Positivt for næringslivet - nært eksisterende
infrastruktur og nært andre
sentrumsfunksjoner. Transport på jernbane vil
kunne utvikles.
Berører ikke friluftslivet
Nærhet til eksisterende infrastruktur
En omforming av boligområde vil skje gradvis
og vil i en slik overgangsperiode være negativ
for barn- og unge som bor i Engan i dag.
Aktsomhetsområde snøskred,
aktsomhetsområde steinsprang,
aktsomhetsområde jord- og flomskred
Innspillet imøtekommes.
Med bakgrunn i vedtatt etablering av
Furukollen og Olaplassen grus- og pukkuttak,
fremtidig etablering av verkstedhall for
jernbane og fremtidige klimautfordringer
innen ras, skred og flom anbefaler Rådmannen
at Engan transformeres fra bolig/næring til Cområde for næring tilrettelagt for lokalservice

Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv

Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling
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som omfatter bygg- og anlegg, bilverksted,
lager/logistikk. Ved fremtidig regulering av
Engan må det tilrettelegges for gnag- og
sykkelvei for å ivareta barn- og unges
oppvekstivilkår.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3.2.1 Veg
Veg til Haukdalsgrenda – alternativ D i planbeskrivelse
Arkivsaksnummer
16/2140
Forslagsstiller
Forslaget ble fremmet som et forslag gjennom reguleringsplan for Støren
Næringsområde Sør
Gnr/bnr (Grunneier)
Sivert Nygaard (44/4 og 44/3), Henrik Aas (56/1), Anders Haukdal (57/1), John
Ingvar nesgård (58/3)
Dagens arealbruk
LNF og bevaring naturmiljø i nord
Gjeldende planer
Kommunedelplan Støren og Kommuneplanens arealdel
Innspill/foreslått formål
Veg i vestkant av Haukdalsmyra
Innspillskart:
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Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø

Naturmangfold

Fulldyrka jord beslaglegges i Haukdalsgrenda. Veien berører godkjent
nydyrking i nord. Standard på veg avklares i reguleringsplan og antall daa er
derfor ikke beregnet.
Åpner opp nye områder. Knytter sammen fremtidig veg Støren Sør og
Haukdalsgrenda på en hensiktsmessig måte.
Vegbyggingen kan ha som konsekvens at grunnvannstanden i Haukdalsmyra
muligens vil ligge lavere enn før inngrepet. Bygging av vegfundamentet vil
erstatte myr med masser for fundamentet. Sammen med drenssystemet av
vegen kan dette føre til lokal senkning av grunnvannstanden i området langs
vegen. Valg av drenssystem må vurderes nøye. Per nå ligger veien utenfor
selve myra.
Området er registrert som et viktig viltområde for elg, rådyr og skogsfugl
og områdene vil da også være viktige for jakt av disse.
Haukdalsmyra er en stor variert myr med flere truede arter av stor verdi.
Mynthaugen ved Haukdalsmyra i nord består av tørr furuskog med flere
krevende og noen rødlistearter.
Veg legges slik at den nå ikke berører myra i nord ut i fra gjeldende
hensynssoner. Vei til nydyrkingsarealer er allerede opparbeidet.
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Landskap

Kulturminner

Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og
transport
Barn og unges
oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og
Rådmannens anbefaling

Deler av Haukdalsmyra er allerede berørt i form nyetablert jordbruksareal.
Omfanget av tiltaket vil derfor ha en noe formidlende virkning.
Haukdalsmyra – åpent og langstrakt myrområde. Estetisk egenverdi og
verdifull naturtype. Haukdalsgrenda – en mindre grend preget av
jordbrukslandskapet og spredt bebyggelse. Granskogen dominerer sørvendt
åsside over grenda.
Vegens tilstedeværelse og dimensjon endre oppfattelsen av landskapsbilde
gjennom delområdene i betydelig grad, en endring i harmonien og
oppfattelsen av naturtypens særegenhet, det siste spesielt
knyttet til Haukdalsmyra. Vegen ligger imidlertid godt i terrenget. Tiltakets
omfang vurderes derfor til middels negativt.
Våttan er båndlagt område iht. Kulturminneloven og ligger på et avgrenset
høyde - registrert som bygdeborg. Bygdeborgen vil ikke bli berørt og veg
legges i grense til båndlagt område. Kirkevegen til Haukdalsgrenda berøres.
Ellers ligger det flere tjærebrenningsanlegg, fangstlokaliteter i nærheten av
veien som mulig blir berørt.
Positivt at Haukdalsgrenda kobles til Støren og at fremtidig langsiktig
utbyggingsretning enebolig avklares.
Positivt for næringslivet
Lite brukt som friluftsområde i dag. Lite benyttet stisystem. Vei vil gjøre
større områder tilgjengelig for flere brukergrupper.
Positivt at områder samordnes for fremtidig bruk
Ikke kjente registreringer på bruk i dag. Gang- og sykkelvei langs ny vei vil
bli positivt for barn og unge.
Mulig aktsomhetsområde flom i sørkant av Haukdalsmyra.
Innspillet imøtekommes på grunn av viktigheten av tilrettelegging av
eneboligområder på Støren. Utviklingen åpner opp nye områder som kan
planlegges på en god måte fra starten. Veien må detaljreguleres og hensynet
til dyrka mark, kulturminner og naturmangfold må utredes nærmere.
Avbøtende tiltak må synliggjøres og iverksettes.

Veg til Haukdalsgrenda – alternativ C i planbeskrivelse
Arkivsaksnummer
16/2140
Forslagsstiller
Rådmannen- fremmes som et forslag i etterkant av reguleringsplan for Støren
Næringsområde Sør
Gnr/bnr (Grunneier)
Henrik Aas (56/1)
Dagens arealbruk
LNF
Gjeldende planer
Kommuneplanens arealdel
Innspill/foreslått
Ny vei øst for Lekåsen og vest for Haukdalsvatnet som en forlengelse av regulert
formål
vei til Støren næringsområde Sør. Formålet er å etablere en næringsvei samt en ny
tilknytning mellom Støren og Haukdalsgrenda/Hauka/Budal. Dagens vei i
Haukdalsbakken er mindre egnet for store biler.
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk

Skogsterreng med høg til middels bonitet. Berører ikke dyrka mark.
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Infrastruktur
Naturmangfold

Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og
friluftsliv
Samordnet areal og
transport
Barn og unges
oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og
Rådmannens
anbefaling

Vei, vann og avløp til Støren næringsområde Sør er under utbygging. Utbygging
medfører utvidelse og sammenknytting av eksisterende infrastruktur på sikt.
Arter av stor forvaltningsmessig interesse som nebbstarr, snipestarr, brunskjene
og fjelltistel. Vinterområde for hjort og rådyr. Leveområde for elg og storfugl
ved Enamyra. Vei legges øst for myra. Området er preget av morene grunn, deler
av området er myrlendt. Haukdalsvatnet brukes som drikkevann for beboere i
Haukdalsgrenda.
Lekåsen ligger som en høyde i vest. Veien blir lite synlig i landskapet.
Ingen kjente registreringer
Utvikler eksisterende tettsteder.
Ingen negative konsekvenser
Etablert sti sørover mot Haukdalsvatnet. Haukdalsvatnet brukes i dag aktivt til
fiske og friluftsliv. I konflikt med friluftslivet.
Legger til rette for økt utnyttelse av regulert næringsareal.
Berøres ikke vesentlig.
Vei krysser bekk fra Haukdalsvatnet. Denne ligger innenfor aktsoms
hetsområde flom.
Innspillet imøtekommes. Dette er en vei av samfunnsmessig interesse både for
næringslivet, men også for innbyggere i sør. Veien kan realiseres innen kort tid.
Veien må reguleres og det må tilrettelegges for fortsatt friluftsliv i området.
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Vegformål – gate ved Størensenteret
Referanse
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål

Innspill og gjeldende plan:

Konsekvensvurdering
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling
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S
Rådmannen
Paulsen & Berge Holding (45/306)
Garasje, lager, bolig, varehandel
Reguleringsplan Støren Nord/KDP Støren
Per i dag er det parkering på begge sider av gate i forbindelse
med handelsvirksomhet i Størensenteret. Meget trangt og
uoversiktlig for møtende biler samt handlende som krysser gata.
Trafikkfarlig område. Ekstra utfordrende ved inngangen til
senteret.
Innspillskart:

Innspillet imøtekommes. Arealet ligger inntil eksiterende
FV630. Dagens situasjon er uoversiktlig og trafikkfarlig.
Størensenteret vil miste noen parkeringsplasser for
handlende. RM anbefaler imidlertid at trafikksikkerheten
veier tyngst.
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Kulvert med vei øst for jernbane i Engan
Arkivsaksnummer
17/3209 - 73
Forslagsstiller
Eilif Peder Folstad/Rådmannen har konkretisert i kart
Gnr/bnr (Grunneier)
Eilif Peder Folstad (4/1), Bane Nor SF (4010/43)
Dagens arealbruk
Dyrka mark og jernbane
Gjeldende planer
Reguleringsplan Moøya (1989002), Kommunedelplan Støren
Innspill/foreslått formål
Vei med kulvert under jernbane – etablere adkomst til Bane Nor sin
eiendom
Gjeldende kommunedelplan:
Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur

