Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
K-sal, Midtre Gauldal Rådhus
08.09.2022
16:30

Eventuelt forfall meldes ved bruk av Kaukus system for varainnkalling.
Gruppemøter fra kl 15.00.
Bevertning kl 16.00.
Strategikonferanse kl 10.00 (møteplikt) – GSK – se egen e-post.
Støren, den 02.09.2022
Sivert Moen
Ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 45/22

Referatsaker

RS 9/22

Særutskrift Prinsippbehandling av bompengesøknad fv.30
Støren - Røros

2016/2987

Saker til behandling
PS 46/22

Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan

2022/1076

PS 47/22

Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021

2022/3515

PS 48/22

Midtre Gauldal som deltaker i ny byvekstavtale for
Trondheimsregionen

2022/3795

PS 49/22

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Midtre
Gauldal kommune

2022/2506

PS 50/22

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2023

2022/1699

PS 51/22

Forslag til detaljreguleringsplan for Engan Leir sluttbehandling

2021/1119

PS 52/22

Detaljregulering Hov - sluttbehandling

2018/2396

PS 53/22

Detaljregulering av FV30 er på høring og offentlig ettersyn

2020/44035

PS 54/22

Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene
Nea-Nidelva og Gaula 2022

2022/3467

PS 55/22

Søknad om tilleggsbevilgning Startlån Husbanken

2022/3567

PS 56/22

Månedsrapport juli 2022

2022/1144

PS 57/22

Lovlighetskontoll av sak "vedtekter for kommunalt
kraftfond i Midtre Gauldal", PS 43/22 og PS 11/22

2022/2883

PS 58/22

Evaluering av regler for tildeling av tilskudd til vedlikehold
av private veier

2022/3796

PS 59/22

Økt kapitalbehov Midtre Gauldal Utvikling KF

2022/3765

Mulige andre saker
Orienteringer
- Midtre Gauldal Utvikling KF
- Div fra administrasjonen (bl.a. om tilstandsrapport barnehager og skoler, økonomi, nytt
saksbehandlingssystem og utvalgsmøter november mv)
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Saker til behandling

PS 45/22 Referatsaker
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Saksframlegg

Arkivnr. Q13

Saksnr. 2016/2987-15

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
41/22

Møtedato
25.08.2022

08.09.2022
Saksbehandler: Alf -Petter Tenfjord

Prinsippbehandling av bompengesøknad fv.30 Støren - Røros
Dokumenter i saken:
1
S Rute 30 - Forprosjekt
Bompengefinansiering FV30 Støren Røros
2
X Særutskrift - Rute 30 - Forprosjekt
Bompengefinansiering FV30 Støren Røros
3
I
Rute 30- Forprosjekt
bompengefinansiering RV 30 - vedtak i
Røros kommunestyre 271016
4
S Rute 30 - Forprosjekt FV 30 Støren Røros, utredning av bompengefinansiert
utbedringspakke.
5
U Rute 30 - Forprosjekt FV 30 Støren Røros, utredning av bompengefinansiert
utbedringspakke.
6
X Særutskrift Rute 30 - Forprosjekt FV 30
Støren - Røros, utredning av
bompengefinansiert utbedringspakke.
7
I
Rute 30 - Forprosjekt
Bompengefinansiering FV30 Støren Røros, utredning av en
bompengefinansiering utbedringspakke
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Røros kommune

Trøndelag fylkeskommune m.fl.

Holtålen kommune
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Melding om vedtak i Holtålen
kommunestyre, sak 33/18
RUTE 30- FORPROSJEKT
BOMPENGEFINANSIERING FV. 30STØREN - RØROS - MELDING OM
VEDTAK
Melding om vedtak - Rute 30 - Forprosjekt
FV 30 Støren - Røros, utredning av
bompengefinansiert utbedringspakke.
Fv. 30 Styringsgruppemøte 04.12.2020referat
Kommunalt bidrag til
planleggingskostnader i bompengeprosjekt
fv. 30
Svar - Kommunens velsignelse av
bomfinansiert opprusting av fylkesvei 30
Referat etter Styringsgruppe- og
referansegruppemøte nr 13 for fv. 30
Støren-Røros. Dato:19.6.2022
Saksgrunnlag prinsippbehandling av
bompengesøknad fv. 30 Støren-Røros
Prinsippbehandling av bompengesøknad
fv.30 Støren - Røros
Avklaringer detaljregulering_bompengesøknad fv. 30
Støren-Røros

Røros kommune

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
m.fl.
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune

Terje Nervik
Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vedlegg
1 Kost-nytteanalyse FV30_endelig
2 Notat til styringsgruppen 10.06.22
Sammendrag
Planlegging av første trinn av en utbedring av fv. 30 Støren – Røros nærmer seg slutten. For å kunne
sluttføre bompengesøknaden (faglig grunnlag), er det behov for avklaring av ambisjonsnivå på
investeringer, samt plassering bomstasjoner og nivå på bompengesatser. Etter at vedtak er fattet i
denne saken, vil eventuelt endelig søknad bli utarbeidet og sendt Vegdirektoratet for kvalitetssikring.
Først når denne er kvalitetssikret vil bompengesøknaden kunne fremmes for kommunene og
Fylkestinget for endelig behandling. Endelig bompengesøknad er også avhengig av vedtatt
reguleringsplan. Videre arbeid med bompengesøknad er avhengig av likelydende vedtak fra
kommunene.
Styringsgruppa for prosjektet har behandlet saken i møte 10.juni 2022 og gitt sin tilslutning til
anbefalt forslag. Notatet til styringsgruppa er vedlagt. Styringsgruppa venter på noen utredninger
som angår eventuelle endrede bomplasseringer/takster og passeringstak som mottiltak mot høy
belastning ved bompenger. Det kan bli ettersendt noe på dette til den politiske behandlingen.
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Saksopplysninger
Historikk
Utbedring av fv. 30 ble opprinnelig initiert av Rute 30 - et samarbeidsforum for kommunene Røros,
Holtålen og Midtre Gauldal, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kommunene og
fylkeskommunen vedtok høsten 2016 å starte et forprosjekt «der utbedring av fylkesveg 30 mellom
Støren og Røros blir delvis finansiert ved bruk av bompenger». Kommunene og Trøndelag
fylkeskommune sluttet i desember 2018 seg til rapporten fra forprosjektet, og fattet likelydende
vedtak om å gå inn for videreføring av prosjektet. Bompengeandelen ble satt til 75 %.
Organisering
Arbeidet med prosjektet startet våren 2020 og har blitt ledet av en styringsgruppe bestående av
ordfører, opposisjonspolitiker og kommunedirektør i de tre kommunene og leder og nestleder i
Hovedutvalg for veg og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune. Leder av HU-veg, Hallgeir
Grøntvedt, har vært leder av styringsgruppen. Det er etablert en referansegruppe bestående av
næringsforeningen i Midtre Gauldal, Norges Lastebileierforbund, NHO og Region Trøndelag sør
(regionråd). Referansegruppen har deltatt på de fleste møter og kommet med innspill underveis i
prosjektet.
Politiske føringer
Styringsgruppa vedtok 19.juni 2020 følgende målsetting for prosjektet:
«Mest mulig økt sikkerhet og framkommelighet for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter innenfor
tilgjengelige rammer»
Økt sikkerhet omfatter både økt trafikksikkerhet, men også sikkerhet mot skred og flom. Økt
framkommelighet handler om kortere reisetid og mindre stans på grunn av skred på strekningen.
Styringsgruppa vedtok samtidig mandat til prosjektgruppen, hvor de 2 første punktene var som
følger:
• Utarbeide grunnlag for bompengesøknad på strekningen fv. 30 Støren – Røros, innenfor en bompengepakke på 1,2
mrd. kroner (2018-kr) og en framdrift som vist i styringsdokumentet.
• Utarbeide nødvendige reguleringsplaner og forprosjekt som grunnlag for bompengesøknad. Forprosjekt fra Statens
vegvesen fra 2018, legges til grunn for prioritering av delstrekninger/tiltak og valg av vegstandard.
Gjennom forprosjektet ble tiltakene prioritert i tiltakspakke 1 og 2, som vist på skissen nedenfor.
Mandatet fra styringsgruppa tilsa at begge tiltakspakkene skulle inngå i bompengesøknaden. Dette
betyr at de uprioriterte tiltakene vil måtte fremmes som en egen bompengesøknad på et senere
tidspunkt.
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Forprosjekt 2018 – prioriterte tiltak

Det har vært en sterk kostnadsøkning på vegprosjekter spesielt det siste året. 1,2 mrd. 2018-kroner
tilsvarer i 1.kvartal 2022 ca. 1,45 mrd. kroner. (SSB – kostnadsindeks for veganlegg)
Faglig grunnlag
Avdeling veg i fylkeskommunen har vært ansvarlig for utredninger og planlegging i prosjektet.
Veileder for bompengeprosjekter (juni 2022) med takstretningslinjer, er førende for innholdet og
prosessen i et bompengeprosjekt. Før en bompengesøknad kan fremmes for Stortinget, må det
foreligge et godt faglig grunnlag og positive vedtak fra kommunene og fylkeskommunen
(lokalpolitisk behandling).
Godkjente reguleringsplaner med detaljerte kostnadsanslag (usikkerhet +- 10 %), er en vesentlig del
av det faglige grunnlaget. Det kreves at den delen av prosjektet som skal finansieres av bompenger
(75 %), skal ha godkjente reguleringsplaner ved den lokalpolitiske behandlingen. For
investeringsprosjekter over 1 mrd., kreves også ekstern kvalitetssikring av kostnadsanslag og
inntektsgrunnlag (KS2).
Det er nå utarbeidet reguleringsplan for strekningen Støren – Singsås og Svølgja, og begge er sendt
ut på høring og offentlig ettersyn. Sluttbehandling av reguleringsplanene forventes i løpet dette året.
I tillegg til reguleringsplanleggingen som nå er gjennomført, er det gjort utredninger av
jernbanekryssing ved Nesvollen og Harborg, samt vurdert 5 andre tiltak etter innspill fra
styringsgruppa. Det er også foretatt en gjennomgang av tilstanden på dagens veg på såkalte
«mellomstrekninger». Dette er strekninger som ligger tett inntil eller mellom regulerte områder.
Utbedring av Nesvollen og Harborg, tiltak på mellomstrekninger og de 5 enkelttiltakene, kan helt
eller delvis inngå i de resterende 25% av bompengesøknaden.
Trafikkberegninger, plassering av bomstasjoner, takstopplegg og finansieringsberegninger, er også en
viktig del av det faglige grunnlaget. Det er gjennomført beregninger med forskjellige bomsnitt og
ulike bomtakster.
Prosjektkostnader
Kostnadsberegninger for de regulerte områdene har en usikkerhet på +-10 %. De øvrige
kostnadsberegningene for Nesvollen og Harborg, mellomstrekninger og andre tiltak, er basert på
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erfaringstall og har usikkerheter i størrelsesorden 25-40%. Alle kostnadstall har prisnivå 1.kvartal
2022.

