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PS 92/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 12.08.2019
Utvalget fremmet følgende omforente forslag til RS 52/19:
«Utvalget ønsker forelagt forslag til uttalelse på neste møte i NPM.»
Utvalgets forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalget ønsker forelagt forslag til uttalelse på neste møte i NPM.

RS 52/19 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft

PS 93/19 Plansaksbehandling- Kommuneplanens arealdel 2020-2031 -PlanID
2019001 -Fastsettelse av planprogram
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.

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

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 12.08.2019
Vinsnesbakk (BL) fremmet følgende endring til planprogrammet:
«Pkt 3.5 kulepunkt 4, reindrift, strykes og nytt pkt settes inn:
MGK anerkjenner ikke at Gåbrien RBD har bruksrettigheter i MGK.»
Utvalget gjorde videre administrasjonen oppmerksom på at innstillingen viste til
kommunedelplan Støren og ikke kommuneplanens arealdel som saken omhandlet. Dette anses
som en inkurie og rettes i endelig vedtak.
Rådmannens innstilling med Vinsnesbakks endring enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ovenfor nevnte punkter innarbeides i planprogrammet.
Midtre Gauldal kommune fastsetter Planprogram for Kommuneplanens arealdel.
Vilkår:
 Pkt 3.5 kulepunkt 4, reindrift, strykes og nytt pkt settes inn:
MGK anerkjenner ikke at Gåbrien RBD har bruksrettigheter i MGK.
Dette skjer i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1.

PS 94/19 Planbehandling - kommunedelplan Støren (planID: 50272017007) 1. gangs behandling
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.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 12.08.2019
Fløttum (SP) fremmet følgende forslag til endring av Rådmannens innstilling:
 «Trekanten (Eilif P. Folstad): Det reguelres veg og undergang under Rørosbanen. Ikke
rekkefølgekrav. Det henvises til konsekvensutredningen.
 Skytebane: Tas ut av planen. Tar for stort areal. Kan virke negativt for fremtidig
næringsutnyttelse av arealet og omliggende areal.»
Fløttums forslag til endring enstemmig vedtatt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vinsnesbakk (BL) fremmet følgende forslag til endring av Rådmannens innstilling:
 Næringsareal ved Nerøyen tas ut og legges til LNF
 Næringsareal med ny vegføring (iht vedlagte kartskisse) i området Mosand og
Rogstadøyen tas inn.
 Framtidig vegføring for FV 30 fra avkjørsel til Støren sør forbi Rogstadøyen tas inn med
bestemmelse som sikrer gang-/sykkelbane eller fortau mellom elva og vegen.
Begrunnelse.
 Næringsareal ved Nerøyen omfattes av detaljregulering for Nerøyen deponi. Detaljreguleringen er nylig godkjent av kommunestyret med en varighet på 20 år. Dette
medfører at næringsarealet ikke vil være disponibelt for nye etableringer i denne
perioden. Effekten av å ha arealet som næringsareal i kommunedelplanen er derfor
fraværende.
 Næringsarealer ved Mosand og Rogstadøyen er sentrumsnære uten at etableringer i
dette området vil forringe sentrumsmiljøet med støy-, støv- og luktproblematikk.
 Arealene er vegnære for næringsaktører som ønsker rask tilgang til E6 på Prestteigen.
 Arealene ligger langs hovdakse og tilfredsstiller bedrifter med krav om synlighet fra veg.
 Arealene har nærhet til sentrums- og boligområdene på Støren som gjør det mulig å gå
eller sykle til jobb.
 Arealene langs FV30 skal ikke konkurrere med Støren sør, men være et supplement.
Dette ved at Støren sør retter seg mot sone C-næring og arealene langs FV 30 mot sone
B-næring.
 I motsetning til fortetting i Engen-områdetvil næringsetablering lang FV 30 ikke medføre
økte trafikale utfordringer i Støren sentrum.
 Arealene kan motta masser ifm E6-utbyggingen og eventuelt fungere som mellomlage r
av masser ved utbygging av veg mot Støren sør. Dette kan/vil bidra til at både
fylkesveien og arealene heves over flommålet. Steinmassene fra ny tunnel nord for Gaula
bru vil kunne nyttes for å klargjøre arealene for næring.
 Billige arealer å ta i bruk i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 Nerøyen vil miste dyrkamark ifm utbygging av E6 og belastningen bør derfor spres.
 Landbruksarealene ved Nerøyen er mer sammenhengende og har mindre teigblanding
enn ved Rogstadøyen.
 Flytting av RV 30 ved Mosand vil bedre siktforholdene ifm av- og påkjøring til etablert
næring, boliger og landbruk i Sanddalen. Dette også med tanke på en framtidig
sammenknytning av denne aksen opp til Støren sør.

Vinsnesbakks forslag falt med 4 mot 2 stemmer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haukdal (V) fremmet følgende forslag til endring av Rådmannens innstilling:
 Det må prioriteres flere sentrumsnære områder til eneboliger, slik at vi får et helhetlig
tettsted med korte avstander til offentlige tjenester, servicetilbud og andre fasiliteter.
Områder som legges inn til enebolig og rekkehus:
Moe Gård
Soknes
Tangen
 Snurruhagen leir settes av til fritids og aktivitetspark.
 Det legges inn gangsti fra gangfelt fra Frøsetbrua, gjennom pressteigen, under E6-brua
og til Gaulasenteret.
 Det reguleres inn dobbel undergang under jernbanen ved nye Soknes barnehage.
 All utvikling i SEF2 og F1som øker trafikken på Kjørkvollveien krever opparbeidelse av
gang og sykkelvei fra F30 og fram til KST5
Rognes (AP) meldte seg inhabil i forbindelse med behandling av Tangen som fremtidig
boligområdet under kulepunkt 1. Rognes deltok under behandling av øvrige punkter i forslaget.
Haukdals forslag til endring enstemmig vedtatt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Til siste ble det votert over Rådmannens innstilling med de endringer som utvalget hadde
vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer, som fremgår av protokollen, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 – 14 vedtar Midtre Gauldal kommune at forslag til
kommunedelplan Støren sendes på høring og offentlig ettersyn.
Vilkår:
 Trekanten (Eilif P. Folstad): Det reguelres veg og undergang under Rørosbanen. Ikke
rekkefølgekrav. Det henvises til konsekvensutredningen.
 Skytebane: Tas ut av planen. Tar for stort areal. Kan virke negativt for fremtidig
næringsutnyttelse av arealet og omliggende areal.
 Det må prioriteres flere sentrumsnære områder til eneboliger, slik at vi får et helhetlig
tettsted med korte avstander til offentlige tjenester, servicetilbud og andre fasiliteter.
Områder som legges inn til enebolig og rekkehus:
Moe Gård
Soknes

Tangen
 Snurruhagen leir settes av til fritids og aktivitetspark.
 Det legges inn gangsti fra gangfelt fra Frøsetbrua, gjennom pressteigen, under E6-brua
og til Gaulasenteret.
 Det reguleres inn dobbel undergang under jernbanen ved nye Soknes barnehage.
 All utvikling i SEF2 og F1som øker trafikken på Kjørkvollveien krever opparbeidelse av
gang og sykkelvei fra F30 og fram til KST5.