Forurensing/ vannmiljø

Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling

Arealet på vestsiden er planavklart til forretning. Det er usikkert
hvor mye dyrka mark som evt. vil gå tapt på østsiden på nåværende
tidspunkt. Dette vil avhenge av dybde på kulvert.
Medfører kryssing av jernbane i kulvert og etablering av ny
infrastruktur i et område avsatt til forretning. Tilknyttes FV 630
gjennom Moøya. Ved en slik løsning forutsettes det at planovergang
ved Vårvolden stenges. Det medfører at det må etableres en lokalvei
fra Vårvolden camping og nordover til kryssing i kulvert.
Inngrepet vil kunne medføre en fare for forurensing til vann i
kulvert. Ved høy vannføring i Gaula kommer i dag vann opp i
kjørebanen ved kulvert under Dovrebanen. En kulvert under
Rørosbanen vil ligge lavere enn denne.
Flatt område. Kulvert vil ikke bli synlig i landskapet
Berører ikke kjente kulturminner
Ny vei på vestsiden av forretningsområde vil redusere arealet avsatt
til forretning
Ingen konsekvenser for næringslivet
Gir tilgang til Gaula.
Kulvert under jernbanen er trafikksikkert i forhold til kryssing i plan
Ikke relevant
Arealene ligger i flomsone for Gaula.
Innspillet imøtekommes ikke.
Vei med kulvert legges ikke inn av hensynet til forurensing
vannmiljø, usikkerhet med tanke på bruk av landbruksjord og
utbygging av omfattende og ny infrastruktur.
Bunnen i en eventuell kulvert ved usikret planovergang ved
Hofsminde vil komme ca. 4,2 m under flomnivå ved 10-årsflom og
6,3 m under flomnivå ved 200-årsflom. Bygging krever at det
opparbeides et tett trau med pumpesystem, og utført omfattende
tiltak for at kulvert ikke skal flyte opp. Dette er et meget
kostnadskrevende og derfor lite realistisk.
Det er en ulempe at gbnr. 4/1 får trafikk nært opp til sitt gårdstun.
Arealplanleggingen skal ivareta gode løsninger for samfunnet som
helhet, og hensynet til den enkelte grunneier må vike.
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Pågående regulering av overgang og vei øst for jernbanen
videreføres som fremtidig løsning for adkomst til Bane nors
eiendom og verkstedhall.

3.2.2 Parkering
Parkering - Frøsetmarka skianlegg
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
Viser hvor i Støren:

Konsekvensvurdering
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

SPA
Rådmannen
Knut Gunnar Frøseth (3/1)
Parkering
Kommunedelplan Støren
Parkeringsplass
Innspillskart:

Formål for parkeringsplass i Frøsetmarka endres i tråd med
eksisterende bruk for parkering. Parkering tilrettelagt for
friluftsliv og fritidsbebyggelse er en viktig
samfunnsinteresse.

Parkering Liøya barnehage
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål

17/3209-80/
Liøya Barnehage
49/1 – Midtre Gauldal kommune
Grønnstruktur
Kommunedelplan Støren
Innspill om å kjøpe areal (2,7 daa) til utvidelse for
parkering i Liøya barnehage.
Innspillskart:

Gjeldende KDP Støren:
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Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv

Er bevokst av gråor. Berører ikke dyrka mark.
Utvidelse av eksisterende infrastruktur
Ingen kjente registreringer.
Ligger på samme nivå som dagens parkering
Ingen kjente registreringer
Ikke relevant
Ingen negative konsekvenser
Arealet ligger inntil/i et meget viktig og det
eneste tilrettelagte tur- og grønt område i Støren
sentrum.
Ingen vesentlig betydning
Ingen vesentlig betydning
Aktsomhetsområde flom i tilknytning til Sokna.
Parkering inkluderer ikke døgnopphold
Innspillet imøtekommes delvis ved at det settes
av et areal til parkering på ca. 1daa langs
eksisterende vei nordøstover for å ivareta et
prekært behov for parkering.

Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens anbefaling

Soknesøran, inkludert idrettspark, gammel
lysløype med opparbeidet gangsti samt grønt
område, er et meget viktig lavterskel tur- og
rekreasjons område i et stadig fortettet Støren
sentrum. Rådmannen påpeker viktigheten av at
dette rekreasjonsområde ikke reduseres ved en
bit for bit utbygging og anbefaler derfor ikke at
hele arealet settes av til parkering.
Ved utvidelse av parkering må det legges inn en
grønnstruktursone på ca. 10 meter, mellom
dagens fotballbane og utvidelse av parkering.
Dette tilrettelegger for å opprettholde
tilgjengeligheten til grøntområde.
Rådmannen påpeker samtidig at det i et
langsiktig perspektiv ikke er ønskelig med en
videre utvikling av barnehage i tilknytning til
Liøya næringsområde, og viser til flytting av
Støren barnehage og Støren barneskole, og nytt
område for oppvekst ved Gammelgården.

Snuplass/parkering Frøset boligområde
Arkivsaksnummer
Forslagsstiller
Gnr/bnr (Grunneier)
Dagens arealbruk
Gjeldende planer
Innspill/foreslått formål
KDP Støren:

17/3209-78
ATB skolebuss og Midtre Gauldal kommune
3/148 - Midtre Gauldal kommune
Felles lekeplass/nærfotaballbane for barn i Frøset
Reguleringsplan Frøset nord(plankart), KDP Støren (bestemmelser)
Snuplass for buss ved henting av skoleelever – ca. 750 m2
Innspillskart:
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Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling
Næringsliv
Folkehelse og friluftsliv
Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling

Berører ikke landbruksinteresser
Utnytter eksisterende infrastruktur
Berører ikke kjente registreringer av biologisk mangfold
Ligger i latt terreng
Berører ikke kjente kulturminner
Positivt for boligområde at det tilrettelegges for
bussholdeplass/snuplass
Ingen negative konsekvenser
Ligger inntil en mindre fotballbane for barn- og unge.
Tilrettelegger for kollektivtransport i boligområde
Tilrettelegger for trafikksikker snuplass sentralt i Frøset
boligområde.
Ingen kjente risikofaktorer
Innspillet imøtekommes av hensyn til at det må etableres en
snuplass for buss i Frøset. Det er per nå ingen andre tydelige
alternativer, da området langs hoved ferdselsåre til Frøset er
utbygd/fortettet eller under utbygging. Sideveier er av en slik
standard at det er uhensiktsmessig å ferdes med buss her. Det er
en fordel at etalering er sentralt i boligområde og dermed i
gåavstand til eksisterende og fremtidig boligutvikling i Frøset.
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3.2.3 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og eller teknisk infrastruktur
Soknesøran – dagens barnehage og skoletomt
Referanse
O_KST_F1
Forslagsstiller
Innspill fra næringslivet på folkemøte/Rådmannen
Gnr/bnr (Grunneier)
Midtre Gauldal kommune (45/289, 45/287, 46/55)
Dagens arealbruk
Offentlig formål – tomt for barnehage og skole
Gjeldende planer
KDP Støren/reguleringsplan Soknesørene
Innspill/foreslått formål
Støren barneskole og barnehage ligger i dag tett inntil E6, men
langs den kommunale vegen i Soknesørene. Barneskolen og
barnehagen blir i hovedsak berørt av tre forhold i forbindelse med
ny E6: (1) direkte arealbeslag som en følge av at lokalvegen i
Soknesørene må flyttes nordover for å gi plass til fire-felts
motorvei, (2) økt trafikkmengde og (3) luftforurensing.
Innspill om å regulere til parkeringshus, energistasjon og
oppstillingsplass for vogntog/store kjøretøy
Innspill og gjeldende plan:

Innspillskart:

Konsekvensvurdering
Landbruk
Infrastruktur
Forurensing/vannmiljø
Naturmangfold
Landskap
Kulturminner
Tettstedsutvikling

Næringsliv

Folkehelse og friluftsliv

Samordnet areal og transport
Barn og unges oppvekstsvilkår
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Berøres ikke
Eksisterende infrastruktur
Ikke registrert forurensing i området per nå.
Avrenningsproblematikk fra evt. energistasjon må utredes
nærmere i en fremtidig reguleringsplan.
Ingen kjente registreringer
Flatt område med skråning mot jernbane og Prestteigen. Lite
eksponert.
Ingen kjente registreringer
Det vil være positivt at det tilrettelegges for energistasjon og
parkering samt oppstillingsplass i utkanten av kjerneområdet
for sentrum; Korsen - Prestteigen. Det vil gi muligheter for
økende fortetting i sentrumsarealet på Prestteigen og bygge opp
under en positiv sentrumsutvikling.
Legger til rette for annen utnytting av næringsareal på
Prestteigen ved blant annet oppstillingsplass for store kjøretøy
reguleres bort og at det tilrettelegges for at parkering kan legges
til dette Liøya.
Nytt formål berører ikke direkte arealer i idrettspark og
friområde i tilknytning til denne. Det er likevel viktig at
adkomsten til området blir trafikksikker og det settes derfor
rekkefølgekrav om at gang- og sykkelvei må reguleres inn mot
skråning for jernbane før området kan tas i bruk til foreslått
formål.
Eksisterende infrastruktur inn til området. Ligger nært sentrum.
Utbygging av ny E6 med nye kryssløsninger på Prestteigen vil
sikre god adkomst til området.
Idrettsparken i Liøya brukes aktivt av barn- og unge. Det må
settes rekkefølgekrav om at gang- og sykkelvei må reguleres
inn mot skråning for jernbane før området kan tas i bruk til
foreslått formål.
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Samfunnssikkerhet
Samlet vurdering og Rådmannens
anbefaling
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Hensynssone flomfare
Innspillet imøtekommes. Innspillet medfører omdisponering av
ca. 30 daa offentlig formål til næring. Det ligger inntil
eksisterende sentrumsformål, utnytter eksisterende infrastruktur
og er positivt for næringslivet.
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4 SAMLET VURDERING AV KONSKEVENSER
Plan- og bygningslovens § 4-2 stiller krav om at planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse –
konsekvensutredning – av planens virkning for miljø og samfunn. I det følgende gis derfor en overordnet
vurdering av planforslagets konsekvenser for miljø og samfunn.