Kartutsnitt med oversikt over kostnader

De regulerte områdene har en samlet kostnad på 1,233 mrd. kroner. Dette kan utgjøre 75% av
samlet bompengesøknad. Dette innebærer at maksimal investeringsramme for bompengesøknaden
vil være på ca. kr. 1,65 mrd.
De regulerte områdene og Nesvollen og Harborg (prioriterte strekninger i forprosjektet) har en
samlet kostnad på om lag 1,4 mrd. kroner.
Effekter av tiltakene
For de regulerte strekningene samt jernbanekryssingene ved Nesvollen og Harborg, er det lagt opp
til bygging av ny veg, enten i ny trase eller langs dagens veg. Dette innebærer at alle krav til sikkerhet
er ivaretatt. Vegbredden blir 7,5m, alle kurver og stigninger er henhold til kravene i
vegnormalstandarden (N100). Grøftebredden blir 5-6m og alle bergskjæringer blir sikret med
bolter/nett for å hindre nedfall av stein og is.
Strekningene som omfattes av reguleringsplan Støren – Singsås og Svølgja samt tiltakene Nesvollen
og Harborg, har en samlet lengde ny veg på ca. 16,5 km. Dette er ca. 400m kortere enn dagens veg.
På noen strekninger er det lagt til rette for at fartsgrensen kan heves til 80 km/t.
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Utbedring av mellomstrekninger vil sikre at det ikke blir store standardsprang mellom ny og gammel
veg. Utbedringene vil i hovedsak bestå av siktutbedring i kurver og avkjørsler, bredere grøfter,
utskifting av stikkrenner, og om mulig breddeutvidelse av vegen og kurveutretting.
Mellomstrekningene har generelt færre problempunkter og er rimeligere å utbedre. Tiltak på
mellomstrekninger er viktige og kan gi meget gode effekter både på sikkerhet og framkommelighet.
Sammenhengene utbygging av regulerte områder og mellomstrekninger, vil også både anleggsteknisk
og økonomisk være effektivt. Sammenhengende utbedring gir bilistene en opplevelse av en lengre
forbedret veg, og en større aksept for betaling av bompenger. Gjennomgangen viser at det er
spesielt strekningen Støren – Aunan (7 km) hvor behovet for tiltak er størst.
Kortere veg, høyere skiltet hastighet og bedre vegstandard, vil gi sparte tids- og kjøretøykostnader.
Mindre stengt veg på grunn av ulykker og stein- og isnedfall fra vegskjæringer, vil forsterke denne
effekten. Det er vanskelig å tallfeste tidsbesparelsen for den enkelte trafikant, da vi ikke har gode
nok data verken om dagens hastighet, eller omfanget av stengt veg. Ut fra beregninger av kortere
veg og skiltet hastighet på de regulerte områder, kan det stipuleres et redusert tidsforbruk på 2-4
min. Samlede effekter vil bli beregnet på et senere tidspunkt og inngå i bompengesøknaden.
Bomstasjoner og bompengeberegninger
Et grunnleggende prinsipp i bompengeprosjekter er at de som betaler skal ha nytte av prosjektet og de som
har nytte av prosjektet skal være med å betale. Dette prinsippet vil være avgjørende for plassering av
bomsnitt i prosjektet.
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Det er tatt utgangspunkt i de bompengeplasseringene som var foreslått i forprosjektet fra 2018. Bom
ved Rogstad (A) i Midtre Gauldal kommune, har nærhet til hovedprosjektet Støren – Singsås.
Kommunen har barne- og ungdomsskole på Støren og barneskole på Forsetmoen. En bom ved
Rogstad vil dele skolekretsene som sokner til barneskolen på Støren. Skolekretsen fra Kjellbrua til
kommunegrensa til Holtålen, har barneskole på Forsetmoen. Fritidsaktiviteter knyttet til skolene vil
bli berørt ved bomsnitt Rogstad. Det er derfor sett på en alternativ bomsnitt ved Almåsøy (A2).
Bom ved Svølgja (B) i Holtålen kommune ligger på grensa mellom de to skolekretsene i kommunen.
Bomsnittet har nærhet til det andre hovedprosjektet som er ny tunnel forbi Svølgja. Kommunen har
barneskole i Haltdalen og barne- og ungdomsskole i Ålen. Lokaltrafikk og fritidsaktiviteter knyttet til
ungdomsskolen vil bli berørt ved bomsnitt ved Svølgja. I tillegg er det også mye arbeidspendling
mellom Haltdalen og Røros. For beboere i Haltdalen vil samlet bompengebelastning bli høyere enn
andre tettsteder. Det utredes derfor flere alternative bomplasseringer i Holtålen samt andre tiltak for
å redusere den lokale belastningen av bompengeprosjektet.
Bom ved Nesvollen (C) er plassert like ved grensa til Røros kommune. Bomsnittet er aktuell dersom
utbedring av jernbanekryssingene blir en del av bompengesøknaden.
Ved de innledende bompengeberegninger er det er lagt til grunn følgende forutsetninger:
• Trafikktall basert på tellepunkt på strekningen og beregninger i regional transportmodell (RTM)
• Tungbiltakst er 3 x lettbiltakst
• Brikkerabatt lette kjøretøyer på 20 %
• Rabatt for nullutslippskjøretøyer på 50%
• Start betaling av bompenger i 2027
• Nedbetalingstid bompenger 15 år
• Fylkeskommunal finansiering 25%
Bompengeberegninger er gjennomført med to nivå på bompengesatser:
• Samlet bompengesats på kr. 123 for lettbil uten rabatt. Dette tilsvarer takstnivået som var forutsatt
i forprosjektet i 2018.
• Samlet bompengesats på ca. kr. 161. Dette nivået gjenspeiler et noe høyere ambisjonsnivå for
utbedringer og investeringer.
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Kartutsnitt med bomsnitt og beregninger

Resultatene viser at det ikke er mulig å gjennomføre de prioriterte tiltakene innenfor de takstene som
ble forutsatt i 2018 (alt. 1). Det skyldes i hovedsak økningen i elbiler, og dagens regelverk som sier at
utslippsfrie kjøretøyer skal betale maksimum 50% av rabatert takst for lettbil.
Skal de prioriterte tiltakene fra forprosjektet gjennomføres, må normaltakst for lettbil uten rabatt
økes til om lag kr. 160 for hele strekningen. Dersom det velges bomsnitt ved Ålmåsøy i stedet for
Rogstad (alt. 4), vil ikke dette gi tilstrekkelige inntekter til å finansiere de prioriterte tiltakene i
forprosjektet.
Det er gjennomført følsomhetsberegninger av inntektene i prosjektet (kartlegging av hva som skjer
dersom viktige finansielle forutsetninger/rammevilkår endres underveis), og det er spesielt endring
av regelverket for elbiler, som kan få vesentlige innvirkning i tiden fram mot sluttføring av utbygging
og start av bompengeinnkrevingen. Dersom elbiler må betale mere enn dagens regelverk tilsier, kan
marginalprosjekter utbygges eller bompengesatsene reduseres. Dersom elbiler må betale det samme
som for andre lettbiler fra 2027, kan investeringsrammen for eksempelvis alt. 2 utvides med ca. 425
mill. kroner. Alternativt kan bompengesatsene reduseres fra kr. 160 og ned til om lag 123 kroner
dvs. samme sats som forutsatt i forprosjektet.
Tiltakspakker
Det er foreslått tiltakspakker for investeringer på fra ca. 1,2 mrd. til i overkant av 1,5 mrd. kroner.
Tiltakspakkene er vist og vurdert i «Notat til Styringsgruppen 10.06.2022», som er vedlagt.
Ved økte kostnader i prosjektet er det behov for å ha en kuttliste. Tilsvarende er det ønskelig med
marginal liste ved reduserte anleggskostnader og/eller endringer regelverk og forutsetninger. Det er
foreløpig valgt å skissere kuttlister og marginalprosjekter som tilsvarer +- 10% av
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investeringsrammen for den enkelte tiltakspakke. I stedet for marginalprosjekter er det også et
alternativ å redusere bompengetakstene.
Styringsgruppa har anbefalt å legge tiltakspakke 2 til grunn for videre arbeid med
bompengesøknaden.
Tiltakspakke 2 har en samlet bompengesats på kr. 161 og kan sammen med tilskudd finansiere en
investering på ca. 1,54 mrd. kroner. Dette gir muligheter for å utbedre alle prosjektene som var
forutsatt i forprosjektet (1,4 mrd.), samt en betydelig utbedring av mellomstrekningene fra Støren til
Singsås.

Kartutsnitt som viser tiltak i tiltakspakke 2.

Ved økte kostnader i prosjektet foreslås å ta ut det meste av mellomstrekningene samt tiltaket
Hindbjørga. Ved reduserte kostnader forslås å utvide prosjektet med mellomstrekningene sør for
Svølgja, fra Hindbjørga til Løset og eventuelt strekningen mellom Nesvollen og Harborg. Reduserte
kostnader gir i tillegg mulighet for å ta med andre tiltak til en kostnad i størrelsesorden 80 – 100 mill.
kroner. Utbedring av Sandsvingen, gang- og sykkelveg Forsetmoen – Singsås og rundkjøring på
Røros er etter vår mening de mest aktuelle tiltakene som kan vurderes å inngå i utbedring av fv. 30.

Vurdering
Bompengeberegningene viser at det ikke er mulig å finansiere de prioriterte tiltakene innenfor en
samlet bompengesats på kr. 123 for lettbil. Skal de regulerte strekningene Støren – Singsås og
Svølgja og jernbanekryssingene på Nesvollen og Harborg utbedres, må takstene heves til om lag kr.
160 i samlet takst.
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Det er gjennomført flere bompengeprosjekter på fylkesveger i Trøndelag de siste årene. Fv. 714
Laksevegen til Hitra, Fosenvegene og Fv.17/720 Dyrstad – Sprova – Malm er eksempler på
prosjekter som er i sluttfasen. Disse prosjektene har ulik bompengeandel fra 50 % til 75 %. Samlede
bompengesatser for personbil varierer fra kr. 121 på Fv. 17, kr. 150 på Laksevegen til Hitra og kr.
151 på Fosenpakken. Prisen for tungbiler (over 3500 kg) er fra 2 til 3,3 ganger satsen for lettbil.
Trafikkgrunnlaget er forskjellig på prosjektene og regelverket har også blitt endret siden oppstarten
av de første prosjektene.
En samlet bompengetakst på kr. 160 vil være noe over taksten for andre bompengeprosjekter i
Trøndelag. Bakgrunnen for dette er i hovedsak økningen i andelen elbiler framover, og manglende
inntekter som følge av dagens regelverk.
En utbygging av tiltakspakke 2 til om lag 1,54 mrd. kroner, vil gi størst måloppnåelse, og en
betydelig oppgradering av spesielt strekningen Støren – Singsås, som opprinnelig var første prioritet
på fv. 30. I alt 35 km veg vil bli utbedret ved dette alternativet.
Samtidig kan bomsnittene oppfattes som en barriere og spesielt knyttet til fritidsaktiviteter. Dette
gjelder både i Midtre Gauldal og Holtålen. Arbeidspendlingen fra Holtålen til Røros er betydelig, og
spesielt vil bompengebelastningen for arbeidsreiser fra Haltdalen til Røros bli merkbar. Det er
diskutert med Vegdirektoratet og bompengeselskapet Vegamot, ulike ordninger for å avhjelpe den
lokale belastningen av bompengeprosjektet. Endrede bomplasseringer/takster og passeringstak kan
være aktuelle løsninger. Resultatene fra beregningene vil bli behandlet i styringsgruppa og ettersendt
til den politiske behandlingen i kommunene.
Det er viktig å nevne at kostnadsbildet for veganlegg har endret seg betydelig bare de siste
månedene, og prisindeksen for veganlegg har steget med 12,9 % i løpet av det siste året. Dette bidrar
til en større usikkerhet også for bompengeprosjektet. En sterk prisstigning ellers i samfunnet, kan
også få betydning for trafikantenes betalingsvilje og endrede reisevaner. Utvikling i rentenivået er
også en større usikkerhetsfaktor nå enn for mindre enn ett år siden.
På den andre siden er regelverket for hvor mye elbiler skal betale i bomtakster, under diskusjon. Det
er meget mulig at elbiler må betale mer i bompenger enn dagens reduserte takster. Men denne
antatte fordelen for bompengeprosjektet, spises nå i stor grad opp av usikkerheten på
anleggskostnader.
Tiltakspakke 2 gir en fleksibel mulighet til å redusere utbedring av mellomstrekninger, dersom
kostnadene blir høyere. Ved lavere kostnader enn forventet, kan bompengesatsene reduseres eller
marginalprosjekter utbygges. Her ligger også muligheter for å ta inn andre tiltak i prosjektet.
Etter en samlet vurdering anbefales det å legge tiltakspakke 2 til grunn for videre arbeid med
bompengesøknaden.
Kommunedirektørens innstilling
1. Tiltakspakke 2 legges til grunn for det videre arbeid med bompengesøknaden
2. Samlet bompengetakst for lette kjøretøyer (normaltakst eks. brikkerabatt) settes til om lag kr.
160 og samlet investeringsramme til ca. kr. 1,54 mrd. kroner.
3. Bomstasjoner plasseres i henhold til tiltakspakke 2, ved Rogstad i Midtre Gauldal kommune,
sør for Svølgjatunnelen og sør for Nesvollen i Holtålen kommune.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Forslag fra Sivert Moen:
Sak 41/2022 foreslås utsatt (jf. kommuneloven § 11-3, 4 ledd) som vedtakssak da styringsgruppa har
bedt om avklaring med bomselskap og Vegdirektorat omkring muligheten til å sette makstak på
passeringer i det enkelte bomsnitt.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sak 41/2022 utsettes (jf. kommuneloven § 11-3, 4 ledd) som vedtakssak da styringsgruppa har bedt
om avklaring med bomselskap og Vegdirektorat omkring muligheten til å sette makstak på
passeringer i det enkelte bomsnitt.
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Saker til behandling

PS 46/22 Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan
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Saksframlegg

Arkivnr. 646
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2022/1076-3
Utvalgssak
Møtedato
46/22
08.09.2022
Saksbehandler: Heidi Bakken

Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan

Dokumenter i saken:
1 S Behov for analoge læremidler i skolene etter ny læreplan
2 X Særutskrift Behov for analoge læremidler i skolene etter ny læreplan
3 S Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan
Bakgrunn for saken
FRP, ved Stian Engen, hadde fremmet interpellasjon til kommunestyret 10.mars 2022 med forslag til
vedtak om innkjøp av lærebøker høsten 2022.
Kommunestyret fattet 10.mars 2022 følgende vedtak:
1. Administrasjonen pålegges å legge fram sak til neste kommunestyremøte for å få vurdert
behovet for analoge lærebøker
2. Finansiering for innkjøp høsten 2022 må vurderes

Kommunedirektøren la fram sak om innkjøp av analoge læremidler for kommunestyret 07.04.2022.
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret mener at innkjøp av oppdaterte lærebøker i norsk, engelsk og matematikk, i
tillegg til fortsatt digital satsing, vil gi et viktig løft for læringsutbyttet til elevene i
grunnskolen i Midtre Gauldal.
2.

gis fullmakt til å kjøpe nye lærebøker i 2022. De rabattordninger som finnes bør utnyttes.
Hvilke læreverk som kjøpes avklares i en prosess i skolene med bred involvering fra ansatte.

3. Finansieringen av innkjøpet, anslagsvis 1,4 mill kr, behandles i revidert budsjett 2022.
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I forbindelse med vedtak om revidert budsjett i kommunestyret 16.06.2022 ble det bevilget 1,4
millioner til innkjøp av læremidler.
Vurderinger
Det har vært gjennomført en prosess med lærere og ledere i skolene i kommunen for å få avklart
hvilke lærebøker som skal anskaffes. Ved Støren ungdomsskole ble det før sommeren kjøpt inn
lærebøker i norsk og matematikk. Det ble vurdert at det ikke er behov for å bytte ut lærebøkene som
skolen har i engelsk. Det er derimot større behov for nye lærebøker i andre fag, bl.a. naturfag. Det er
ønskelig at skolen kan benytte tildelte midler til innkjøp av lærebøker i andre fag enn engelsk.
For barnetrinnet er det nå avklart hvilke lærebøker som skal kjøpes inn i norsk, matematikk og
engelsk. Det er ønskelig at evt. ubrukte midler innenfor tildelte ramme kan benyttes til innkjøp av
lærebøker i øvrige fag.