4.1 Landbruk
Flere av innspillene som har kommet inn har konsekvenser for LNF – områder. Planforslaget medfører
omdisponering av ca. 72 daa fullyrka mark og ca. 1708,8 daa med utmarksarealer.
Fordelingen er delt på følgende arealer:
Arealformål
Bolig Støren sør
Skytebanenanlegg Støren sør
Idrettsanlegg Frøsetmarka
Næringsareal Støren sør
Parkering Frøsetmarka og Støren sør
Biogassanlegg

Fulldyrket (daa)
70

Skog/beite (daa)
910
215
24
333
0,8
201

Sum (daa)

All dyrka mark sentralt i Støren benyttes i aktiv produksjon. Betydningen av planforslaget sett fra et
landbruksmessig perspektiv blir derfor negativ.
Områdene som omfattes av dyrka mark ligger i forbindelse med utvikling av et fremtidig boligområde i Støren
Sør, nærmere bestemt i Haukdalsgrenda (BF-F1). Samtidig er det lagt inn en fremtidig vei til boligområder over
godkjent nydyrkingsareal vest for B_F3. Antall dekar beslaglagt vil gå frem av fremtidig reguleringsplan.
Det er per i dag så og si ikke tilgjengelige områder for enebolig i Støren og det er behov for å synliggjøre en
langsiktig utviklingsretning til formålet. Ulike alternativer for boligutvikling er vurdert med hensyn på dyrka
mark, flom, skred, verna vassdrag, topografi, naturmangfold, infrastruktur etc. I motsetning til andre
utviklingsretninger i Støren er dette vurdert som den mest skånsomme og optimale utviklingsretningen på sikt.

4.2 Infrastruktur
Utvikling av næring-, bolig og idrettsanlegg i Støren sør er per nå ikke tilknyttet eksisterende infrastruktur.
Bygging av infrastruktur til vei, vann og avløp er imidlertid utlagt på anbud i tråd med vedtatt reguleringsplan
for området, og det forventes at utbygging vil starte i løpet av 2019. Planforslaget legger opp til at infrastruktur
må etableres før videre utvikling i Støren sør.
Andre nye tiltak utnytter i hovedsak eksisterende infrastruktur i Støren sentrum. Det vil på sikt kunne være et
behov for noen mindre veier inn i fremtidige områder for bolig- og næring, men dette avklares i en fremtidig
regulering.
Angående tilgang på drikkevann anslås etablert anlegg og ha kapasitet i overskuelig fremtid.
For annen infrastruktur er planforslaget ikke vurdert å ha negative konsekvenser.

4.3 Naturmangfold
Planforslaget samlet sett er vurdert å ha liten negativ konsekvens for naturmangfoldet ettersom vei til Haukdalen
flyttes vekk fra Haukdalsmyra.
Det er stilt krav om at naturmangfoldet ved fremtidig regulering utredes og ivaretas.
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4.4 Kulturminner og kulturmiljøer
Kulturmiljøer ved Støren stasjon, Gammelgården og kirke videreføres fra tidligere planforslag. Bygdeborg på
Våttåsen er båndlagt og berøres ikke.
Planforslaget vil være negativt for kulturmiljøet/kulturminner tilrettelegging for vei og boligområder i Støren
sør. Planforslaget samlet sett er vurdert å ha små negative konsekvenser for temaet.
Det legges opp til at kulturminner og kulturmiljø skal undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsarbeid.

4.4 Forurensing/ Støy
Utbygging i de planlagte arealene for bolig- og næring vil kunne generere økt trafikk og støy, som kan bli støv –
og støykilder på kort sikt, men som antas å få begrenset omfang.

4.5 Landskap
Det foreligger ikke en egen kartlegging av landskapet i kommunen. I konsekvensutredningen har en basert seg
på vurderinger av landskapet knyttet til visuelt sårbare eller spesielt eksponert areal og visuelle kvaliteter knyttet
til kulturlandskap.
Den samlede konsekvensen for planforslaget anses som liten.

4.6 Tettstedsutvikling
Planforslaget viderefører prinsipper om fortetting sentralt i Støren ved Korsen området som vil bidra til en
styrking av sentrum. Det tilrettelegges ulike funksjoner i sentrum ved at arealer langs hovedsaken Nesset Prestteigen – Korsen omgjøres til sentrumsformål. På tross av avstanden til de nye boligområdene i Støren sør
vil disse områdene bidra positivt til tettstedsutviklingen ved at vi får definert en fremtidig utviklingsretning for
Støren samtidig som det tilrettelegges for differensiert boligstruktur.
Planforslaget legger opp til at dagens oppvekstområde skal flyttes ut av et meget trafikkert i Soknesøran til
Gammelgården i Småplassan. Det nye oppvekstområdet er godt egnet og sentralt i Støren sentrum både når det
gjelder bosetting og gåavstand til henholdsvis GSK, idrettshall, bibliotek og idrettspark. Dagens areal i
Soknesøran tilrettelegges for parkeringshus, energistasjon samt parkering av større biler. Dette vil frigjøre arealer
på Prestteigen for ny og attraktiv sentrumsutvikling.
Engan omformes til næringsområde på lang sikt i tråd med ABC – prinsippet for næringsutvikling. Støren
stasjon som kollektivknutepunkt videreutvikles sør i Engan mot Støren sentrum. I tillegg tilrettelegges for et nytt
kollektivknutepunkt for buss på Prestteigen i forbindelse med E6 utbyggingen. På sikt ser man for seg at
selvkjørende kjøretøyer utvikles ytterligere og kan betjene Støren med kollektivtransport kontinuerlig mellom
boligområder – Prestteigen - Støren stasjon.
Planforslaget er vurdert å ha positive konsekvenser for tettstedsutviklingen.

4.7 Næringsutvikling
Planforslaget er positivt for næringslivet ved at det tilrettelegges for nye næringsarealer i Støren sør og en
transformasjon fra bolig til næring i Engan. Åpning for ytterligere forretningsarealer ved Trekanten og
omgjøring til sentrumsformål i tilknytning til sentrum åpner muligheter for utvikling i næringslivet.

4.8 Folkehelse og friluftsliv
Idrettsanlegg og friområde i Liøya ivaretas. Park Fredheimtunet og Korsen videreføres som nærmiljøanlegg i
Støren. Det tilrettelegges for nytt skyteanlegg i Støren sør, og Frøsetmarka skianlegg reguleres inn i
planforslaget. Nye boligområder i Støren Sør medfører muligheter for et meget aktivt friluftsliv.
Planforslaget samlet sett er vurdert til p ha positive konsekvenser for friluftslivet og folkehelsen.

4.9 Barn og unge
Eksisterende nærmiljøanlegg på skole, barnehage og idrettspark videreføres. Det settes krav om at nye
utbygginger skal avsette lekearealer. For å ivareta trafikksikkerheten videreføres rekkefølgekrav om
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tilrettelegging i Frøsetkrysset. Nye boligområder i Støren sør kan ikke utbygges før gang- og sykklevei til
området er etablert. Likeså må gang- og sykkelvei på plass før nytt oppvekstområde Gammelgården kan
realiseres. Det settes krav om at videre utvikling i Engan må tilrettelegges med gang- og sykkelvei.
Planen vurderes i sum å være positive for barn og unge.

4.10 Samordnet areal og transport
De fleste boligområder og sentrumsformål ligger i gangavstand til viktige funksjoner. Dette vil bidra til å
redusere fremtidig transportbehov. Unntaket er nye eneboligområder i Støren sør som ligger relativt langt fra
sentrumsfunksjoner. Det er likevel en bevisst politisk strategi at det skal tilrettelegges for et differensiert
boligtilbud i Støren. Det legges imidlertid opp til en fortetting i tettstedet for øvrig, som på sikt vil bidra positivt i
samordnet areal- og transportplanlegging.
Planforslaget samlet sett er vurdert til å ha middels negativ konsekvens for samordnet areal og
transportplanlegging.

4.11 Samfunnssikkerhet
Planen er positiv ved at bestemmelser setter krav til vurderinger og utredninger om forholds om har betydning
for samfunnssikkerhet ved reguleringsplanarbeid. Det tilrettelegges ikke for ny boligbygging i skredutsatte
områder. Engan området tilrettelegges ikke for ytterligere boligbygging og omgjøres til næringsområde uten
kontinuerlig døgnopphold. Det må tas spesielt hensyn til flom ved utvikling av nytt område for oppvekst.
Planforslaget samlet sett er vurdert til ikke å ha store konsekvenser for samfunnssikkerheten.

4.12 Samlet vurdering
Planen vurderes i sum å være positive for Støren samfunnet ved at det sikrer god tilgang på arealer til bolig og
næring, både i sentrumsområde og utenfor sentrum. Planen legger opp til at mye løses gjennom videreføring av
fortetting av sentrumsområder slik at fremtidig transportbehov bli redusert. Landbrukets produksjonsgrunnlag
ivaretas på en god måte i og med at det kun er 70 daa dyrka mark som blir omdisponert med tanke på at dette er
en langsiktig utvikling for tettstedet. Jordvern, kulturlandskap, naturmangfold, kulturminner og friluftsliv er godt
ivaretatt. Samlet sett vurderes planforslaget å ikke gi spesielle utfordringer for folkehelsen.
Utbygging av bolig og næring i Støren sør er tiltaket som berører flest og sannsynligvis vil gi de største
endringene i Søren samfunnet. Utbyggingen er i tråd med ABC – prinsippet for næring og bolig og vil etter hvert
tilrettelegge for at Støren kan videreutvikles som et regionalt knutepunkt. Samtidig vil nytt boligområde øke
fremtidig transportbehov ved at området ligger grensen til gangavstand til fremtidige sentrums funksjoner.
Alternativet vil være tilrettelegging av områder langs verna vassdrag, på dyrkamark, ras-, skred og flomutsatte
områder evt. en bit for bit utbygging over et større område. Dette er ikke noe reelt alternativ for en samordnet
areal og transportplanlegging i Støren.
Det stilles krav til detaljregulering før utbygging kan starte der eventuelle avbøtende tiltak må avklares.
Transformasjon av Engan området vil styrke Støren som jernbane- og transportknutepunkt ved at områdene
tilrettelegges for næring som kan knyttes opp mot fortsatt banevirksomhet.
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Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg til kommunedelplan Støren 2019 – 2031
Dette dokumentet er et vedlegg til kommuneplanens arealdel 2019-2031 for Støren. Det viser
den overordnede vurderingen av risiko- og sårbarhet i planforslaget.
Rapporten er utarbeidet av enhet for Næring-, plan og forvaltning.
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Forord
Arbeidet med ROS – analysen er utarbeidet i forbindelse med revisjon av Kommunedelplan Støren 2019 – 2031.
Målet med analysen er å kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold på et overordna nivå, slik at tap av liv og helse
eller skade på materielle verdier og infrastruktur kan unngås eller blir så små som mulig.
Risiko defineres i NS 5814 som ”uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø
eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede
hendelsene”. Risiko defineres altså som den negative delen av usikkerhet.
Plan- og bygningslovens § 4-3. Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse avgrenser ROS –analysen på
følgende måte: «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. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf. §§11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i
sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.»
Analysen er avgrenset til 7 ulike temaer som oppfattes som relevante i arealplansammenheng. Kravet om ROSanalyse for reguleringsplaner vil ivareta et ytterligere detaljeringsnivå. ROS-analysen tar ikke opp i seg det som
naturlig faller inn under en ROS-analyse for de ”objektene” som måtte etablere seg på områdene. Disse vil
måtte utarbeide sine egne ROS-analyser tilpasset sin virksomhet.
Som forebyggende tiltak foreslås det å innarbeide føringer i Kommunedelplan, omtalt innenfor hvert tema under
tabellfeltet ”Avbøtende tiltak i KPA”. I ROS-analysen er det ikke tatt stilling til om føringene skal gis i form av
bestemmelser eller retningslinjer. Noen av føringene skal ha til hensikt å redusere sannsynligheten for at uønsket
hendelse skal skje. Andre føringer skal ha til hensikt å redusere konsekvensene når uønsket hendelse først
inntreffer.
Plan og bygningsloven fra 2009 har en ny bestemmelse om hensynssoner. Det er flere typer hensynssoner, men
de sentrale i ROS-sammenheng er sikrings- og faresoner. Flomsone er eksempel på faresone, mens området
rundt drikkevann er eksempel på sikringssone. Hensynssonene skal anvises i kart, og det skal angis hvilke
bestemmelser som skal ivareta det hensynet som sonen viser. Etablering av hensynsone kan være et viktig grep
for å ivareta ROS-hensyn.
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1 Risikobildet i Støren
1.1 Valg av tema/hendelser som inngår i analysen
Etter en gjennomgang internt i administrasjonene er følgende temaer valgt ut som relevante for vurdering:
Flom i vassdrag som følge av f- eks snøsmelting, styrtregn:
Det finnes ingen entydig definisjon av flom. Normale årvise hendelser som vårflom inngår ikke i analysen. Her
tematiseres de mer ekstraordinære hendelser, der vannføringen er særlig høy, og der følgehendelser kan oppstå
på grunn av økt vannføring. Problemstillingen er særlig aktuell for vassdragene Sokna, Gaula, Folstadbekken,
Enganbekken og SkårvollbekkenFlomveier og overvann:
Med flomveier og overvann menes at vannet tar nye veger ved ekstreme avrenningshendelser der det normale
avrenningssystemet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dette. Det foreslås føringer på hvordan
flomveier og overvann skal håndteres.
Drikkevannsforsyning
Drikkevannsforskriften har som hensikt å sikre at kommunens drikkevann leveres i tilstrekkelig mengde og
kvalitet. Støren vannverk ble etablert i 2010, og den gamle drikkevannskilden fungerer som reservevannkilde.
Flom og aktivitet i nedbørsfelt kan skape forurensning. For å sikre nedbørsfeltet ytterligere legges
klausuleringssoner ved Støren vannverk inn sin hensynssoner i kart.
Skred (jord, stein eller snø):
Skred opptrer oftest i terreng brattere enn 25 grader. Som føring foreslås at nye utbyggingsområder må legges til
antatt skredsikre områder evt. at de må sikres. Skredatlas.no anviser fareområder skred. Kartene er grove, så
dette må vurderes lokalt.
Brann- og eksplosjon:
Det vises til eksisterende ROS – analyse for Gauldal Brann og redning på dette området. Det er sannsynlig at det
oppstår brann flere ganger i året i henhold til denne analysen. Det foreligger ikke industri med eksplosjonsfare
for nærliggende bebyggelse.
Bortfall av elektrisitet
Kraftforsyningen er en del av infrastrukturen som samfunnet er svært avhengig av. I denne sammenhengen er det
relevant å belyse risikoen for konsekvensene av et lengre strømavbrudd når det gjelder oppvarming av bolig.
Selv om leveringspåliteligheten historisk sett er veldig god i Norge, kan muligheten for lengre strømavbrudd
aldri utelukkes. Det er nasjonal lovgivning som bestemmer hvordan boligers oppvarmingsbehov skal løses.
Kommunen kan ikke stille strengere krav enn det lovgivningen legger opp til. Det er ikke mulig å kreve skorstein
og vedovn i flere boliger enn det loven legger opp til. Disse realitetene må derfor ivaretas i øvrige
beredskapsplaner.
Trafikkfare og ulykkespunkt
Statistikken viser at det er få trafikkulykker innen planområdet og ingen steder skiller seg spesielt ut. Likevel er
det områder som kan anses å være mer utsatt enn andre.
Flere av de valget temaene er svært aktuelle i forhold til et klima i endring og hensynet til dette er tatt med i
vurderingene som er gjort.
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1.2 Hendelser som er vurdert men som ikke inngår i analysen
Stråling fra høyspent
Rundt alle elektroniske anlegg herunder høyspentledninger oppstår det elektromagnetiske felt. Størrelsen på
magnetfeltet beror på anleggets strømstyrke. Magnetfeltet øker med økt strømstyrke og med nærhet til anlegget.
Det er vanskelig å skjerme seg mot magnetfelt siden dette trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer. Det er
flere høyspenttraseer i planområdet og det blir lagt hensynssone rundt disse i vedlegg til plankartet. Det er laget
bestemmelser om byggegrense. Strålingsavstander ivaretas i ved hver enkelt reguleringsplan.
Kvikkleireskred
Støren ligger som kjent under marin grense, og kan derfor potensielt ha områder med marin leire. Det foreligger
ikke kjente registreringer av kvikkleire i området og man kjenner heller ikke til at det har skjedd ras/skred på
grunn av dette. Temaet er derfor ikke videre omtalt i denne ROS-analysen.
Dambrudd:
Det er registrert en liten dam i Enganbekken. Den er svært liten og vurdert til ikke å være relevant i denne
sammenhengen.
Støy:
Støy er uønsket lyd. Detaljerte støyvurderinger som omfattes av trafikkstøy må eventuelt gjennomføres i
forbindelse med planarbeid på lavere nivå (reguleringsplaner). Støy er et potensielt problem ved utbygging av
nye boligområder vendt mot E6 Støren sør og i industriområder. Dette tema må vurderes særskilt i forbindelse
med egne reguleringsplaner, og vil bli sammenstilt med øvrige risikodata ved vurdering av nye utbygginger.
Eksponering av miljøgifter fra forurenset grunn:
Innen planområdet vil det kunne foreligge konsentrasjoner av miljøgifter. Det foreslås å innføre føringer som
ivaretar eventuell utbygging i slike områder.
Akutt forurensing:
Akutt forurensing kan skje både ved farlig gods uhell, og ved utslipp fra industri og landbruk i området. Det
skjer utslipp hvert år i området. Det er sannsynlighet for akutt forurensing og konsekvensen kan bli varig skade.
Beredskapen for akutt forurensing i området er organisert gjennom interkommunalt samarbeid om akutt
forurensing, IUA. I området er det engangslenser, bark og det før nevnte saneringsutstyr på Støren. Ved mindre
utslipp i vann er dette tilstrekkelig. Ved større utslipp får vi lenser fra Trondheim, som er vertsbrannvesen for
IUA (kilde; ROS – brann og redning 2019).
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1.3 Risikomatrise
Risikoanalyse er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det presiseres at risikomatrisen er
meget skjønnsmessig basert, og at den kun er ment som et presentasjonsverktøy. Matrisen gir derfor ingen eksakt
beskrivelse som grunnlag for beslutninger.
Matrisen under viser sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vurdert opp mot konsekvensene den får
dersom den inntreffer. Sannsynlighet x konsekvens utgjør dermed risikoen. Både sannsynlighet og konsekvenser
er relatert til planområdet Støren som helhet. I praksis vil de hendelsene som beskrives kunne opptre i ulike
geografiske områder, med dertil ulik sannsynlighet og med forskjellige konsekvenser.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:





Meget sannsynlig: En gang i året eller oftere
Sannsynlig: Mellom en gang i året og en gang hvert 10. år
Mindre sannsynlig: Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50.år
Lite sannsynlig: Mindre enn en gang hvert 50.år

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:






Ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
En viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.
Kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.
Farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner
Katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader.