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunedirektøren gis fullmakt at ubrukte midler innenfor tildelte ramme kan benyttes til innkjøp
av lærebøker i øvrige fag.
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Utvalg for helse, oppvekst og kultur
Kommunestyret

Saksnr. 2022/3515-1
Utvalgssak
Møtedato
27/22
01.09.2022
47/22
08.09.2022
Saksbehandler: Toril Grøtte

Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021

Vedlegg
1

Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021

Sammendrag
Tilstandsrapporten for barnehage- og skoleåret 2021 legges fram for politisk behandling.
Tilstandsrapporten skal gi barnehage og skoleeier et godt faktagrunnlag rundt innhold og kvalitet i tilbudet og
skal gi grunnlag for dialog og drøfting.

Saksopplysninger
Tilstandsrapporten for barnehage og skole i Midtre Gauldalskole for 2021 er utarbeidet på bakgrunn av krav
fastsatt i opplæringslovens §13-3e. Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra
nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører. Som en del av oppfølgingsansvaret skal det
utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Den årlige rapporten skal drøftes av
kommunestyret. Rapporten skal bl.a. omhandle læringsresultater og læringsmiljø, men skoleeier kan velge ut
flere områder som blir vektlagt i rapporten.
Det finnes ikke tilsvarende lovkrav for barnehage. I Midtre Gauldal legger vi vekt på å sikre en «rød tråd»
gjennom oppveksten til barn og unge. Derfor legger kommunedirektøren nå for første gang fram en felles
tilstandsrapport for barnehage og skole. En felles tilstandsrapport skal bidra til å sikre helheten i
oppvekstsektoren. Tilstandsrapporten skal gi barnehage og skoleeier et godt faktagrunnlag rundt innhold og
kvalitet i tilbudet og skal gi grunnlag for dialog og drøfting.
Tall og statistikk i tilstandsrapporten presenteres ikke ned på enhetsnivå, dvs, den enkelte barnehage eller
skole bortsett fra for ungdomstrinnet. Det er mange mindre barnehager og skoler og resultatene er derfor
unntatt offentlighet. Kommunen som barnehage- og skoleeier har imidlertid tilgang på resultatene ned på
enhetsnivå og bruker disse i oppfølgingen av barnehagene og skolene.
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Vurdering
Resultatene som presenteres i tilstandsrapporten viser at kommunen, barnehager og skoler fortsatt har
utviklingsbehov innenfor de fleste av områdene som blir berørt i rapporten for å heve kvaliteten på tilbudene
vi gir. Dette vil følges opp gjennom ulike satsninger og prioriteringer. Resultatene variere noe mellom de
enkelte barnehagene og skolene, men ingen enheter skiller seg ut på nevneverdig måte.
Hovedtrekkene i tilstandsrapporten viser at:
- Alle barnehagene er innenfor den lovbestemte bemanningsnormen
- Alle de kommunale barnehagene innfrir den lovbestemte pedagognormen
- Gruppestørrelsene ligger noe over normen på 1.-4.trinn og 8.-10.trinn og noe under normen for 5.7.trinn.
- Høy andel spesialundervisning gir mindre ressurser til ordinær undervisning
- Resultatene fra elevundersøkelsen viser at elevene i kommunen jevnt over trives på skolen.
Resultatene for 7.trinn er bedre enn landsnittet, mens for ungdomstrinnet er resultatene noe svakere
enn landsnittet.
- Resultatene fra elevundersøkelsen viser en alt for høy andel elever sier at de blir mobbet på skolen –
2-3 ganger i måneden eller oftere. Vi ser også at det er stor variasjon mellom klassetrinnene.
- Resultatene på de nasjonale prøvene på 5. og 8.trinn viser at kommunen har for mange elever med
for svake resultater i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og i engelsk.
- Kommunen skiller seg generelt ut fra landsnittet ved at det flere elever på det/de laveste
mestringsnivåene og færre elever på det/de høyeste mestringsnivåene.
- Det har vært en økning i antall barn i barnehage med vedtak om speialpedagogisk hjelp og elever i
skolen med vedtak om spesialundervining de siste årene
- Høy andel spesialundervisning gir mindre ressurser til tilpasninger i ordinær undervisning
- Økning saker der det kreves omfattende innsats av hele det tverrfaglige kommunale hjelpeapparatet
for å støtte opp om barn/elever og familier.
- Resultatene fra foreldreundersøkelsen var veldig positiv i Midtre Gauldal i 2021, på alle områder
bortsett fra «trygt miljø» skåres det høyere enn landssnittet.

Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barnehage og grunnskolen 2021 til orientering

Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.09.2022
HOK-utvalget ønsker i neste møte ytterligere informasjon om:
- resultatene på elevundersøkelsen om mobbing
- skolenes innsats for økt leseferdighet
HOK-utvalgets innstilling
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barnehage og grunnskolen 2021 til orientering
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Midtre Gauldal kommune

Tilstandsrapport for
barnehage og grunnskole
2021
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1. Innledning
Tilstandsrapporten for barnehage og skole i Midtre Gauldalskolen 2021 er utarbeidet på bakgrunn av krav
fastsatt i opplæringslovens §13-3e. Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra
nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører. Som en del av oppfølgingsansvaret skal
det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Den årlige rapporten skal drøftes av
kommunestyret. Rapporten skal bl.a. omhandle læringsresultater og læringsmiljø, men skoleeier kan velge
ut flere områder som blir vektlagt i rapporten.
Det finnes ikke tilsvarende lovkrav for barnehage. I Midtre Gauldal legger vi vekt på å sikre en «rød tråd»
gjennom oppveksten til barn og unge. Derfor legger kommunedirektøren nå for første gang fram en felles
tilstandsrapport for barnehage og skole. En felles tilstandsrapport skal bidra til å sikre helheten i
oppvekstsektoren. Tilstandsrapporten skal gi barnehage og skoleeier et godt faktagrunnlag rundt innhold
og kvalitet i tilbudet og skal gi grunnlag for dialog og drøfting.
Høsten 2021 ble det innført 5-dagers skoleuke for alle elevene på barnetrinnet. Fram til da hadde det vært
ulik organiseringa av skoletilbudet for de yngste elevene fra skole til skole. Endring til 5 dagers skoleuke
var faglig, pedagogiske begrunnet for å styrke begynneropplæringa til elevene.
Tall og statistikk i tilstandsrapporten presenteres ikke ned på enhetsnivå, dvs. den enkelte barnehage eller
skole bortsett fra for ungdomstrinnet. Det er mange mindre barnehager og skoler og resultatene er derfor
unntatt offentlighet. Kommunen som barnehage- og skoleeier har imidlertid tilgang på resultatene ned på
enhetsnivå og bruker disse i oppfølgingen av enhetene. Resultatene variere noe mellom de enkelte
barnehagene og skolene, men ingen enheter skiller seg ut på nevneverdig måte.
2021 ble et uvanlig år for barnehagene og skolene gjennom at koronapandemien satte sitt preg på
hverdagen. Det ble lagt ned en omfattende innsats i barnehagene og skolene hver dag for at barn og elever
skulle få en så normal hverdag som mulig. Ansatte i barnehagene og skolene viste en enorm evne til
omstilling, fleksibilitet i en krevende situasjon.

02.08.2022
Alf Petter Tenfjord
Kommunedirektør

Toril Grøtte
Kommunalsjef oppvekst
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2. Nøkkeltall barnehage
2.1. Antall barn og barnehager, pr. 31.12.2021
Nøkkeltall, antall barn

2019

2020

2021

Budal barnehage

24

20

20

Singsås barnehage

46

47

44

Soknedal barnehage

69

75

73

Soknes barnehage

33

43

44

Støren barnehage

72

64

57

Liøya barnehage, privat

84

81

76

Hauka villmarksbarnehage, privat

11

12

13

Totalt

339

342

327

Tabellen over viser antall barn i de ulike barnehagene og endringer de siste tre årene. Barnetallet gikk noe
ned i 2021, i hovedsak på grunn av flyttingen til Norsk kylling.
Hovedopptaket for nytt barnehageår skjer i mars. Den lovfestede retten til barnehageplass gjelder barn
som er født innen utgangen av november det året det søkes barnehageplass. Retten til barnehageplass er
knyttet til hovedopptaket.. Det er supplerende opptak gjennom året og plasser tildeles ved ledig kapasitet

2.2. Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
100
95

94,6

94,1

92,8

95,1

95,8
93,5

90
2019

2020
MGK

2021

19,5
13,9

Andelen med barnehageplass varierer noe
fra år til år og ligger omtrent på landsnittet.
Dekningsgraden i Midtre Gauldal er noe
lavere enn for Trøndelag samlet sett.

Trøndelag

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til alle barn med
barnehageplass
20

93,5% av barna i alderen 1-5 år i Midtre
Gauldal hadde barnehageplass ved
utgangen av 2021.

16,7

14,3

15,1 14,3

10

Oversikten viser også at andelene
minoritetsspråklige barn i barnehagene i
kommunen er noe høyere enn for snittet i
Trøndelag.

0
2019

2020
MGK

15,1% av barna i barnehagene i kommunen
er minoritetsspråklige. Andelen har gått
noe ned fra 19,5% i 2019 til 15,1% i 2021.
Noe av årsaken til dette skyldes
sannsynligvis flyttingen til Norsk kylling.

2021

Trøndelag

Som minoritetsspråklig regnes barn med annet morsmål enn norsk,
samisk, svensk, dansk eller engelsk.
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Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i
forhold til innvadrerbarn 1-5
90
85,5
85

85,2

84,6

85,7 85,7

Tallene viser at andelen minoritetsspråklige
barn som går i barnehage er lavere enn for
hele barnegruppa jf. tabellen som viser at
93,5% av alle barn mellom 1-5 år har
barnehageplass

81,2
80
2019

2020
MGK

Grafen viser hvor stor andel av barna med
minoritetsspråklig bakgrunn som går i
barnehage. Tallene for Midtre Gauldal
varierer noe og var i 2021 på samme nivå
som i Trøndelag.

2021

Trøndelag

Som minoritetsspråklig regnes barn med annet morsmål enn norsk,
samisk, svensk, dansk eller engelsk.

2.3. Bemanningstetthet
Barnehagelovens §26 om grunnbemanning sier at det skal være minst en ansatt pr. tre barn når barna er
under 3 år og minst en ansatt pr. 6 barn når barna er over 3 år. I statestikksammenheng teller barn under
tre år som 2 slik at for å være innenfor bemanningsnormen kan det ikke være mer enn 6 barn pr. ansatt.

Barn per ansatt viser til antall barn per årsverk til grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i
barnehagen som jobber direkte med hele barnegruppen.
Oversikten viser at kommunen samlet sett er innenfor lovkravet. Som tabellen under viser varierer
bemanningstettheten noe fra barnehage til barnehage, men alle ligger innenfor bemanningsnormen
Barnehage
Barn pr.
ansatt

Budal
6,0

Hauka
5,8

Liøya
5,9

Singsås
5,8

Soknedal
5,6

Soknes
6,0

Støren
6,0

2.4. Pedagognormen
Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager sier at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder pr.
syv barn under tre år og en pr. 14 barn over tre år. Pedagognormen er ikke en norm for gruppestørrelse,
men gjelder for barnehagen samlet sett.
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Figuren viser andel barnehager i kommunen som oppfyller kravet til pedagogisk bemanning. Som
oversikten viser innfrir 85,7% av barnehagene pedagognormen i Midtre Gauldal. Det er kun Hauka
villmarksbarnehage som ikke innfridde normen i 2021 og fordi vi er en kommune med få barnehager
utgjør dette en så stor %-andel.

2.5. Ansattes utdanning

Tallene for ansattes utdanning viser høyeste fullførte utdanning til grunnbemanningen.
Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Tallene er pr. 15-12.2021
Som oversikten viser har 51% har de ansatte i barnehagene barnehagelærerutdanning og andelen er høyere
i Midtre Gauldal enn nasjonalt gjennomsnitt. Andelen barnehage og ungdomsarbeidere er også høyere i
Midtre Gauldal enn landsnittet. Det betyr at andel assistenter uten fagutdanning er mye lavere i Midtre
Gauldal enn nasjonalt.

2.6. Kommunedirektørens vurdering
Antallet barn i barnehagene har vært økende over en lengre tid, men det ble en nedgang i 2021. Omtrent
15 - 20 barn sluttet i barnehagen som følge av flyttingen til Norsk Kylling. Prognosene for årene framover
viser en nedgang i fødselstallene.
Alle barnehagene er innenfor den lovbestemte bemanningsnormen. Bemanningsnormen gjelder ikke
gjennom hele barnehagens åpningstid, men er et grunnlag for ressurstildeling til hver avdeling. Det betyr at
det kun er ca. to timer pr. dag at det er tre ansatte til stede samtidig pr.18.barn. Kortere åpningstid i
barnehagen vil øke bemanningstettheten.
6
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Alle de kommunale barnehager innfrir den lovbestemte pedagognormen og en av to private barnehager
innfrir normen. Barnehager kan søke og innvilges dispensasjon fra pedagognormen for en periode hvis det
er vanskelig å skaffe nok pedagoger.
Kommunen har en høyere andel ansatte med barnehagelærerutdanning enn landsnittet. Pedagognormen
ble skjerpet i 2018 til ca. 43% dekning med barnehagelærere. Sentrale myndigheter har som mål at
pedagogdekningen skal være på ca. 50% og i Midtre Gauldal var andelen på 51% i 2021. Målet med den
skjerpede pedagognormen er å øke kvaliteten på barnehagetilbudet. Samtidig er det en utfordring at
barnehagelærere er mindre på avdeling enn en assistent, slik at økt pedagogtetthet har gått ut over
bemanningstettheten i barnehagen. En mulig løsning på dette er at barnehagen blir kompensert med
assistent de timene pedagogene har til planlegging. Dette har vi ikke hatt økonomi til i Midtre Gauldal.

3. Nøkkeltall skole
3.1. Antall elever og skoler
Nøkkeltall, antall elever

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Budal skole

42

36

35

40

32

Singsås skole

64

66

66

68

70

Soknedal skole

141

147

146

143

141

Støren barneskole

244

263

263

262

250

Støren ungdomsskole

180

178

177

192

202

Totalt

671

690

687

705

695

Elevtallet har vært ganske stabilt i kommunen de siste årene. Det var en del spenning knyttet til effekten av
flyttingen av Norsk kylling, noe som har ført til en liten nedgang i elevtall inneværende skoleår. Elevtallet
ved ungdomstrinnet har vært synkende de siste årene, men etter hvert som de store barnekullene på
barnetrinnet har kommer over til ungdosmstrinnet har elevtallet økt og vil fortsette å øke i årene framover.
Prognosene for de neste årene viser at elevtallet i Budal og Singsås er stabilt, mens det er en liten økning i
Soknedal og Støren.

Skolefritidsordningen
Budal
Antall barn med SFO-plass

Singsås

7

13

Soknedal
11

Støren
46

Totalt
77

Totalt hadde 77 barn plass i SFO forrige skoleår. 14 av disse hadde full plass. Det har vært noe færre barn i
SFO de to siste årene enn tidligere år.
2017/18
Antall barn i SFO

2018/19

90

91

2019/20
90

2020/21
78

2021/22
77
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3.2. Gruppestørrelse 2 - lærertetthet
Fra og med skoleåret 2019/20 ble det innført den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær
undervisning. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning,
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Gruppestørrelse 2
være maks være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.
Lærernormen sier noe om hvor mange lærerårsverk skolen trenger for å oppfylle kravene i
lærertetthetsnormen. Lærernormen er altså ikke en grense for hvor stor en klasse kan være, men et
utgangspunkt for tildeling av ressurser til skolen
Kommunen har fådelte skoler som gjør at lærertettheten blir lavere i forhold til kommuner som har store
skoler. På fådelte skoler får man ikke utnyttet lærertettheten på samme måte som i store skoler

Lærertetthet 1.-4.trinn
15,7

16
15

14,5
14,0

14

Tabellen viser lærertettheten på 1.-4.trinn
samlet sett for kommunen sett opp mot
gjennomsnittet for landet.

13,8

13,5

13,4

13
12
2019/20

2020/21
Midtre Gauldal
Landet

2021/22

Gruppestørrelsen har økt fra 13,4 elever pr.
lærer i skoleåret 2019/20 til 15,7 elever pr.
lærer inneværende skoleår.
I 2019 var lærertettheten på 1.-4.trinn
høyere enn landsnittet, mens det
inneværende skoleår er lavere enn
landsnittet.

Lærertetthet 5.-7.trinn
17

16,2

16,5

16,5

16,2

16

Tabellen viser lærertettheten på 5.-7.trinn
samlet sett for kommunen sett opp mot
gjennomsnittet for landet.

14,7

15
13,6

14
13
12
2019/20

2020/21
Midtre Gauldal

2021/22
Landet

Som tabellen viser har gruppestørrelsen blitt
redusert fra 16,2 elever pr. lærer i skoleåret
2019/20 til 14,7 elever pr. lærer skoleåret
2021/22. I alle de tre årene har
gruppestørrelsen på mellomtrinnet vært noe
lavere enn landsnittet.

Når man skal se på ressursene til barnetrinnet må man se de to tabellene over sammen. Skolen tildeles ikke
ressurser til det enkelte klassetrinn, men til skolen samlet sett. Ut fra de ulike behovene i den enkelte klasse
fordeles lærertimene på de ulike klassene.
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Tabellen viser lærertettheten i ordinær
undervisning på ungdomstrinnet.

Lærertetthet 8.-10.trinn
23,0

24

22
20

19,2

19,4
18,0

18

17,8

17,7

16
14
12
2019/20

2020/21
Midtre Gauldal

2021/22
Landet

Som grafen viser er det flere elever pr. lærer
på ungdomstrinnet i Midtre Gauldal enn
landet for øvrig. Det betyr at vi har en
lavere lærertetthet en landsnittet. I
motsetning til på barnetrinnet, der
skolestrukturen gjør at vi har flere små
klasser, får man utnyttet kapasiteten på
ungdomstrinnet med store klasser. Dette
gjør at lærertettheten går ned.

Gruppestørrelsene som vises i grafene over gjelder ressurser som brukes i ordinær undervisning, der timer
til spesialundervisinig og særskilt norsk holdes utenfor. Det betyr at hvis en skole bruker mye ressurser på
spesialundervisning, blir det mindre timer igjen til ordinær undervisning. I Midtre Gauldal går 28% av det
totale undervisningstimetallet med til spesialundervisning, mens samme tallet for landet er 18%.

3.3. Ansattes utdanning
Opplæringsloven stiller kompetansekrav for tilsetting i undervisningstillinger i grunnskolen. Tabellen under
viser hvor stor andel av undervisningstimene som blir gitt av personale med godkjent utdanning
Midtre Gauldal
99,8

Trøndelag
97,8%

Landet
95,9%

Som vi ser blir nesten all undervisning gitt av lærere med godkjent utdanning, kommunen har en tilsatt
som ikke oppfyller kompetansekravene. Andelen godkjente lærere er høyere i Midtre Gauldal enn ellers i
landet og kommune har så langt lykkes i å rekruttere nok lærere

3.4. Kommunedirektørens vurdering
Elevtallet i skolen har vært økende de siste årene og vil også øke de kommende årene. Høsten 2021 var det
695 elever i grunnskolen, dette vil øke til 730 høsten 2023 før tallet reduseres noe igjen. På lengre sikt vil
lavere fødselstall påvirke elevtallet.
Gruppestørrelsene på barnetrinnet ligger noe over normen på 1.-4.trinn og noe under normen for 5.7.trinn. Hele barnetrinnet må sees samlet når man vurderer lærertettheten fordi skolene ikke tildeles
ressurser til den enkelte klasse, men til skolen samlet sett. Den enkelte skole prioriterer innenfor tildelte
ressurser hvordan ansatte skal benyttes. For ungdomstrinnet har gruppestørrelsen økt kraftig og
lærernormen oppfylles ikke.
For alle skolene i kommunen gjør stor andel spesialundervisning at det blir mindre ressurser til ordinær
undervisning da skolene må dekke opp timer til spesialundervisning fra sin tildelte ramme. Det er krevende
for skolene å skulle gi god tilpasset opplæring til alle elever samtidig som mye ressurser bindes opp til
enkeltelever gjennom spesialundervisning.
Kommunen har så langt ikke hatt problemer med å skaffe kvalifiserte lærere, men man ser at søkertallene
redusere for hvert år. I tillegg kommer nyutdannede lærere med en mer begrenset fagbakgrunn slik at det
på sikt kan bli utfordringer med å rekrutterer lærer til de minste skolene som er avhengig av lærere som kan
undervise i mange fag.
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4. Barnehagemiljø
Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide
kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. Alle som arbeider i barnehagen,
skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. (barnehageloven)
Alle barnehagene har jobbet med å fremme et inkluderende miljø og kommunen har i perioden 20202022 deltatt i den nasjonale satsningen "inkluderende barnehage og skolemiljø". Satsningen har gitt alle
ansatte i barnehagene kompetanseheving innen tema som barnehagemiljø, forebygging, avdekking og
håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. Det ble vedtatt endringer i
barnehageloven fra 01.01.2021 som skal sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø.
Satsningen vil gjøre barnehagene godt rustet i dette arbeidet.

4.1. Trivselsundersøkelsen
Midtre Gauldal gjennomførte for første gang i 2021 en egen trivselsundersøkelse blant barnehagebarna
født i 2016 og 2017. Undersøkelsen er utformet med et talende spørreskjema som sikrer at barna kan
gjennomføre undersøkelsen uten å lese. Spørsmålene er tilpasset barnets alder og forståelse og er anonym.
Formålet med undersøkelsen er å vurdere og dokumentere barnegruppens trivsel og relasjoner i
barnehagen. Barnehagene får egne rapporter som grunnlag for videre oppfølging i barnehagen.
Undersøkelsen ble gjennomført i alle de kommunale barnehagene samt Liøya barnehage. Under
presenteres tall samlet sett for de 6 barnehagene. Totalt svarte 128 barn på undersøkelsen
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Resultatene viser at de aller fleste barna trives godt i barnehagen. Ca. 90% av barna svarer «ja» på
spørsmålet om de har det bra i barnehagen og at de gleder seg til å gå i barnehagen. 95% av barna svarer at
de har en god venn i barnehagen og ca 90% svarer «ja» på at de har noen å leke med.
Likevel er det noen barn som gir uttrykk for at de ikke gleder seg til å komme i barnehagen og at de ikke
får være med på leken. Det er også flere barn som sier at de ikke liker å være ute. Dette er noe barnehagene
må jobbe videre med.
Spørsmålene om medvirkning er det området hvor barna tydeligst sier fra at ting kunne vært noe
annerledes. Barns rett til medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Imidlertid kan medvirkning være et
krevende område i barnehagen da voksne og barn kan ha ulikt syn på hva medvirkning og
medbestemmelse er.

4.2. Kommunedirektørens vurdering
Barnehagene skal gi barna mulighet til selv å uttrykke hvordan de har det i barnehagen. Barnehagene har
ulike metoder til barns medvirkning i barnehagehverdagen. Trivselsundersøkelsen er et suplement til dette.
Det er viktig at barnehagen bruker informasjonen de får fra undersøkelsen til å fange opp utfordringer
enkelte barn opplever. De enkelte barnehage får rapporter ned på avdelingsnivå som kan brukes i
oppfølgingen.
Det er positivt at så mange barn gir uttrykk for at de har det bra i barnehagen, men barnehagen må
samtidig prøve å finne årsaker til at enkelte barn gir uttrykk for at ikke alt er bra. Kompetansen ansatte har
tilegnet seg gjennom «inkluderende barnehage og skolemiljø» vil være viktig i den sammenheng.

5. Skolemiljø
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha
nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal forebygge
brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsa, trivselen og
læringa til elevene. (Opplæringsloven)
Alle skolene har jobbet med å fremme et inkluderende miljø og kommunen har i perioden 20202022 deltatt i den nasjonale satsningen "inkluderende barnehage og skolemiljø". Satsningen har gitt alle
ansatte i skolene kompetanseheving innen tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av
mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

5.1. Elevundersøkelsen 7.trinn
Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø som er
obligatorisk for alle elever på 7.trinn, men i Midtre Gauldal gjennomføres den for hele 5.-7.trinn.
Undersøkelsen kartlegger sentrale sider ved læringsmiljøet på skoler. Resultatene fra Elevundersøkelsen
viser elevenes subjektive oppfatning av egen læringssituasjon.
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Tabellen viser resultatene på elevundersøkelsen for 7.trinn de siste tre årene. Som vi ser er resultatene
høsten 2021 noe svakere enn de to foregående årene. Årsakene til dette er usikkert, men man kan anta at
pandemien kan ha en årsak da vi ser at resultatene er lavere også for landet som helhet enn tidligere år.
Tabellen under viser resultatene i Midtre Gauldal sammenliknet med Trøndelag og landet. Som vi ser ligger
resultatene til kommunen på samme nivå, eller litt høyere enn Trøndelag og på samme nivå som landet

Elevundersøkelsen 7.trinn
5,0
4,0
3,0
2,0

3,6 3,6 3,7

4,0 3,9 4,0

4,1 4,1 4,1

4,4 4,3 4,3

3,7 3,6 3,7

1,0
Elevdemokrati
og medvirkning

Fgalig utfordring
Midtre Gauldal

Trivsel
Trøndelag

Støtte fra lærerne

Vurdering for
læring

Landet

5.2. Elevundersøkelsen 10.trinn
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Tabellen viser resultatene på elevundersøkelsen for 10.trinn de siste tre årene. Resultatene viser at elevene
trives jevnt bra på skolen. Resultatene i 2021 er på noen områder noe lavere enn tidligere år. Man kan anta
at korona-pandemien har innvirkning på resultatene.
Tabellen under viser resultatene i Midtre Gauldal sammenliknet med Trøndelag og landet samlet. Som vi
ser ligger resultatene til kommunen noe lavere enn Trøndelag og landet.

Elevundersøkelsen 10.trinn
4,3 4,2 4,3

5,0
4,0

3,1 3,3 3,4

4,0 4,1 4,1

3,9 4,0 4,0

3,0 3,2 3,3

3,0
2,0
1,0
Elevdemokrati
og medvirkning

Fgalig utfordring

Midtre Gauldal

Trivsel

Trøndelag

Støtte fra
lærerne

Vurdering for
læring

Landet

5.3. Mobbing på skolen
"Mobbing på skolen (prosent)" viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 ganger i
måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset
av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken».
Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene
opplever å bli mobbet.
5.-7.trinn høsten 2021
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8.-10.trinn høsten 2021

Resultatene viser at en altfor høy andel elever sier at de blir mobbet på skolen – 2-3 ganger i måneden eller
oftere. Vi ser også at det er stor variasjon mellom klassetrinnene.
Midtre Gauldal kommune har null-toleranse for mobbing og har som mål at ingen elever skal bli mobbet
på skolen. Skolene har iverksatt ulike tiltak de senere årene for å sikre elevene et trygt og godt miljø.
Likevel ser vi at alt for mange elever gir uttrykk for for det motsatte.
Alle ansatte i skolene har deltatt i den toårige nasjonale satsningen «inkluderende barnehage og skolemiljø».
Satsningen har gitt alle ansatte i skolene kompetanseheving innen tema som læringsmiljø, forebygging,
avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. Opplæringen ble
avsluttet ved nyttår og man har starter arbeidet med å implementere satsningen for fullt.
Flere av skolene har blitt «trivselslederskoler». Mobbefrie trivselsledere er elever som bidrar til et bedre
samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Elever har fått kursing i å
tilrettelegge for inkluderende og positive aktiviteter i friminutter. To av skolene er MOT-skoler og det
vurderes om alle skolene i kommunen bør bli MOT-skoler.