Sannsynlighet for hendelser
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Flom i
sidevassdrag
(bekker)
Flomveier og
overvann
Bortfall av
elektrisitet

Mindre
sannsynlig

Flom i hovedvassdrag
(Sokna, Gaula)

Brann og
eksplosjon

Forurenset drikkevann

Trafikkulykker

Skred

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Lite
sannsynlig
Ufarlig

En viss fare

Konsekvenser av hendelser
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2 Vurdering av aktuelle hendelser
2.1.1

Flom i vassdrag

Flom eller økt vannføring og vannstandsøkning er et resultat av stor nedbør og/eller snøsmelting. Det finnes
ingen entydig definisjon av begrepet flom. Vårflom er et årvisst fenomen, men ikke nødvendigvis en skadeflom.
Hvor stor skade en flom gjør vil avhenge av størrelse på flom samt materielle verdier langs vassdraget. I følge
NVE sine retningslinjer gir klimaendringer grunn til å være mer på vakt mot flom, erosjon og skred.
Risiko knyttet til flom beror på hvor store arealer som blir oversvømt, vanndybde og vannhastighet i
flomområdet samt erosjon og massetransport i vassdraget. Størrelsen på en flom blir gjerne oppgitt ved
gjentakelsesintervall. Gjentakelsesintervallet er det gjennomsnittlige antall år det går mellom hvert år det oppstår
en flom av samme størrelse. Dette deles opp i 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500 års flom.
I små vassdrag vil flom utvikle seg raskere, men varer desto kortere enn i store vasssdrag. Gaula er det største
vassdraget i kommunen og på Støren. NVE har laget flom beregninger for deler av Støren. Ved en 50 – års flom
vil Frøsetøran, deler av Moøya, - Engan, - Prestteigen og Soknesøran stå under vann. Ved en 500 – års flom vil
store deler av næringslivet stå under vann. Per i dag vil svært få boliger oversvømmes ved en 500 – årsflom.
Klimaframskrivninger for Norge viser endringer både i temperatur- og nedbørforhold i fremtiden. De største
absolutte økningene i nedbørsmengde (i mm) er ventet om høsten og vinteren i Midt – Norge. Det må generelt
beregnes et klimapåslag på 20 % ved vurdering av flom.

Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvensvurdering
Konsekvenstype
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Relevans
Aktuelle Kartdata

2.1.2

De vassdragene en først og fremst kan forvente som flombekker er Gaula, Sokna,
Enganbekken, Spjeldbekken, Folstadbekken og Skårvoldbekken
Mennesker, miljø, samfunnsøkonomiske verdier, fremkommelighet
NVE flomsonekart for Gaula og deler av Sokna
Den viktigste årsaken til flom er snøsmelting og regn. De mest kjente flommene i Gaula
har kommet på høst, etter store nedbørsmengder i løpet av sommer og høst
Høy sannsynlighet for hoved vassdrag. Middels sannsynlighet for sidevassdrag.
Kritisk i hovedvassdrag. Viss fare i sidevassdrag.
Høy konsekvens for materielle verdier/små konsekvenser for liv og helse
Det tilrettelegges ikke for boligbygging på bakkeplan i områder som er utsatt for flom.
Det settes bestemmelser for bygging i områder der det er anvist fare for flom som
ivaretar sikringstiltak. Hensynssoner for flom legges inn i eget kart for planområdet.
Berører eksisterende områder avsatt i plan.
NVE sitt flomsonekart over Gaula og deler av Sokna samt enkeltstående rapporter fra
konkrete prosjekter.

Flomveier og overvann

Flomveger er de veger vannet vil ta ved ekstreme avrenningshendelser forårsaket av regn og/eller snøsmelting
der det normale avrenningssystemet som rør, bekkeløp m.v. ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dette.
I følge NVE har overvann fra styrtregn i de senere år gitt mange flomskader i tettbygde strøk, både som følge av
utilstrekkelig kapasitet på kulverter, rør og bekkeløp, og som en følge av at det ikke er lagt til rette for å sikre
flomløpene. Tetting av flater ved asfaltering, steinlegging, takflater og lignende som reduserer naturlig
magasinering og drenering av vannet kan forsterke dette. Ytterligere kan flom oppstå eller forsterkes ved at sluk,
kulverter og rør tettes av is. Det stilles i dag krav om at reguleringsplaner skal følges av en teknisk plan som
viser løsninger knyttet til vann og avløp. Kvaliteten på disse tekniske planene er imidlertid svært varierende. Det
vurderes derfor som hensiktsmessig å definere tydeligere hva som skal utredes og iverksettes når det gjelder
vann og avløp i reguleringsplaner.
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Risiko knyttet til flomveier har sammenheng med topografi, og bekkedaler kan være særlig utsatt. Flomskader
som en følge av tetting av overflater kan på sin side gjøre seg gjeldende i alle bebygde områder og særlig i de
områder der store deler av overflaten har tette overflater.
For å ivareta sikkerhet og forebygge for skader er det viktig å ha fungerende flomveger som kan håndtere slike
hendelser. Behov knyttet til etablering av nye, eller bevaring av eksisterende flomveger må derfor tas hensyn til i
arealplanlegging i kommunen.. I alle utbygginger bør behovet for flomvannsveier evt. basseng vurderes.
Økt klima og økt fortetting kan bidra til økt intensitet i overvannsavrenning. Uten forebyggende tiltak forventes
kostnadene å ha samme utvikling. Tiltak kan være trygg avledning til resipient og forsinket avrenning gjennom
infiltrasjon, fordrøyning.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen

Sannsynlighet/frekvens
Konsekvenstype
Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

2.1.3

I tilknytning til bekker og vassdrag og i tettbygde områder med tette overflater
(Enganbekken, Soknesbekken). Boligområder under fortetting er Korsen, Kalvtrøa,
Snurruhagen og Prestteigen.
Mennesker, miljø, samfunnsøkonomiske verdier, fremkommelighet.
Ledningsnett for vann og avløp
Styrtregn eventuelt i kombinasjon med tele eller tette overflater, kan utløse overvann.
Spesielt kan det oppstå oversvømmelse og skader der vannet går i kulverter eller rør
dersom disse har for liten kapasitet eller går tett. Ved smelteperioder om vinteren kan is
tette igjen kulverter og rør.
Sannsynlig at dette oppstår. På grunn av klimaendringer forventes det at dette er en
meget relevant problemstilling fremover.
Høy sannsynlighet for materielle verdier/små konsekvenser for liv og helse
En viss fare. Områder kan legges under vann, og der bebyggelsen er tett, kan
skadeomfanget bli omfattende selv om arealene er små. Dette kan eksempelvis gjelde
oversvømte underetasjer og skader på elektrisk anlegg.
Det utarbeides en overordnet VA-plan for Støren. Eksisterende flomveier skal bevares.
Det skal ikke tillates nye bekkelukninger, og reetablering av vannveier skal prioriteres.
Bygninger og anlegg i områder som berører flomveier utformes slik at tilstrekkelig
sikkerhet ivaretas.
Flomsonekart,. Ledningsnett for vann og avløp

Forurensing av drikkevannsforsyning

Kommunens drikkevannsforsyning er underlagt drikkevannsforskriften, der formålet er å sikre forsyning av vann
i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk.
Støren vannverk ble tatt i bruk som ny hovedvannsdrikkekilde i 2010 og erstattet Kvennvatnet, som nå har blitt
reservevannkilde. Støren vannverk er en grunnvannsforekomst og ligger ved Gaula ca. 1 km sørøst for Støren
sentrum. Vannverket forsyner ca. 680 abonnementer (ca. 2200 personer) samt en del gårdsbruk, kommunesenter,
skoler, eldresenter, fjærkreslakteri og noe annen industri.
Arealbruken i området er knyttet til friluftsliv, og særlig laksefiske. Av aktivitet/arealbruk som kan utgjøre en
trussel for vannforekomsten kan nevnes Rørosbanen som går like øst for brønnområdet, kommunale veier og
bebyggelse øst og sørøst for brønnområdet, stor vannføring i Gaulavassdraget. Forekomsten er sårbar for ytre
påvirkninger, og særlig med hensyn til forurensinger fra infiltrert elve- og bekkevann.
Områdene for drikkevannsforsyning med klausuleringssoner markeres med hensynssone og det legges føringer
for kommunal saksbehandling. Høydebassengene får eget arealformål i utkast til plan. Det vises videre til
Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med reguleringsplan for Støren vannverk.
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Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)

Grunnvannsanlegg Frøset, Kvennvatnet er reservevannkilde.
Høydebassengene på Soknes, Engan og Soknesmoen
Mennesker, miljø, økonomisk verdi, samfunnsfunksjoner
ROS – analyse for grunnvannsanlegg på Frøset
Stor vannføring i Gaula, aktivitet i vannkilden og i nedbørsfeltet
Sannsynlig
En viss fare – kritisk

Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Konsekvenstype
Avbøtende tiltak kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

2.1.4

Liten konsekvens for materielle verdier/Høy konsekvens for liv og
helse
Hensynssone med bestemmelser som ivaretar vannressursen i
nedbørsfeltet
Kart over grunnvannsanlegg med klausuleringssoner, Flomsonekart

Jordskred, steinsprang og snøskred

Jordskred opptrer som oftest i terreng som er brattere enn ca 25°. I Trøndelag er det vanlig med overflateskred
for jord om våren. De skjer gjerne i bratt terreng der vannmettet jord sklir på underliggende tele.
Snøskred opptrer som oftest i terreng som er brattere enn 30° og der snødekket er ustabilt.
Skred der vannmettet jord løsner fra bratte fjelloverflater kan forekomme. På grunn av de topografiske
forholdene på Støren er det fare for at dette kan forekomme i planområdet.
Bekker som eroderer kan utløse utglidninger og mindre skred.
Ved utbygging i bratt terreng må fare for jordskred og snøskred vurderes.
Ved utbygging nedenfor bratte skråninger må faren for steinsprang vurderes. Aktsomhetskart for steinsprang finnes på
skrednett, men dette er grove kart. Steinsprangfare må vurderes lokalt i hvert enkelt tilfelle.

Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen

Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Konsekvenstype
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

E6 nord for Frøsetbrua, øvre deler av Soknesmoen, Spjeldbakken, hele Engan, deler av
Småplassan, deler av Frøset og Folstad ligger i varierende grad (avhengig av bratthet) i
sone for aktsomhet steinsprang og skred.
Mennesker, bebyggelse og infrastruktur.
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.nve.no/
Snøskred og steinsprang utløses som oftest av sterk nedbør i kombinasjon med
forutgående sykler med frysing og tining samt kraftig vind.
Løsmasseskred forekommer gjerne i eller etter en periode med snøsmelting og/eller mye
nedbør.
Mindre sannsynlig. Det fins ikke relevant statistikk på frekvens av mindre typer skred
og steinsprang på Støren, men pga. klimaendringer må det påregnes en økende frekvens.
Konsekvensen kan være katastrofal.
Høy konsekvens for materielle verdier/Høy konsekvens for liv og helse
Alle nye boligområder legges i så å si skredsikre områder. Det settes krav om utredning
og sikring ved fortetting i eksisterende områder. Hensynssoner for ras- og skred legges i
vedlegg til Kommunedelplan kart.
http://skredatlas.nve.no/
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2.1.5

Brann og eksplosjon

Gauldal brann og-redning sin gjeldende ROS – analyse beskriver fem ulike kategorier av brann: i bygninger, i
tunnel, skogbrann, tørke og områdebrann samt andre branner.
Det finnes bygninger av nær sagt alle slag i området. Det er sykehjem, omsorgsboliger, skoler, barnehager,
forsamlingslokaler, gårdsbruk, eneboliger, flermannsboliger, leiligheter og enkelte industribedrifter, og det er
sannsynlig at branner oppstår flere ganger i året.
Det finnes både vegtunneler og jernbanetunneler på Støren. Sannsynligheten for brann er relativt liten og
vurderes i eksisterende ROS – analyse til å kunne oppstå med noen tiårs mellomrom.
Det er svært mye skog rundt Støren. Landskapet i området er likevel slik at de fleste skogområdene er avgrenset
av andre landskapstyper. Dette gjør at potensialet for de aller største brannene ikke er stort. Basert på erfaringer
fra området de siste årene vurderes det som sannsynlig at det vil være tilløp til skogbranner flere ganger for året.
Andre branner kan være i bil, tog, søppelcontainere, tankanlegg for brannfarlig varer osv. Erfaringer fra de siste
årene viser at sannsynligheten for slike branner er høy og at det oppstår slike branner flere ganger for året.
Propan er vanlig å bruke ved oppvarming i husholdninger og det finnes på tank ved Gauldal Energi. Ved
lekkasjer fra tank blir det stor eksplosjonsfare og vanligvis oppstår det brann etter slike eksplosjoner.
Terrorhandlinger kan også skje. Sannsynligheten for eksplosjoner imidlertid vurdert som liten.
Brannstasjonen er nå etablert sentralt i Støren (Moøya) og vil derfor kunne være hurtig på plass dersom brannog eksplosjoner skulle oppstå der det er tett med boligbebyggelse. Viser videre til egen ROS – analyse for
temaet.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Konsekvenstype
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

Sykehjem, omsorgsboliger, boligområder i sentrum og skogområder i dalsidene
Mennesker, bygninger og miljø.
ROS – analyse Gauldal brann og redning (2019)
Ulykker, uheldige hendelser, terror
Sannsynlig at det oppstår tilløp til mindre branner. Brann oppstår flere ganger per
år. Eksplosjoner oppstår med flere tiårs mellomrom.
Konsekvensen kan være farlig, avhengig av type brann.
Høy konsekvens for helseskade, dødsfall og miljøskade/høy konsekvens for
materielle verdier
Videreføre arealet for brannstasjon sentralt i Støren.
Ingen kjente
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2.1.6 Bortfall av elektrisitet
Kraftforsyningen er en del av infrastrukturen som samfunnet er svært avhengig av.
Avbrudd kan medføre store konsekvenser for viktige funksjoner som eksempelvis transport og IKT.
Virksomheter som er helt avhengig av strøm, eksempelvis sykehjem, har følgelig egne strømaggregat i
beredskap for produksjon av strøm.
Samfunnets avhengighet av elektrisitet kommer til uttrykk gjennom en egen forskrift om beredskap i
kraftforsyningen. Hensikten med forskriften er å sette enhetene i stand til å forebygge og håndtere
ekstraordinære hendelser som kan skade eller hindre produksjon, overføring eller fordeling av elektrisk kraft
eller fjernvarme. Selv om leveringspåliteligheten historisk sett er god, kan muligheten for en strømstans som
strekker seg over flere dager aldri utelukkes.
I sammenheng med den generelle bolig- og bygningspolitikken er det relevant å belyse de konsekvenser som
strømavbrudd har for oppvarming av bygninger flest, som ikke er sikret gjennom nødstrømsaggregat. Dette
gjelder eksempelvis ordinære boliger. Det antas at de aller fleste boligene på Støren har mulighet for vedfyring
med elektrisitet som et tillegg, men at flere nye boliger bygges uten mulighet for vedfyring.
Historisk sett har lovgivningen om energiforsyning i bygg blitt dreid fra et beredskapsshensyn mot et
miljøhensyn. Tidligere hadde teknisk forkrift et eget kapittel som het Beredskapshensyn. I dag stilles det krav til
at en angitt minimums-andel av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn direkte-virkende
elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Videre forbys bruk av oljekjel for fossilt brensel som grunnlast i
nye bygg.
Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet om annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet er
solfangere, pellets-kamin, biokjel, biogass, bioolje, vedovn etc. Det er verdt å merke seg at det stort sett bare er
tradisjonelle vedovner som fungerer uavhengig av elektrisitet. Områder i sentrum vil ha mulighet for å knytte
seg på nylig etablert fjernvarmenett fra 2010 underf orutsetning av kapasitet hos Støren Trelast.
Det gjelder imidlertid visse unntak fra kravet om at en angitt minimumsandel av varmebehovet kan dekkes med
annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet. Dette gjelder dersom naturforhold gjør det praktisk
umulig å tilfredsstille kravet.
Innenfor et sårbarhetsaspekt kan det kan oppfattes som betenkelig at de aller fleste nybygg er avhengig av
elektrisitet for å dekke et så basalt behov som oppvarming. Kommunen kan imidlertid ikke stille krav som går ut
over plan- og bygningslovens tekniske forskrift. På lokalt nivå må man heller ta høyde for disse realitetene i
øvrige beredskapsplaner.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens¨
Konsekvenstype
Avbøtende tiltak kommunedelplan
Støren
Aktuelle Kartdata

Hele planområdet i Støren
Mennesker, økonomi og samfunnsfunksjoner
Midt energi
Lengre tids strømavbrudd.
Mindre sannsynlig
En viss fare - bygninger kjøles ned til under romtemperatur som følge av
langvarig strømavbrudd
Middels konsekvens for helseskade, muligens dødsfall i kalde perioder/lav
konsekvens for materielle verdier
Bestemmelsene utformes slik at det skal anbefales alternative oppvarmingskilder
ved utbygging
Ikke relevant. Gjelder hele planområdet
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2.1.7

Trafikkfare og ulykkes punkt

Støren er et trafikalt knutepunkt der E6, FV30, Rørosbanen og Dovrebanen møtes. E6 sør og nord for Støren er
mye trafikkert med en års døgntrafikk på henholdsvis 5300 og 5940 kjøretøy (2013).
I statens vegvesen sine opplysninger er det i perioden 1.1.2003 – 1. okt 2013 registrert i alt 18 ulykker innenfor
planområdet. I disse ulykkene er det 0 drept, 0 meget alvorlig skadd, 1 alvorlig skadd og 24 lettere skadde. Av de
18 ulykkene er det 2 sykkelulykker, 1 MC-ulykke og 1 fotgjengerulykke. Det er ellers ingen spesiell type
ulykker som skiller seg ut. Det er heller ingen punkt/strekninger/områder som peker seg ut som spesielt ulykkes
utsatt.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Konsekvenstype
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

Jevnt fordelt innen planområdet på E6, FV 630 og FV 30. Manglende gang- og
sykkelvei Engan område. Tungtrafikk forbi barnehage og skole i Soknesøran. Kantsetin
er ensete skille mellom vei og fortau.
Mennesker, miljø
Statens vegvesen sin vegdatabank, trafikksikkerhetsplan
Dårlige værforhold, høy fart, menneskelig svikt, dårlige veger, mangel på gang- og
sykkelvei
Mindre sannsynlig
Farlig - helseskade og dødsfall
Høy konsekvens for helseskade, mulig dødsfall i gitte situasjoner/ lite konsekvens for
materielle verdier
Det settes krav om etablering av gode gang- og sykkelveier ved etablering av nye
boligområder. Det skal etableres gang- og sykkelvei på strekningen Støren stasjon –
Engan og i kryss ved oppkjøring til Frøset.
Statens vegvesen sin vegdatabank
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Kommunedelplan Støren 2019 – 2031
RESULTATRAPPORT BARNETRÅKK STØREN 2017
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Innledning
Medvirkning i planprosesser er lovpålagt gjennom Plan- og bygningslovens § 5-1 og kommunen har
et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging,
herunder barn og unge. I de tradisjonelle planprosessene er det få muligheter for aktiv deltakelse fra
barn og unge. Barnetråkk kan gjøre noe med dette og gir dem en reell og god mulighet til å kunne
være med å bestemme hvordan deres nærområde, skoleområde, by eller kommune skal utvikle seg.
I Midtre Gauldal kommune er dette gjenomført for første gang i forbindelse med revisjon av KDP
Støren. Registreringene er gjort med det digitale verktøyet Barnetråkk og gjennomført for 5. og 6.
klassetrinn ved Støren barneskole og en 10. klasse ved Støren ungdomsskole høsten 2017.

Hva er barnetråkk?
Barnetråkk er et digitalt registreringsverktøy som benyttes av barn og unge for å registrere deres
nærmiljø. Kommunen kan benytte disse registreringene i planleggingen både i kommunale og private
planer. Registreringene kan også benyttes til gjennomføring av konkrete tiltak og prosjekter.
Tjenesten gjør det mulig å registrere elevenes skolevei, hvilke steder de setter pris på og hvilke
steder de ikke liker. Barnetråkk viser også barn hvordan deltakelse i planprosesser fungerer og
hvordan de kan ta vare på rettighetene sine i ung alder. Å gjennomføre et Barnetråkk gir barn reell
mulighet til å delta i samfunnsutviklingen i direkte dialog med lokale myndigheter.