5.4. Kommunedirektørens vurdering
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at elevene i kommunen jevnt over trives på skolen. Resultatene var
noe lavere i 2021 enn tidligere år. Man kan anta at koronapandemien kan ha en årsak til dette da vi ser at
resultatene er lavere for landet som helhet også i 2021. For 7.trinn er resultatene bedre enn landsnittet,
mens for ungdomstrinnet er resultatene noe svakere.
Andelen elever som sier de blir mobbet på skolen er alt for høy og er ikke akseptabelt. Kommunen og
skolene har planer som skal sikre det systematiske arbeidet med skolemiljøet til elevene. Skolene jobber
systematisk for å fremme trygge læringsmiljø, likevel lykkes ikke kommunen godt nok med i dette arbeidet.
Tett samarbeid med foreldrene er viktig da vi at utfordringer i ikke bare er knyttet til skoletida.
Alle ansatte i skolene har deltatt i den toårige nasjonale satsningen «inkluderende barnehage og skolemiljø».
Satsningen har gitt alle ansatte i skolene kompetanseheving innen tema som læringsmiljø, forebygging,
avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. Opplæringen ble
avsluttet ved nyttår og man har starter arbeidet med å implementere satsningen for fullt. Dette arbeidet blir
viktig videre framover.
Flere av skolene har blitt «trivselslederskoler». Mobbefrie trivselsledere er elever som bidrar til et bedre
samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Elever har fått kursing i å
tilrettelegge for inkluderende og positive aktiviteter i friminutter.
To av skolene er MOT-skoler og det vurderes om alle skolene i kommunen bør bli MOT-skoler.
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6. Nasjonale prøver
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende
ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for
undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. 5. og 8.trinn gjennomfører
prøver i lesing, regning og engelsk. 9.trinn gjennomfører prøver i lesing og regning.
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med
kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke
er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet. Nasjonale prøver i
regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med kompetansemål
der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i
matematikk som fag. Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes
leseferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemål i læreplanen for engelsk.

6.1. Nasjonale prøver 5.trinn
På 5.trinn deles resultatene inn i 3 mestringsnivåer der nivå 1 er lavest og nivå 3 er høyest.

Grafene over viser resultatene for 5.trinn for Midtre Gauldal (grønt) og nasjonalt (blått). I engelsk og lesing
skiller vi oss fra landsnittet ved at en større andel av elevene er på mestringsnivå 1 og en lavere andel på
mestringsnivå 3. I regning har vi litt lavere andel elever på mestringsnivå 1, men også en lavere andel på
mestringsnivå 3.
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Utvikling over tid – nasjonale prøver 5.trinn
Engelsk

Lesing

Regning

Tabellene over viser utviklingen over tid for nasjonale prøver på 5.trinn. Vi ser store variasjoner fra år til år
i noe som bl.a. kan forklares med forholdsvis små årskull. Det er også store variasjoner mellom de fire
skolene i kommunen fra år til år. Engelsk er den prøven som har hatt mest stabile resultater de siste 4
årene.
Generelt kan vi si at vi har for svake resultater på de nasjonale prøvene på 5.trinn. Det er en for høy andel
elever på mestringsnivå 1 og en for lav andel på mestringsnivå 3.
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6.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
Elever 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.
Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Prøvene på 9. trinn er de
samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultat for 8. trinn med resultat fra 9.
trinn det samme året. Dersom skoler tar vare på resultata for 8. trinn det ene året, kan de
sammenligne resultata for de samme elevene det neste året. I denne rapporten presenteres kun
resultater fra 8.trinn
Resultatene på ungdomstrinnet er 5-delt der 1 er lavest og 5 er høyeste.

Grafene over viser resultatene for 8.trinn for Midtre Gauldal (grønt) og nasjonalt (blått).
Vi skiller oss generelt ut fra landsnittet ved at vi har flere elever på de to laveste mestringsnivåene og færre
elever på de to høyeste mestringsnivåene. Andel elever på mestringsnivå 3 er omtrent på landssnittet.
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Utvikling over tid – nasjonale prøver 10.trinn
Engelsk

Lesing

Regning

Tabellene over viser utviklingen over tid for nasjonale prøver på 8.trinn. Vi ser store variasjoner fra år til år
i noe som bl.a. kan forklares med forholdsvis små årskull. Som for 5.trinn er engelsk er den prøven som
har hatt mest stabile resultater de siste 4 årene.
Generelt kan vi si at vi har for svake resultater på de nasjonale prøvene på 8.trinn. Det er en for høy andel
elever på mestringsnivå 1og 2 og en for lav andel på mestringsnivå 4 og 5.
18

38

6.3. Kommunedirektørens vurdering
Resultatene på de nasjonale prøvene på 5. og 8.trinn viser at kommunen har for mange elever med for
svake resultater i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og i engelsk. Kommunen har som
målsetting på vedtatte styringskort for 2021 at 75-80% av elevene på 5.trinn skal være på mestringsnivå 2
og 3, og at 70-80% av elevene på ungdomstrinnet skal være på mestringsnivå 3,4 og 5. Målsettingen ble
kun nådd for regning på 5.trinn.
Fagfornyelsen med nye læreplaner ble innført høsten 2020. Målet med Fagfornyelsen er å gjøre fagene mer
relevante for framtiden, og at de skal gi bedre læring og forståelse for elevene. Arbeidet med
implementering av fagfornyelsen må fortsette. Det er viktig at skolene har fokus på god
begynneropplæring for å legge grunnlaget for læring og utvikling. Ansattes kompetanse må styrkes
gjennom etterutdanning via den nasjonale ordningen DEKOM desentralisert kompetanseutvikling – der
alle ansatte skal delta. Midtre Gauldal går inn i prosjektet “Dig-skole” sammen med NTNU. Prosjektet skal
forbedre elevenes læring og utvikle lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. På sikt skal dette øke
elevenes grunnleggende ferdigheter.

7. Karakterer og gunnskolepoeng
Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi
informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. Det ble ikke
gjennomført eksamen for elevene på ungdomstrinnet våren 2021 pga. koronapandemien

7.1. Standpunkt
Standpunktkarakter våren 2021
5,0

4,4
4,0

4,1

4,0

4,1

3,7

4,0

3,9

3,8

3,8

3,0
2,0
1,0
Norsk

Engelsk
MGK

Trøndelag

Matematikk
Nasjonalt

Standpunktkarakteren i Midtre Gauldal skiller seg fra landsnittet i norsk og i engelsk. I norsk er karakteren
høyere, mens den i engelsk er lavere. I matematikk ligger karakteren på snittet for landet og Trøndelag.
Standpunktkarakteren settes lokalt ved skolen. I år der det er avhold eksamen kan man se på om det er
samsvar mellom karakterer som settes lokalt opp mot eksamenskarakterer som settes av ekstern sensor.

7.2. Grunnskolepoeng
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Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer og
benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av
elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Grunnskolepoeng våren 2021
Midtre Gauldal

42,4

Trøndelag

42,7

Nasjonalt

43,2

7.1. Kommunedirektørens vurdering
Grunnskolepoengene i Midtre Gauldal har økt fra 39 i 2018-19 til 40,8 i 2019-20 til 42,4 i 2020-21. Vi
ligger nå ett poeng under nasjonalt nivå på grunnskolepoeng. Både nasjonalt og iMidtre Gauldal har
grunnskolepoengeneøkt de årene tallene kun baserer seg på stanpunktkarakterer.

8. Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
8.1. Spesialpedagogisk hjelp i barnehage
Barn under opplæringspliktig alder har etter barnehageloven rett til spesialpedagoisk hjelp dersom de har
særlige behov for det. Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det foreligge en
sakkyndig vurdering om de særlige behovene til elevene. Det er PPT som utarbeider den sakkyndige
vurderingen.
I tillegg til retten til spesialpedagogisk hjelp har barn med nedsatt funksjonevne rett til individuelt
tilrettelagt barnehagetilbud.
Under vises en oversikt over antall barn med vedtak
Antall barn
Årsverk til spes.hjelp/tilrettelegging

2021
14
6,5

2020
7
2,0

2019
11
1,3

2018
7
2,2

Det har vært en økning i antall barn i barnehage med vedtak om speialpedagogisk hjelp. I tillegg er det en
kraftig økning i antall årsverk som brukes til særskilt tilrettelegging i barnehagen.

8.2. Spesialundervisning i skolen
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Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har
rett til spesialundervisning. Før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en
sakkyndig vurdering om de særlige behovene til elevene. Det er PPT som utarbeider den sakkyndige
vurderingen.
Andel elever som har vedtak om spesialundervisning
Midtre Gauldal
Trøndelag
Landet

2021
12,6%
7,9%
7,9%

2020
11,3%
7,9%
7,8%

2019
11,8%
7,9%
7,8%

2018
10%
7,8%
7,9%

Midtre Gauldal har hatt en økendende andel elever som mottar spesialndervsining de siste årene.
Kommunen ligger langt over snittet i Trøndelag og landet. Som vi ser har andelen vært uforandret i
Trøndelag og landet, mens Midtre Gauldal har hatt økning.

Andel timer til spesialundervisning av antall lærertimer totalt
Midtre Gauldal
Trøndelag
Landet

2021
28%
18,3%
18,0%

2020
21,2%
18,0%
17,8%

2019
22,3%
17,3%
17,5%

2018
21,0%
18,1%
17,7%

Oversikten viser hvor stor del av det totale timetallet til undervisning som går med til spesialundervisning.
Andelen som går med til spesialundervisningi Midtre Gauldal har vært økende og i skoleåret 2021/22 gikk
28% av timene med til spesialundervisning. Andelen er langt høyere enn ellers i landet. Økning i
ressursbruken til spesialundervisning går ut over muligheten til tilpasninger i den ordinære undervisningen.

8.3. Kommunedirektørens vurdering
Barnehagen og skolene jobber tett sammen med PPT for å gi alle elever et best mulig tilbud med tanke på
å redusere andel elever som mottar spesialundervisning og heller frigjøre ressuser til ordinær undervisning.
I skolen er andelen elever som mottar spesialundervisning høyere enn landsnitett og det sier kanskje noe
om at vi ikke greier å tilrettelegge godt nok innenfor det ordinære tilbudet.
Fokus på tidlig innsats er viktig, men det er krevende å få prioritert ressursinnsats til ekstra støtte i
barnehagen og mot de yngste elevene i skolen når vi har så mange lever totalt sett som har rett på
spesialundervisning. I en periode hadde det vært behov for ressurser både til økt tidlig innsats samtidig
som man ivaretar rettighetene til de eldre elevene i skolen. På sikt vil dette kunne ført til nedgang i
spsialundervisningen.
I tillegg til økning i andel elever som mottar spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning ser vi at
kompleksiteten i sakene øker. Det er langt flere saker enn før der det kreves omfattende innsats av hele det
tverrfaglige kommunale hjelpeapparatet for å støtte opp om barn/elever og familier.
Skolene og barnehagene deltar nå i innføring av den tverrfaglige BTS – modellen, som skal bidra til tidlig
identifisering av sårbare barn og unge. Gjennom konkrete hanslingsveiledere skal ansatte få kompetanse til
å avdekke utfordringer tidlig. Målet er å kunne komme inn med målrettet innsats tidligst mulig.
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9. Resultater fra foreldreundersøkelser
9.1. Foreldreundersøkelsen i barnehage
Annet hvert år gjennomføres det en foreldreundersøkelse i barnehagene, utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet. I undersøkelsen får foreldre si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og
samarbeidet mellom hjem og barnehage.
Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2021. Resultatene fra 2020 viser at kommunen ligger på nasjonalt
nivå. Ny undersøkelse blir gjennomført høsten 2022

9.2. Foreldreundersøkelsen i skolen
Skolene gjennomfører hvert år/annethvert år foreldreundersøkelsen, utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om elevenes læring og trivsel og om
samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. I
Midtre Gauldal gjennomfører skolene undersøkelsene hvert år eller annethvert år.

Resultater fra foreldreundersøkelsen 2021
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6

4,8
4,6 4,6

4,5

4,4
4,2

Motivasjon

4,7
4,5

4,4
4,2 4,2

4,1

Støtte fra
lærerne

Trygt miljø

Dialog og
medvirkning

Midtre Gauldal

Informasjon fra
skolen

4,4
4,1

Læring og
utvikling

SFO

Nasjonalt

Resultatene fra foreldreundersøkelsen var veldig positiv i Midtre Gauldal i 2021. Dessverre var
svarprosenten bare på 32% noe som gjør det usikkert hvor representativt svare er. Resultatet på
undersøkelsen viser at foreldrene jevnt over er veldig godt fornøyd med skoletilbudet til barna sine.
På alle områder bortsett fra «trygt miljø» skåres det høyere enn landssnittet. Resultatet på «trygt miljø» kan
sees i sammenheng med at mange elever gir uttrykk for at de blir mobbet på skolen.

9.3. Kommunedirektørens vurdering
Resultatene på foreldreundersøkelsen er positiv for skolene i kommunen og slik har det vært over år. Det
må jobbes videre med å oppfordre flere foreldre til å svare på neste undersøkelse. Undersøkelsen gir
skolene gode innspill fra foreldrene og er et viktig supplement til det øvrige skole-hjemsamarbeidet.
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10. Prioriterte satsningsområder
Kommunedirektørens vurderinger er gjort fortløpende etter hvert kapittel i tilstandsrapporten.
Kommunen og barnehage/skole har fortsatt utviklingsbehov innenfor de fleste av områdene som blir
berørt i rapporten for å heve kvaliteten på tilbudene vi gir. Dette vil følges opp gjennom ulike satsninger
og prioriteringer.
Helhetlig oppvekstplan
Arbeidet med en helhetlig oppvekstplan har pågått gjennom hele 2021 skal vedtas i kommunestyret høsten
2022. Oppvekstplanen skal være en er en overordnet plan for oppvekstsektoren og skal tenke helhetlig
om barn og unges oppvekst i kommunen. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid vil være gjennomgående
prinsipper i planen.
Oppvekstplanen bygger på hovedmålsettingen i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030:
«Alle barn i Midtre Gauldal får utfordringer som de mestrer i et trygt oppvekstmiljø». Kommunens visjon
for oppvekstsektoren «med røtter til å vokse – vinger til å fly» vedtatt i 2005. Denne visjonen videreføres i
den nye oppvekststrategien.
Tidlig innsats:
Barnehage og skole skal ha fokus på tidlig innsats, men det er knapphet i ressurser til dette arbeidet.
Prosjektet “bedre tverrfaglig samarbeid” skal bidra til at alle som jobber med barn og unge skal koordinere
sin innsats tidligst mulig. Både gjennom dette prosjektet og den forestående barnevernsreformen får
ansatte i barnehagene skolene en viktig rolle som de som er nærmest barnet i hverdagen.
Tidlig innsats er viktig for å gi barna en god tid i barnehagen, gi elevene en god skolehverdag, det
forebygger spesialundervisning i skolen og forebygger utenforskap i voksen alder.
Inkluderende barnehagemiljø
Alle barnehagene og skolene har jobbet med å fremme et inkluderende miljø og kommunen har i perioden
2020-2022 deltatt i den nasjonale satsningen "inkluderende barnehage og skolemiljø". Satsningen har gitt
alle ansatte i barnehagene og skolene kompetanseheving innen tema som barnehage/skolemiljø,
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.
Opplæringen ble avsluttet ved nyttår og da startet arbeidet med å implementere satsningen for fullt.
Tverrfaglig samarbeid
Barnehagene og skolene skal bidra til å utvikle det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Barnehagene og
skolene har tett samarbeid med PPT, helsestasjon og barnevern. Dette samarbeidet utvikles stadig både
gjennom formelle prosjekter og møter, samt i daglig kontakt rundt enkeltbarn/elever. Kommunen deltar i
prosjektet “Bedre tverrfaglig samarbeid” der barnehagene og skolene blir viktige bidragsytere for arbeidet
med tidlig innsats og forebyggende arbeid. Samarbeid med foreldre og frivillige lag og foreninger er også
viktig da vi vet at hvordan barn og unge har det på fritiden spiller inn på det som skjer i barnehage og
skole.
Barnehagebasert kompetanseutvikling
Alle barnehagene jobber kontinuerlig med barnehagebasert kompetanseutvikling med tanke på utvikling og
forbedring av den pedagogiske praksisen. Barnehagene får faglig oppfølging og veiledning fra Dronning
Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. Tema barnehagene skal jobbe tar utgangspunkt i
barnehagenes kompetansebehov og kan variere noe fra barnehage til barnehage.
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Digital kompetanse
Det er behov for å videreutvikle elevenes og ansattes digitale kompetanse. Skolene i Midtre Gauldal har
satset sterk på digitale læringsressurser. Alle elever har sitt eget læringsbrett eller lærings-PC med utvalgte
læringsapper. Alle som arbeider i skolen, har fått kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale
ressurser i opplæringen. Målet for den digitale satsningen er økt kreativitet, engasjement, læringsglede,
læringsutbytte, samarbeid og å øke elevenes digitale kompetanse. Det er viktig at dette benyttes og unyttes i
elevenes læring. Nye ansatte må få opplæring og det må utvikles en delingskultur blant elever og ansatte. I
2022 går skolene i Midtre Gauldal inn i prosjektet “Dig-skole” sammen med NTNU. Prosjektet skal
forbedre elevenes læring og utvikle lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse.
Fagfornyelsen
Høsten 2020 ble det innført nye læreplaner i alle fag i grunnskolen. Arbeidet med implementering av
Fagfornyelsen vil pågå kontinuerlig. Målet med Fagfornyelsen er å gjøre fagene mer relevante for
framtiden, og at de skal gi bedre læring og forståelse for elevene. Nye læreplaner stiller bl.a. tydeligere og
høyere krav til elevenes digitale kompetanse og dømmekraft. Den digitale satsning for Midtre
Gauldalskolen sees derfor i sammenheng med Fagfornyelsen. Skolens ansatte skal gjennom skolebasert
kompetanseutvikling tilegne seg kunnskaper om de nye læreplanene. Prosjektet “Dig-skole” favner
arbeidet med fagfornyelsen.
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Saksframlegg
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Saksbehandler: Alf-Petter Tenfjord

Midtre Gauldal som deltaker i ny byvekstavtale for Trondheimsregionen

Dokumenter i saken:
1 S Midtre Gauldal som deltaker i ny byvekstavtale for Trondheimsregionen

Sammendrag
Byvekstavtalen for Trondheimsområdet ble inngått i 2019 og varer til 2029. Det er nå prosesser i
gang for å se på justeringer. Byvekstavtalene er verktøy for å nå nullvekstmålet og god arealutvikling,
og har tiltak for kollektivtrafikk, parkering, by- og stedsutvikling, arealpolitikk mv. Per i dag er
deltakerne i avtalen Staten v/Samferdselsdepartementet, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim
kommune, samt Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner. Formannskapet vedtok i sak PS 24/22
høring - Trondheimsregionens Verdiskapingsstrategi, at kommunen har et ønske om å bli en del av
byvekstavtalen. Deler av begrunnelser var at kommunen ikke får ta del i de midlene som staten
stiller til rådighet for å bedre tilbudet for kollektivreisende inn og ut av kommunen. I denne saken
legges det opp til at kommunestyret vedtar å sende en formell henvendelse til Staten (med kopi til
dagens deltakerkommuner) for å be om at kommunen kan delta i ny forhandlingsrunde.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Dagens byvekstavtale for Trondheimsområdet er vedlagt i sin helhet.
Det er kjent at Staten og deltakerkommunene er enig om at avtalen må gjennomgås og reforhandles,
se bl.a. pressemelding fra Samferdselsdepartementet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/byvekstavtalen-for-trondheimsomradet-behov-forjusteringer/id2904902/

Formannskapet har i tilknytning til sak PS 24/22, vedtatt 28.04.2022 at de ønsker at Midtre Gauldal
skal bli en del av byvekstavtalen (se under). Formannskapet har også diskutert problemstillingen
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tidligere, og ordfører på vegne av formannskapet skrev en kronikk i Midtnorsk debatt i september
2021 (se vedlegg) om problemstillingen.

Faktiske opplysninger
Kommunens ønske om å delta i byvekstavtalen er meddelt de andre kommunene i avtalen.
Statsforvalter som er statens representant i arbeidet, gir råd til Midtre Gauldal kommune om at
dersom man ønsker å delta må det rettes en formell henvendelse til Staten
v/Samferdselsdepartementet.
Støren er allerede et samferdselsknutepunkt for både E6, FV-30, jernbane og buss. Støren har også
et potensial for å være et knutepunkt for pendling til/fra Trondheim, som nabokommunene i sør og
øst står for. Pendletallene (se figur under) viser at vår kommune er integrert i det omliggende
arbeidsmarkedet.
- Over tid har andelen sysselsatte personer bosatt i Midtre Gauldal som jobber i en annen
kommune, ligget ca på 30 %
- Ca 25 % av arbeidsplassene i Midtre Gauldal er besatt av personer som bor i en annen
kommune.
- Antall personer som pendler til Midtre Gauldal har holdt seg mellom 1000 og 950 i perioden
2007-2019, mens antall som pendler ut fra Midtre Gauldal har økt fra 528 i 2007 til 748 i
2019.
- Pendlerrelasjonene til Midtre Gauldal er hovedsakelig til Trondheim og Melhus.
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Vurdering
Vi er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i Trondheimsregionen, og har betydelig både inn- og
utpendling til og fra denne regionen. Store endringer på vei og jernbane som har skjedd, pågår og
kommer, øker muligheten for både næringsliv og bosetting. Gjennom omstillingsprogrammet skal vi
jobbe for å øke attraktiviteten vår, styrke eksisterende næringsliv og jobbe for nytt. Det er selvsagt
mange faktorer utover infrastruktur som må til og ikke minst må virke sammen for å skape vekst.
Men, det er uansett slik at vi har fordeler av å være en del av en større region for arbeid, handel og
fritid.
Akkurat nå er det et paradoks å være rett på utsiden av byvekstavtalen. Mens det er samme pris på
tog og buss i hele byvekstområdet (42 kr), med fri overgang, koster togbilletten fra Støren (uten fri
overgang til ATB) 3,5 ganger så mye som om man kjører til Lundamo og tar toget derfra. Ved å ikke
være en del av avtalen, går vi glipp av standardisering av kollektivpriser, tiltak for å styrke Støren
som kollektivknutepunkt, sentrumsutvikling mv. Dette er negativt for innbyggerne, men også totalt
for samfunnsutviklingen.
Så er det selvsagt ikke sånn at det ikke vil være forpliktelser i en byvekstavtale (som vi deltar i) som
utfordrer kommunen og lokalpolitikken. Byvekstavtalen har til hensikt å oppnå nullvekst og det er
forventninger til arealpolitikk, fortetting, parkering mv. Alt som passer Trondheim passer ikke i
Midtre Gauldal, eller omvendt. Men, hva som faktisk kan ligge i avtalen for Midtre Gauldal av pluss
og minus - får vi ikke se før vi deltar i utviklingen av ny avtale. Da får vi også samtidig sjansen til å
påvirke avtaleområdet. For eksempel kan det være gode grunner til å tenke at avtalen kun bør gjelde
for Støren og langs E6.
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Per nå er ikke betingelsene fra Staten knyttet til nye forhandlinger kjent.
Det som er kjent er andre kommuner rundt Trondheim, og som ikke deltar i avtalen, nok også gjør
tilsvarende vurderinger som tas opp i denne saken.
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Midtre Gauldal er tett knyttet til bo- og arbeidsmarked i Trondheimsregionen. Kommunen satser
hardt for å snu en negativ befolkningsutvikling, og det er naturlig å forsterke et felles bo- og
arbeidsmarked. Det er også tydelige mål om å forsterke Støren som et regionsenter, og da vil
videreutvikling av knutepunkt mellom bane, kollektiv og vei bli sentralt.
Økonomiske konsekvenser
Dersom kommunen deltar i forhandlinger om ny byvekstavtale og ev utvidelse av avtaleområdet, må
fordeler og ulemper for kommunen vurderes på grunnlag av det framforhandlede avtaleutkastet. Det
er kommunestyret som vil måtte ta stilling til ja eller nei til endelig avtale.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtar at kommunen snarest sender en skriftlig henvendelse til
Staten ved Samferdselsdepartementet, og ber om å få delta i kommende forhandlinger om ny
byvekstavtale.
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Publisert: 21. september 2021 kl. 22:00
Sist oppdatert: 21. september 2021 kl. 22:00
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.
Spørsmålet er retorisk, og svaret er, som de fleste forstår, ikke ja. Trondheimsregionen er et
interkommunalt politisk råd hvor vi alle arbeider for å få til gode løsninger for et felles bo og
arbeidsmarked med felles politiske strategier og mål. Gode kollektivløsninger er en del av dette.
Nå blir det togavganger på trønderske spor
Staten ønsker gjennom byvekstavtalen å redusere bruken av personbiler og få folk flest til å benytte
miljøvennlige transportmidler. Dette betyr at de som kan skal gå, sykle eller reise kollektivt. Det vil
redusere miljøbelastningen og det vil redusere antall biler inn i byen hvor det er trangt nok fra før.
Nye boliger skal fortrinnsvis plasseres nært kollektivknutepunkt eller i gangavstand til arbeidet. Det
betyr fortetting, flere boenheter pr. dekar samtidig som det gjerne skaper behov for nye barnehager
og skoler sentralt. Det blir kanskje ikke nødvendigvis stilt tilstrekkelig krav til bomiljø og livskvalitet.
Midtre Gauldal er en del av Trondheimsregionen, men vi er ikke en av byvekstavtale-partnerne. Vi
får altså ikke ta del i de midlene som staten stiller til rådighet for å bedre tilbudet for
kollektivreisende inn og ut av kommunen. Ja, for vi har faktisk arbeidspendling begge veger. Vel
1000 pendler ut og tilsvarende vel 800 pendler inn daglig.
Antall reisende med AtB fra Støren har gått ned etter at det ble bytakst til Ler. Nå blir det bytakst, 40
kroner, med AtB i hele Melhus helt til Stjørdal. I tillegg skal fylkeskommunen og staten visstnok inn
og subsidiere togtilbudet slik at dette også kan benyttes på lik linje med buss. Hva koster det så med
tog fra Støren til Stjørdal? Fra Lundamo eller Hovin for den saks skyld vil det koste kun 40 kroner
ut fra det vi har forstått. Hva vil dette resultere i når det gjelder reisende fra Støren?
Dette spørsmålet er også retorisk, og svaret er at det blir neppe særlig mange reisende fra Støren.
Selv med bompenger på E6 ved Haga bru så vil de som ønsker å reise kollektivt med tog fra Støren i
Trondheimsregionen, starte sin reise i Melhus, fra Hovin, Lundamo eller Ler.
Dette er utrolig trist. Det bygges nå jernbaneverksted og hensettingsspor på Støren for inntil ni
togsett. Det er bebudet timesavganger fra Støren stasjon til Steinkjer fra 2023. Allerede fra 2022 bør
det være mulig å få til økt frekvens på morgen og ettermiddag til Støren, all den tid togene skal
«overnatte» på Støren. Uten at Støren stasjon blir en del av Sona A og tilknyttet byvekstavtalens
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priser, vil det neppe bli mange reisende med tog fra Støren. Det svekker muligheten for å utvide boog arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen, og det gjør det vanskeligere for vår ambisjon om å være
regional senter og bygge arbeidsplasser her.
AtB sitt busstilbud vil også få en nedgang inntil bommen kommer opp på E6 ved Haga bru. Prisene
med AtB buss utgjør kun en dobling, og da vil det være noe hipp som happ i forhold til avgifter om
vi ser bort fra selve kjøreturen. En rabattert bomavgift med elbil vil sannsynligvis føre til at
kollektivreisen likevel fortsatt vil starte i Melhus.
Vi synes ikke det er riktig at en så stor andel av fellesskapets midler til gode kollektivløsninger kun
skal gå til kommunene som er en del av byvekstavtalen. Hva fylkeskommunen har av egne midler til
å ytterligere sponse en slik løsning, må vi kunne spørre om.
Hva er så løsningen for Midtre Gauldal? Kan vi ikke gjøre det så enkelt at staten ved regjeringen,
som er den sentrale part i byvekstavtalene, utvider byvekstavtalen til å gjelde inn til Støren. Det var
staten som avgrenset hvilke kommuner i Trondheimsregionen som fikk ta del i byvekstmidlene. Vi
er glade for den støtten som ble gitt fra Trondheims ordfører og andre i regionen om at alle
kommunene i Trondheimsregionen burde være en del av avtalen. Slik ble det ikke.
Vi mener at i et felles bo- og arbeidsmarked, så vil pendlingen inn og ut fra Trondheim øke, og
dermed vil det være utfordrende å nå nullvekstmålet uten at Midtre Gauldal blir en del av avtalen og
kollektivløsningene. Det logiske er å bygge opp under Støren som et knutepunkt både geografisk og
funksjonelt i form av vei, bane og buss. Det som er bra for Støren er bra for Trondheimsregionen
og omvendt. Samtidig er det også slik at det som er bra for Støren er bra for bygdene og omvendt.
Ved å inkludere Støren, vil det styrke byvekstavtalen og miljøpakken, fordi vi da er med å bygge et
balansert Trøndelag med mulighet til utvikling og vekst.
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BYVEKSTAVTALE TRONDHEIMSOMRÅDET
15.03.19