Validiteten av registreringene
Høsten 2017 ble det er det gjennomført digitale barnetråkkregistreringer ved bruk av Barnetråkkverktøyet. Registreringene er gjort på 5- og 6. klassetrinn i grunnskolen på Støren samtidig som det
er gjort for 10. trinn i ungdomskolen.
Hvor representative registreringene er for ytterpunktene (6 år og 13 år) vil nok variere noe. Siden det
ikke er foretatt registreringer ved andre aldersgrupper har man ikke lokale data å sammenligne med.
Data fra andre kommuner tyder imidlertid på at det ikke er vesentlige forskjeller på hva som
registreres ved for eksempel 8. klassetrinn og 5. klassetrinn, spesielt ikke når det kommer til nærmiljø
og grønnstruktur.
Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) anbefaler at registreringene gjøres for 5. klassetrinn siden
barn i alderen 10-11 år har størst forutsetning for å kunne bruke det digitale verktøyet og
symbolbruken og brukergrensesnittet er rettet mot denne aldersgruppen. Skal man gjøre
registreringer for yngre barn vil det være bedre å benytte andre mer praktiske metoder. For eldre vil
det være mer hensiktsmessig å benytte andre metoder.
Før elevene registrerte ble det holdt et kort innlegg om hva de skulle gjøre og hva kommunen var ute
etter. Det ble ikke gitt konkrete problemstillinger eller spurt detaljerte spørsmål om elevenes
nærmiljø eller hvordan de bruker områdene. Elevene sto fritt til å registrere det de ville og kunne
benytte alle symbolene som var tilgjengelige bortsett fra å tegne skolevei.
Registreringene viser et samtidsbilde på hva elevene bryr seg om og holder på med. Det er derfor
viktig å gjøre nye og jevnlige registreringer for hele tiden å ha oppdatert informasjon.
Registreringene er ikke uttømmende og det vil være områder og temaer som ikke er registrert men
2
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som er minst like viktig enten å ta vare på eller gjøre noe med.
Alle data er hentet fra barnetråkkregistreringene og fremstilt gjennom kart og tabell utarbeidet av
Midtre Gauldal kommune.
Resultatene av registreringene blir vist med tre ulike symboler. Grønn sirkel for positive
registreringer, rød sirkel for negative, og blå sirkel for aktiviteter. Positive registreringer kan for
eksempel være registrering av et fint sted, fin utsikt, fin bygning eller bare noe eleven liker. Negative
registreringer kan for eksempel være registrering av søppel, støy, noe som er skummelt eller farlig.
Registrering av aktiviteter kan for eksempel være et område hvor eleven aker om vinteren, spiller
ballspill, svømmer eller møter venner.

Barnetråkk Støren ungdomsskole (10. klasse) desember 2017

aktiviteter
negativ
positiv

3
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Barnetråkk Støren barneskole (5.klasse) november 2017

aktiviteter
negativ
positiv
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Barnetråkk Støren barneskole (6.klasse) desember 2017

aktiviteter
negativ
positiv

5
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Tabell 1: Tabelloversikt over barnetråkkregistreringene’

Positive

Symbol
Liker
Fint sted
Fin bygning
Fin utsikt
Fin skog
Fin park

Positiv total
Negative

Vil endre
Misliker
Skumle folk
Søppel
Trafikk
Sint hund
Støy
Mørkt

Negativ total
Aktiviteter

Møteplass
Ballspill
Shopping
Skøyter
Svømming
Aking
Sykling
Ski
Lekeplass

Aktiviteter
total
TOTAL

10. klasse (21*)
40
26
18
14
9
4
111
23
21
18
12
12
10
9
9
114
25
13
9
6
5
3
2
1
1

5. klasse (17*) 6.klasse( 17*)
21
21
17
20
7
18
6
14
10
15
6
5
67
93
9
1
4
3
5
6
6
6
3
22
2
2
4
7
9
7
42
54
8
10
23
26
4
19
4
9
6
5
2
9
3
4
5
7
2
11

65
290

57
166

100
247

TOTAL
82
63
43
34
34
15
271
33
28
29
24
37
14
20
25
210
43
62
32
19
16
14
9
13
14
222
703

Oppsummering fra tabellen:
-

I gjennomsnitt er det gjort 13 registreringer per elev
Det mest registrerte er steder man liker (82), neste på listen er
Det minst registrerte er sykling (9)
Det positivt mest registrerte bortsett fra liker, er fint sted (63)
Det negativt mest registrerte er trafikk (37)
Ballspill er den klart mest registrerte aktiviteten (62)
Ungdomsskoleelevene er mest opptatt av plasser og møtes, mens barneskoleelevene er mest
opptatt av ballspill
Ungdomsskoleelevene vil endre, mens barneskoleelevene er bekymret for trafikken

6
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Analyse av de enkelte områder
Engan
Engan har en blanding av enebolig, leiligheter kollektivknutepunkt, hotell, industri og lettere type
næring, gammel militærleir mm. I dette området er det kun negative registreringer og disse går i
hovedsak på registreringer på lukt, støy, skumle folk og søppel.
Stasjonsgata
Stasjonsgata er blanding av parkering, shoppingsenter, restaurant og Shopping. Ungdommen mener
at området er må flyttes til området Korsen - Prestteigen. Det er registreringer på at det er en smal
gate. Flere mener at Torino er en fin restaurant.
Moøya
Moøya er en blanding av forretning, industri og kontor. De eldste ungdommene bruker området som
møteplass i forbindelse med Bjørgen treningssenter.
Korsen – GSK
Området har en blanding bolig, skole, kulturhus, bibliotek, uteområde, aktiviteter i Størenhallen mm.
Dette er en svært attraktiv møteplass for barn- og unge i Støren som får mange positive
registreringer på aktiviteter og trivsel. Negative registreringer fra de eldste elevene når det gjelder
trafikk og innkjøring til GSK og overgang ved Prestgårdsundergangen.
Presttiegen
Området har butikker, parkering og leiligheter. Registreringer fra barn og unge går på at de bruker
område til shopping og møteplass. Negative registreringer går på støy og trafikk med ønske om
endring.
Liøya - barnehage og skole
Positive registreringer på ulike aktiviteter på område for skole- og barnehage. Det foreligger mange
negative registreringer ved barneskolen (16 stk) i forbindelse med trafikk til og fra skolen.
Idrettsparken
Positive registreringer der barn- og unge først og fremst møtes for å spille fotball, men også andre
aktiviteter. Fungerer også som en møteplass der de treffer venner. Fint område
Småplassan- Frøset - Soknesmoen
Boligområder der det foreligger negative registreringer i forbindelse med trafikk og at det er
mørkt/mangler belysning.
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Oppsummering
Området Korsen – Prestteigen – Liøya blir registrert som positive, viktige eller områder der barn- og
unge liker. Elevene benytter seg aktivt av tilbud ved Gauldal skole- og kultursenter, Liøya og Bjørgen
treningssenter.
Området Stasjonsgata – Engan får i hovedsak negative registreringer med skumle folk, søppel, mørkt
og område som er ønskelig å endre.
Trafikkerte veistrekninger/områder veistrekninger og kryssing av trafikkerte utgjør mesteparten av
de negative registeringene i denne undersøkelsen.
Det foreligger svært få registreringer på aktiviteter i eksisterende boligområder. Om dette er en
tilfeldighet eller om dette er et signal om lite attraktive uteområder i boligområdene gir denne
undersøkelsen ikke noe svar på.
Barnetråkkregistreringene som er gjennomført vil bli brukt som en indikator på hva som er viktig for
barn og unge og hvilke områder som må opprettholdes, hvilke som må utbedres og hvilke som må
endres eller erstattes.
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Oppsummering
Workshop Gauldal Skole og Kultursenter
Kommunedelplan Støren 14.11.2018
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Innledning
Det ble avholdt en workshop i Gauldal skole – og kultursenter onsdag 14. 11.2018. Før workshopen
ble det sendt ut invitasjon til aktuelle interessenter, annonsert i to runder i Gauldalsposten og
Trønderbladet, i tillegg til at det ble annonsert på kommunens hjemmeside og facebookside.
Cirka 50 stk deltok på møte. Det ble delt opp i 6 grupper der hvert bord hadde en gruppeleder som
ledet ordskifte og prosessen i den enkelte gruppen.
Følgende opplegg ble gjennomført i hver gruppe:
Arbeidsøkt 1 (30 min):
-

Gruppa presenter seg for hverandre og si hvorfor dere er her (5 min tilsammen)

-

Gruppeleder presenterer oppgaven

-

Hver enkelt noterer på gullapper (5 min)

-

Presenter deres gullapper/tegn på kartet for resten av gruppa - forklar hvorfor dere tenker
sånn (20 min)

-

Prioriter det dere mener er de 3 viktigste punktene fra diskusjonen (5 min)

Pause (5 min):
-

kaffe/gruppen skifter bord og tema

Arbeidsøkt 2 (30 min):
-

Noter på gullapper alene (5 min)

-

Presenter deres gullapper/tegn på kartet for resten av gruppa - forklar hvorfor dere tenker
sånn (20 min)

-

Prioriter det dere mener er de 3 viktigste punktene fra diskusjonen(5 min)

Avslutning (15 min) – klokka 19.40
-

Gruppeleder oppsummerer i plenum – hva er de tre viktigste momentene fra hver gruppe

Det ble delt opp i følgende tre tema i workshopen; Næring, Bolig og infrastruktur.
Gruppearbeidet er oppsummert av gruppelederne. Dette er brukt som grunnlagsinformasjon
planarbeidet, men hvert enkelt innspill er ikke vurdert skriftlig.
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Næring i Støren 2040
Hvor skal Industri, handel, service (næring) være etablert i Støren i 2040?
Stikkord/hjelpespørsmål for gruppeleder:
Hva vil vi med næringsområde i Engan når NK flytter?
•

Moøya - er en blanding av forretning, industri, bolig. Skal vi ha det slik i fremtida?