Byvekstavtale mellom Trondheim kommune, Melhus
kommune, Malvik kommune, Stjørdal kommune,
Trøndelag fylkeskommune og Staten 2019-2029
Denne byvekstavtalen er inngått mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune, Melhus kommune,
Malvik kommune, Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune for perioden 2019-2029.
Avtalen er geografisk avgrenset til Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik
kommune og Stjørdal kommune.
Det er et mål (nullvekstmålet) at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykling og gange, jf. Nasjonal transportplan 2018-2029. Byvekstavtalen er
et virkemiddel for å nå dette målet. Byvekstavtalen skal også bidra til mer effektiv arealbruk
og mer attraktive by- og tettstedssentre.
Det ble inngått en bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
fylkeskommune og staten september 2016. Denne byvekstavtalen er en videreføring og
utvidelse av området for avtalens virkeområde med Melhus kommune, Malvik kommune og
Stjørdal kommune. Dessuten er avtalen mer omfattende når det gjelder arealdisponeringen.
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune slo seg sammen fra 1.
januar 2018 til Trøndelag fylkeskommune. Fra 1. januar 2020 slår Klæbu kommune og
Trondheim kommune seg sammen og området Klæbu vil derved omfattes av avtalen.
Byvekstavtalen skal styres gjennom Miljøpakken, som er navnet på partnerskapet i
byvekstavtalen. Avtalepartenes representasjon i de styrende organer i Miljøpakken fremgår
av kapittel 9. Tidligere var Miljøpakken begrenset til bompengeinnkrevingen i Trondheim.
Bompengeinnkrevingen i Trondheim er en del av byvekstavtalen og er presentert i tre
proposisjoner for Stortinget. Trinn 1 av Miljøpakke Trondheim ble vedtatt av Stortinget
gjennom behandlingen av St.prp. nr. 85 (2008–2009), jf. Innst. S. nr. 347 (2008–2009). Trinn
2 ble med forbehold vedtatt gjennom behandlingen av Prop. 172 S (2012–2013), jf. Innst.
494 S (2012–2013). Trinn 3 ble vedtatt gjennom behandlingen av Prop. 36 S (2017-2018), jf.
Innst. 157 S (2017–2018. Det er en forutsetning for denne avtalen at virkeområdet for
bompenger innkrevet i Trondheim kan brukes i hele avtaleområdet. Dette må godkjennes av
Stortinget. Bompengepakken i Trondheim er en del av byvekstavtalen.
Definisjoner av begrep i denne avtalen vises i vedlegg 1.

1. Mål
Det overordnede målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med
kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre
framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til
privatbil. Byvekstavtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive
bysentre og tettsteder.
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Det er en ambisjon at tiltakene i byvekstavtalen for å nå nullvekstmålet skal føre til færre
hardt skadde og drepte i trafikken, i tråd med Nullvisjonen.
Regjeringen har som mål at sykkelandelen i byområdene skal være 20 prosent.
Partene har utarbeidet egne lokale delmål for Miljøpakken:
● Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet
som er nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål.
● Mål 2: Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet
skal være større enn befolkningsveksten.
● Mål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og
gjøre det lett og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende
bo- og arbeidsregion.
● Mål 4: By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.
● Mål 5: Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall
trafikkulykker totalt skal reduseres.
● Mål 6: Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes.
● Mål 7: Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet
skal reduseres.
● Mål 8: Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.
● Mål 9: Øke brukertilfredsheten av tiltak i miljøpakken.

2. Prosjekter og finansiering
Bompengepakken i Trondheim (tidligere Miljøpakken) er en del av byvekstavtalen, jf. Prop.
36 S (2017-2018)/Innst. 157 S (2017-2018). Styringen av porteføljen i byvekstavtalen skal
skje i tråd med prinsippene for god porteføljestyring. Tiltakene prioriteres etter en vurdering
av tiltakenes bidrag til måloppfyllelse (nullvekstmålet) og samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
og basert på disponible midler, planstatus og tilstrekkelige ressurser for planlegging og
gjennomføring. Det skal lages et helhetlig handlingsprogram som omfatter hele området,
der det skal ivaretas at hver av deltakerkommunene selv foretar porteføljestyring innen egen
kommune og innenfor den finansiering som er tildelt kommunen, spesifisert i vedlegg i
denne avtalen. Se vedlegg 2.
Tiltakene i byvekstavtalen skal ha en nøktern standard og skal fylle sin hovedfunksjon og
bygge opp under målsettingen i byvekstavtalen. Det forutsettes god kostnadskontroll.
Kostnadsøkninger må håndteres innenfor prosjektporteføljen.
Tiltakene i byvekstavtalen finansieres gjennom fylkeskommunale og kommunale midler,
bompenger og følgende midler i statsbudsjettet: statlige tilskudd til viktige fylkeskommunale
kollektivprosjekter, midler til utvikling av stasjoner og knutepunkter langs jernbanen,
belønningsmidler og midler til kollektiv-, gang- og sykkeltiltak langs riksveg eller gang- og
sykkelstrekninger med riksvegfunksjon. Statens endelige bidrag fastsettes av Stortinget i de
ordinære budsjettprosessene. Store riksveg- og jernbaneprosjekter ses i sammenheng med
byvekstavtalen. Jernbaneprosjekter finansieres 100 prosent av staten. Store
riksvegprosjekter finansieres med statlige midler og bompenger.
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Alternative finansieringskilder som grunneierbidrag og andre private bidrag må vurderes, og
skal bidra til finansieringen der det er relevant.
Alle beløp i avtalen skal indeksjusteres. Hvilke indekser som skal brukes fremgår av vedlegg
1.

2.1 Statlige tilskudd til viktige fylkeskommunale kollektivprosjekter
Staten vil dekke inntil 50 prosent av den samlede kostnaden for utbygging av Metrobussen i
tråd med retningslinjene for 50/50-ordningen.
Statens halvdel er inntil 1 700 mill. 2019-kr. eks. mva på fylkesveg og kommunal veg, hvorav
322 mill. kr er bevilget i 2016-2019. Staten vil ikke dekke eventuelle kostnadsoverskridelser i
prosjektet.
● Det forutsettes at det årlige statlige bidraget utgjør inntil 50 prosent av det reelle
behovet for midler til prosjektene, og at bompenger/lokale midler som et minimum
utgjør en tilsvarende andel hvert år.
● Statens andel skal være relatert til den prosjektkostnaden som er nødvendig for å
oppnå et hensiktsmessig kollektivtilbud.
● Det skal ikke planlegges for fordyrende løsninger.
● Det statlige bidraget er beregnet ut fra 50 prosent av kostnaden eksklusive mva. for
de delene av Metrobussen som går på fylkesveg og kommunal veg.
● Byggeplanen må foreligge senest 15. juni året før igangsettelse for å få statlig
bevilgning.
I det videre arbeidet vil en framdrifts- og finansieringsplan for de ulike delprosjektene
utarbeides. Denne inkluderer tidspunkter for eventuell gjennomføring av KS2. En detaljert
plan for fremdrift og finansiering vil bli utarbeidet i løpet av 2019.
Behovet for depot er økt sammenlignet med bymiljøavtalen av 2016. Ved inngåelse av
denne avtalen er endelig behov for depot ikke avklart og det må arbeides videre med en
plan for dette frem til neste reforhandling.

2.2 Tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange langs riksveg
Midler til tiltak langs riksveg eller gang- og sykkelstrekninger med en riksvegfunksjon skal gå
til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange som bidrar til å oppfylle målene for
byvekstavtalen.
● 3 686 mill. 2019-kr i avtaleperioden til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk,
sykling og gange som bidrar til å oppfylle målet i byvekstavtalen (1 331 mill. 2019-kr
kr for perioden 2019-2023 og 2 355 mill. 2019-kr kr i perioden 2024-2029). Det er
bevilget 15 mill. kr i 2019.
● Disse midlene skal brukes langs riksveg, eller gang- og sykkelstrekninger med en
riksvegfunksjon.
● Midlene skal kunne benyttes til å realisere hovedsykkelrutene og der det er størst
potensial for å nå nullvekstmålet innen den enkelte kommune, som eksempelvis
tilførselsårer inn mot kollektivknutepunkt/pendlerholdeplasser. Eksisterende ruter,
tilrettelegging i kryss og viktige krysningspunkter skal også kunne utbedres for å øke
fremkommeligheten. Hovedrutene for sykkel må prioriteres først.
3
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● Vedtatt hovedsykkelnett og gåstrategi for Trondheim kommune legges til grunn som
tiltaksliste for Trondheim. For de andre kommunene lages det egne prioriteringslister
av hovednett for sykkel og gange. Valg og prioriteringen av disse vil skje gjennom den
ordinære porteføljestyringen.
● Knutepunkter som i utgangspunktet er tenkt etablert med direkte atkomst fra
riksveg, men som av areal- eller trafikktekniske årsaker lokaliseres med atkomst fra
en annen veg i umiddelbar nærhet til riksvegen, skal også oppfattes som et
knutepunkt langs riksveg som staten har ansvar for.
● Valget og prioriteringen av aktuelle tiltak vil skje gjennom den ordinære
porteføljestyringen.
Dersom det åpnes for en utvidet tolkning av bruken av midler på post 30 vil det gjelde i
denne avtale også.

2.3 Belønningsmidler
● Belønningsmidler utgjør 2 724 mill. 2019-kr i perioden 2019-2029. Dette innebærer
247,6 mill. 2019-kr per år. Det er bevilget 170 mill. kr i 2019.
● Belønningsmidlene skal anvendes i tråd med det overordnede målet i byvekstavtalen.
Belønningsmidlene kan i sin helhet gå til drift av kollektivtransport.
Belønningsmidler kan brukes til tiltak utenfor avtaleområdet gitt at disse tiltakene
underbygger nullvekstmålet.

2.4 Utvikling av tilbudet på Trønderbanen
Jernbanen spiller en viktig rolle i Trondheimsområdet, og togtilbudet vil, sammen med det
øvrige kollektivtilbudet og en arealutvikling som bygger opp om tilbudet, bidra til at
nullvekstmålet i avtaleområdet nåes.
Utvikling av Trønderbanen er omtalt i NTP 2018-2029 og i jernbanesektorens
handlingsprogram 2018 - 2029 og Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2019.
Jernbaneinvesteringer fullfinansieres av staten.
Utvikling av kundetilbudet på Trønderbanen omfatter arbeid med innfasing av nye tog med
økt kapasitet, tilbudsutvikling gjennom ny operatørkontrakt, videreutvikling av banen for å
kunne øke frekvensen, forberedelse for elektrifisering og stasjonsutvikling. Dette innebærer
blant annet at:
● Jernbanedirektoratet har gitt Norske tog i oppdrag å bestille nye bimodale tog, med
dobbelt kapasitet av dagens tog, og iverksetter tiltak på infrastrukturen for å ta imot
disse. Opsjonsprogrammet omfatter 14 tog, og planen er ett års fortløpende
innfasing fra 2021.
● Trafikkpakke 2 Nord, som blant annet omfatter Trønderbanen, skal ha trafikkstart i
juni 2020. Konkurransegrunnlaget tar utgangspunkt i dagens togtilbud med
beskrivelse av opsjoner som kan utløses. Det vises til
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/togkonkurranse
● Jernbanedirektoratet vil utarbeide planer for kapasitetsøkende tiltak på
Trønderbanen. Målet er realisering av 2 tog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer
innen 2024 i tråd med jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 og Prop. 1 S
(2018-2019). Dette innebærer utvikling av rutemodeller for økt frekvens med full og
delvis elektrifisering, beregning av tidsbesparelser, nytte og kostnader for tiltakene. I
4
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jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029, er rammene for utvikling av
Trønder – og Meråkerbanen satt til 4 127 mill. 2019-kr.
● Bane NOR vil få i oppdrag å konkretisere planer og tiltak knyttet til delelektrifisering
og frekvensøkning, som grunnlag for raskest mulig oppstart og gjennomføring.
● Partene vil samarbeide om å utvikle et beslutningsgrunnlag for videre utvikling av
Trønderbanen i hele avtaleområdet, med økt frekvens og kapasitet og vesentlig
redusert reisetid i tråd med overordnede mål om nullvekst i biltrafikken.
Utgangspunktet er KVU Transportsystem veg/bane Trondheim-Steinkjer (2011) og
arbeidet vil danne grunnlag for fremtidige økonomiske rammer for videre
investeringer i Trønderbanen.