•

Støren sentrum er definert på aksen Prestteigen – Korsen – hvordan skal det se ut
strekningen? Type næring her?

•

Industri Støren næringsområde sør?

•

Hvor skal småindustri, byggefirma, transportfirma være osv?

•

Evt. nye områder som egner seg?

Oppsummering fra Workshop
STØREN SØR: Flere er positive til Støren Næringsområde og motstanden er redusert. Støren
treindustri flyttes til Støren sør. Støren sør – små og store fabrikker. Sagbruk, landbruk, slakteri,
meieri osv. Flytte industri fra Moøya til Støren sør.
Støren betong kan ikke være i Støren sør – for kostbart. (Har avtale om Shell tomta). Nye Prestteigen
frigjøres til handel. Kommunen må ta det første bygget på Støren sør. Det påpekes et behov for
midlertidig areal til næring før Støren sør realiseres. Forslag til områder er; Rogstad, Mosand, sørover
langs E6, Engan. Næringsområde – for små og mellomstore bedrifter må tilrettelegges i mellomfase.
HÅGGÅBRUA må opprettholdes for å få tungtransport gjennom sentrum.
KORSEN - PRESTTEIGEN tilrettelegges for forretning og bolig. Korsen og Prestteigen må forsterkes
som sentrum. Bensinstasjon flyttes til Liøya. Sentrumsformål sør for Sokna må utvikles til
næringsareal. Støren bør flyttes. Prestteigen undergang er en utfordring. Gangvei over til
Snurruhagen. Korsen – Prestteigen fortettes. butikker på bakkeplan. Næringslivet vil ha alle
butikker/service/handel Korsen – Prestteigen. Korsen som butikksenter. Prestteigen – butikker og
møteplass, grøntareal/IKKE BILER. Noen mener også parkering her. Prestteigen, korsen, Liøya knyttes
sammen til et handelssentrum. Få ut tung næring ut av sentrum i Støren. Prestteigen hotell. Nye
Prest teigen frigjøres til handel. Hotell på Snurruhagen. Bedre regulering av Prestteigen
LIØYA – næring, bensinstasjon, langtidsparkering. Småbedrifter i Liøya. BHG og skole flyttes mot
Støren sør Truckstop, bensinstasjon, ladestasjoner, hydrogen muligheter – sør for nytt E6 kryss.
Barneskole og idrettsanlegg flyttes mot Skårvold og Nygård. Tenk nytt i forhold til bensinstasjon.
MOØYA butikk, handel , småindustri. Gruppe 2 Støren treindustri må få utvikle seg der de er eller at
kommunen må flytte dem til Støren sør. Bolig i Moøya.
SOKNESJORDET til barneskole/skole.
Furukollen – Olaplassen – det ernegativt med tungtrafikken gjennom sentrum.
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ENGAN til bolig eller næring – enhetlig formål. Kyllingtomta til bolig heller enn næring. Ikke lurt å
tilrettelegge for industri i Engan som medfører ytterligere trafikkbelastning gjennom sentrum.
Tilrettelegg for mindre tungtrafikk gjennom sentrum. Engan – må sette av areal til fremtidig
parkering for JBV – må ikke nedbygges. Engan må samlokaliseres med mindre industri og bolig. Engan
skal være et trafikk knutepunkt, parkeringsplass. Pendlerparkering på stasjon må under jorda.
Kontor, konsulenter og bolig i Engan.
TREKANTEN – handel og boliger. Landbruksareal øst for jernbane ivaretas.
Prioriterte punkter for videre arbeid fra gruppene (usortert):
Helhetlig akse fra Støren stasjon – Spjeldbakken og opp til Rådhuset med bolig, handel og
tjenesteyting – et levende sentrum.
Parkering i bakken – få bort biler fra overflaten.
Industri må flyttes til Støren sør
(Jernbane i tunell fra Støren til Garli)
Prest teigen - Korsen må bli nye sentrum. Prest teigen må ikke være en trafikkmaskin. Coop flyttes til
KOrsen.
Barneskole og idrettsanlegg må flyttes mot Støren sør.
Støren treindustri må ha muligheter til å utvikle seg der de er eller flytte til Støren sør.

Infrastruktur i Støren 2040
Hvordan skal Støren bli et attraktivt tettsted for innbyggere/ besøkende?
Stikkord/hjelpespørsmål for gruppeleder:
Parkering i sentrum (Korsen – Prestteigen)
Pendlerparkering
El – ladestasjoner for bil og sykkel
Gang- og sykkelveier
Kollektivknutepunkter (Engan - Prestteigen)
Grønne strukturer
Bilbruk i sentrum (Transport Frøset)
Belysning, turløyper, folk i form løyper
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Oppsummering fra Workshop
PARKERING - Pendlerparkering må bort fra Prestteigen. Dette er det beste næringsarealet på Støren
for handel, service, markedsplass mm. Pendlerparkering må plasseres på skysstasjon
ikke ny bygging uten parkering i bakken – settes krav om parkering. Parkering under jorda og i fjell.
Flere bussholdeplasser
Langtransport parkering – må tas tak i – bensinstasjon må plasseres et annet sted sammen med
langtransport ut fra sentrum – må legge opp til ulike parkeringsløsninger (pendlerparkering,
langtransport, innbyggere på handel, arbeidsplass og innbyggere)
KOLLEKTIV - Kollektivtilbud må økes mellom boligområder og sentrum for å redusere biltrafikk.
Kollektivknutepunkt – mange er usikker på hvordan det blir med buss og intern trafikk. Mange
pendler inn. Hvilke busser skal gå hvor?
TUR/GRØNNEOMRÅDER - Det er ønskelig med gode turmuligheter i sentrum, tursti, gang- og
sykkelsti langs elva Gaula (den nye ladestien), må kunne brukes hele året. Spjeldbakken –
idrettshustomta må brukes til grønt område. «Stikk ut løyper» i alle deler av sentrum – en type skilt –
løype til vatn, topper, gapahuker, skrive navnet i boka. Lysløype skal gå hele veien til ny barnehage –
slipper jernbaneundergangen. Park på område til støren betong, sti langs elva (grønnplan). Området
der Støren betong er etablert i dag må knyttes sammen med Prest teigen på annen måte enn i dag.
Bru? Må lett kunne flytte seg enkelt mellom området – snarveier mellom områder
GANG- OG SYKKELVEI - Må få på plass gang- og sykkelvei i Engan og frem til Hage bru. En
«døsdsfelle» i dag. Det må etableres undergang med gang og sykkelvei mellom Støren barneskole og
Soknesteigen. Trafikk rundt GSK – oppleves uryddig – må reguleres ut fra boligfeltet. GSK mangler
overgang fra skole til gang- sykkelvei ved snurruhagen. Gang- og sykkelveier – overganger er utrygg,
2 ved barneskole, Prestteigen, Europris – overgang stopper, ved Gauldal energi
BOLIG – det må legges inn lekeplasser og grønne lunger, ballspill, benker
KORSEN – kafe på Korsen, butikker, grønne lunger,handlegate fra Engan – Moøya – Prestteigen.
PRESTTEIGEN – aktivitetspark, butikker, møteplasser, benker, lekeapparat – for ungdommer og barn,
shoppingsenter
Prioriterte punkter for videre arbeid fra gruppene (usortert):
-

Parkering i sentrum – tenke nytt, betaling, eget pendleområde

-

Kollektivknutepunkt/ intern kollektiv transport – må knytte sammen Engan og Prestteigen

-

Gang- og sykkelveier over hele sentrum og boligområder / grøntområder

-

Prestteigen må detaljregulere

-

Busstransport internt i Støren

-

Mindre LNF
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Bolig og offentlige formål i Støren 2040
Hvordan skal Støren bli et attraktivt boligområde i 2040?
Stikkord/hjelpespørsmål for gruppeleder:
Nye eneboliger – hvor? (Frøset? Mot dagens Skistadion i Frøsetmarka? Flatreitan? Støren sør bolig?
Osv.)
Nye leiligheter? Hvor?
Hvor skal 62 omsorgsleiligheter plasseres?
Hvor skal evt. areal til ny skole/ barnehage avsettes?
Fortetting? – Evt. Hvor? i eksisterende boligområder? Hvor tett skal det evt. bygges?
Hvor skal Lysgård plasseres?
Hvor skal et evt. fremtidig område for oppvekst etableres?

Oppsummering fra Workshop
Korsen og Prestteigen – nye sentrum
KDP – Støren må tilrettelegge for et stort boligareal. Bolig mot Støren næringsområde sør. Folstad –
enebolig. Gammelsaga - enebolig og mindre type bolig
Noen vil utnytte mindre areal på dyrka mark
Gangstier – grøntareal
Domussenteret flyttes til aksen prestteigen – korsen
Parkering må ryddes opp – gang- og sykkelveier, undergang jernbanen må på plass
Liøya må være næring- og c- handel. Idrett barnehage og skole må flyttes mot Støren
Næringsområde sørnneboligområde – Flatreitan, Hallråa, Folstad
Omsorgsboliger må bygges på Korsen så nært som mulig dagens sykehjem
Skole bør flyttes et annet sted
Engan – hele område bør bli næring og industri
Soknesjordet – skole, avsettes til skole
Flytt rådhuset, bygg omsorgsboliger på denne tomta
Snurruhagen leir tila ASVO og Lysgården
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Snurruhagen – overnatting
Flerbrukshall Liøya
Omsorgsboliger i Engan
Lysgården legges til Korsen eller på dagens tomt
Ingen snakket om boligområder mot nytt skianlegg
Utvikle Prestteigen – lag elveprmenade langs Gaula
Pendling til nye boligområder. Pendlerparkering
Leiligheter sentralt
Ikke rekkefølgebestemmelse
Oppsummering fra Workshop
Prettseigen – korsen til omsorgsboliger
Rydde i sentrum
Liøya blir næring
Nye boligområder – små og store områder både i og utenfor sentrum
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