2.5 Knutepunktutvikling og arealavklaringer
Det er satt av 1 mrd. til utvikling av knutepunkter i byene som inngår i byvekstforhandlinger.
I jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029 er det foreslått å prioritere Trondheim
S.
Jernbanedirektoratet foreslår å bruke 206 mill. 2019-kr. til Trondheim S og 77 mill. 2019-kr.
til fordeling på Melhus, Hommelvik og Stjørdal. Sistnevnte 77 mill. skal bidra til en
finansieringsløsning for planskilte tverrforbindelser slik at knutepunktene kan utvikles og
fortettes iht. overordnet mål om nullvekst i biltrafikken.
I tillegg skal det benyttes kommersielle midler fra Bane NOR eiendom og andre aktører til
utvikling av stasjoner og knutepunkter i avtaleområdet. Jernbanedirektoratet skal avklare
mulighetsrommet for dette, som en del av reguleringsplanarbeidet.
Avtalepartene forplikter seg til å utvikle et helhetlig, attraktivt kollektivsystem med vekt på
knutepunkts-, by- og tettstedsutvikling. Stasjonsbyene og knutepunktene langs
Trønderbanen skal utvikles med hensyn til både fortetting, attraktive byområder og
funksjonelle terminaler og stasjoner i tråd med nullvekstmålet. Det innebærer blant annet
at:
● Jernbanedirektoratet skal sammen med Bane NOR avklare arealbehov for jernbanens
formål ved knutepunktene i avtaleområdet og sikre nødvendige arealavklaringer for
to tog i timen.
● Det pågår en arealavklaring for dobbeltspor på strekningen Trondheim – Stjørdal,
hvor anbefalt alternativ er lang tunnel. Det foreligger et vedtatt planprogram fra
2014. Kommunedelplan for dobbeltspor Leangen – Hommelvik er ute til offentlig
ettersyn. På grunnlag av vedtatt kommunedelplan skal det startes reguleringsarbeid
med formål om rask avklaring for byutvikling og næringsarealer i tråd med mål om
nullvekst i biltrafikken.
● Jernbanedirektoratet vil sammen med Bane NOR utvikle gode kundeløsninger ved
stasjoner i knutepunkter, i tråd med de endelige planene for Trønderbanen.
● Partene er enige om at arealplanavklaring og plan for realisering og finansiering av
knutepunktutviklingstiltak på Stjørdal, Hommelvik, Ranheim, Trondheim S og Melhus
skal foreligge innen 31.12.2019. Dette er en felles forpliktelse for partene.

2.6 Rute, takst -og billettsamarbeid
Trøndelag fylkeskommune, AtB og Jernbanedirektoratet har inngått avtale om et utvidet
takst- og rutesamarbeid. (Vedlagt) Her vektlegges samarbeid om videre utvikling av et
5
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helhetlig kollektivtilbud, der transportmidlene spiller sammen for å sikre et best mulig
kundetilbud mht. pris, reisetid og frekvens for tilgjengelige ressurser.
Partene vil i avtaleperioden samarbeide aktivt om å utvikle og forsterke et integrert og
sømløst kollektivtilbud i avtaleområdet.
Det vises til vedlegg 3: Prosjektbeskrivelse av to tog i timen.

2.7 Riksvegprosjekter
I Meld. St. 33 (2016-2017) er det også satt av om lag 960 mill. 2017-kr i statlige midler til
videreføring av prosjektet E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen. I tillegg er det satt av 800 mill.
2017-kr til prosjektet rv. 706 Sluppen bru med tilknytninger, fordelt med 100 mill. 2017-kr i
første seksårsperiode og 700 mill. 2017-kr i siste seksårsperiode.
Med forbehold om tilstrekkelige avklaringer er det også lagt opp til anleggsstart i 2019 med
forskuttering med bompenger på prosjektet rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger.
E6 Ranheim–Åsen: Prosjektet er inndelt i to delstrekninger og klargjøres nå for utbygging.
Stortinget vedtok våren 2018 stortingsproposisjon og delvis finansiering av utbyggingen med
bompenger jf. Prop. 81 S (2017–2018) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen
Ranheim – Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag.
Strekningen bygges ut av Nye Veier AS. Det planlegges oppstart av anleggsarbeid i løpet av
2019 på delstrekningen Ranheim – Værnes.
E6 Kvål – Melhus sentrum skal bygges ut med firefelts veg, og forventes ferdigstilt i 2021.
Byggestart forventes å være høsten 2019. Dette er den første av fire delstrekninger mellom
Melhus og Ulsberg som bygges av Nye Veier, og hele strekningen forventes ferdigstilt i 2027.

2.8 Kommunale tiltak
Trondheim kommune legger inn et ikke øremerket beløp på 203 mill. kr i avtaleperioden i
Miljøpakken, det vil si 18,4 mill. kr per år. Malvik, Melhus og Stjørdal bevilger et relativt like
stort bidrag (basert på innbyggerantall). Det betyr 56 mill. kr til sammen i avtaleperioden,
det vil si 5,1 mill. kr per år. Kommunene tar forbehold om politisk behandling. Disse midlene
er ikke øremerket.
I kommunale midler inngår i tillegg at kommunene vil tilføre Miljøpakken all mva.-refusjon
fra Miljøpakke-prosjekter på kommunal veg.

2.9 Fylkeskommunale tiltak
Trøndelag fylkeskommune vil bidra med 789 mill. kr. i avtaleperioden, det vil si 71,7 mill. kr
per år, som tilsvarer bidraget til Trondheim kommune i bymiljøavtalen samt Malvik, Melhus
og Stjørdal kommunes relative andel av fornyingsprogrammet til fylkesveger.
Fylkeskommunen tar forbehold om politisk behandling. Kommunene Malvik, Melhus og
Stjørdal er da i tillegg berettiget til å få ordinære investeringsmidler til fylkesveg. I Trondheim
er det kun evt. store vegprosjekter/rassikringsprosjekter, som ny fv. 715 mellom Ila, Flakk og
Klett, som kan være berettiget til andre fylkeskommunale vegmidler. Fylkeskommunens
vegmidler i Miljøpakken er ikke øremerket».
I fylkeskommunale midler inngår i tillegg at Trøndelag fylkeskommune vil tilføre Miljøpakken
all momsrefusjon fra Miljøpakke-prosjekter på fylkesveg.
6
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2.10 Brukerfinansiering
Takstene i Miljøpakkens bomsystem ble hevet 1. juni 2018 og innkrevingsperioden samtidig
forlenget t.o.m. 2029. Det er i Miljøpakkens finansieringsplan lagt til grunn en forventet
bominntekt på 3,33 mrd. kr i perioden 2019-23 og 4,12 mrd. kr i 2024-2029, tilsammen om
lag 7,45 mrd. kr i hele perioden. Dette omfatter også utvidet inntekt i bomstasjonene på
vegnett til Klæbu. Driftskostnadene, inkl. tap på fordringer og avgift til vegvesenet for drift
av datasystem, forventes å bli ca. 550 mill. kr slik at nettoinntekten vil utgjøre om lag 6,9
mrd. kr.
Stortinget har åpnet for forskuttering av bompenger under forutsetning av at låneopptaket
holdes under 1 mrd. kr og kan nedbetales innen utgangen av 2029 (Jf. Prop. 36 S 2017-2018).
Låneopptak er ikke tillatt for å finansiere drift av kollektivtrafikk.
Bompenger kan benyttes innenfor hele avtaleområdet, og fordelingen på tiltak framgår av
fireårige handlingsprogram som revideres årlig. Handlingsprogram for perioden 2020 - 2023
behandles før sommeren 2019. Det er anledning til å benytte bompenger til drift av
kollektivtrafikk.
Det er en intensjon om at det fremmes og vedtas en sak overfor
bystyre/kommunestyre/fylkesting om rabattert takst for elbil i bompengeinnkrevingen i
Trondheim og på E6 i hele avtaleområdet.
Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner ønsker å
bruke bompenger fra bompengeinnkrevingen i Trondheim i hele avtaleområdet.

2.11 Driftsinntekter og effektivisering av kollektivtransport
Kollektivtilbudet i avtaleområdet finansieres delvis av Trøndelag fylkeskommunes ordinære
driftstilskudd i det utvidede miljøpakkeområdet (Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal) og
delvis av tilleggsfinansiering gjennom Miljøpakken.
Fylkeskommunens ordinære tilskudd skal tilsvare det fylkeskommunes tilskuddsnivå antas å
ville vært uten Byvekstavtale. Fylkeskommunens ordinære tilskudd er beregnet å utgjøre kr.
178 mill. i 2016-kr.
«Omforente tilbud ut over det rutetilbudet som finansieres av fylkeskommunens ordinære
driftstilskudd skal finansieres ved bruk av belønningsmidler og eventuelt bompenger».
«Kollektivtiltak som finansieres av Miljøpakken styres på samme måte som Miljøpakkens
øvrige tiltak, med fordeling av økonomiske rammer gjennom Miljøpakkens budsjettprosess.
Før tiltak iverksettes skal partene være enige om rutiner for å begrense og behandle risiko.
Behov for korrigerende tiltak behandles gjennom Miljøpakkens Programråd og/eller
Kontaktutvalg».
Partene i byvekstavtalen skal sammen kartlegge behovet for midler til drift av
kollektivtransport i avtaleperioden. Alle parter skal sammen aktivt arbeide for å effektivisere
kollektivtransporten i området.
Det er en ambisjon om å bruke norsk standard ved innkjøp av nye busser.
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2.12 Samhandling og videre arbeid
Inn mot neste revidering av byvekstavtalen arbeider partene med å videreutvikle planene for
et areal- og transportsystem som bygger opp under nullvekstmålet. Det innebærer
samarbeid om blant annet følgende:
Staten finansierer:
● Utredning og innledende planlegging av omforente tiltak for gjennomføring av gang-,
sykkel- og kollektivtiltak langs vegnett med riksvegfunksjon innenfor denne avtalen.
● Utredning og innledende planlegging av omforente tiltak som kan spilles inn for
finansiering i NTP (2022-33) og tas inn ved neste revisjon av NTP/byvekstavtalen:
● Utredning og innledende planlegging av et knutepunkt for vegsystemene for alle
trafikanter på Sluppen som er forenlig med nullvekstmålet og god byutvikling. En
bærekraftig bydel hvor E6/biltrafikken ledes med fire felt i kulvert direkte mot
Omkjøringsvegen, med kryss med arm mot Nydalsbrua/RV 706 og Byåstunnelen,
samt bymessig utvikling rundt et kollektivknutepunkt og attraktivt gang- og
sykkelvegnett.
● Ytterligere tiltak for gang-, sykkel- og kollektivtiltak på riksveg eller gang- og
sykkelstrekninger med en riksvegfunksjon innenfor hele avtaleområdet som kommer
i tillegg til de tiltakene som alt inngår i denne avtalen, bl.a.:
o Tiltak for prioritering av kollektivtrafikken, bl.a. langs Omkjøringsvegen på
strekningen mellom Sluppen og Rotvoll
o Tiltak for videre utbygging av hovedruter for sykkel
Innenfor rammene i Miljøpakken/byvekstavtalen finansieres:
● Videre planlegging og gjennomføring av omforente metrobusstiltak innenfor denne
avtalen
● Utredning og innledende planlegging av omforente metrobusstiltak som kan spilles
inn for finansiering ved neste revisjon av byvekstavtalen:
o Tiltak for ytterligere forbedring av framkommelighet, holdeplasser og
omstigningspunkt langs eksisterende metrobusslinjer, bl.a. bedre trasé langs
Haakon VII’s gate og ny metrobussholdeplass i Granåsen.
o Videre utbygging av metrobusstraséen i Holtermannsvegen sørover fra
Elgeseter gate til Omkjøringsvegen/nytt knutepunkt på Sluppen (M1 og M2)
o Framtidig utvikling av Metrobuss til Metrosystem, bl.a.:
▪ Forlengelse av metrobusslinjen Strindheim - Dragvoll (M2) som
beskrevet i rutestrukturprosjektet
▪ Ny metrolinje 4
● Videre planlegging og gjennomføring av andre omforente tiltak innenfor de ulike
tiltaksområdene i Miljøpakken/denne avtalen, f.eks.:
o Byåstunnelen,
o Brundalsforbindelsen
o Johan Tillers veg, del 2, i kulvert mellom Industrivegen og E6/Hårstadkrysset
for å avlaste Heimdal sentrum for biltrafikk.
o Fylkesveg 704 Tanem - Tulluan,
o Knutepunkt/planskilt kryssing av jernbanen i Stjørdal, Malvik og Melhus,
o Ny bruforbindelse over Gaula og E6 i Melhus.
o Forlenging av Innherredsvegen og sanering av planovergang i Stjørdal
8

58

BYVEKSTAVTALE TRONDHEIMSOMRÅDET
15.03.19

o Nytt trafikksikkert kryss på Vikhammer med åpning av elv og tilrettelegging
som kollektivknutepunkt for buss
o Sikker kryssing av veg og tog for adkomst til det regionale friluftsområdet på
Midtsandtangen for gående og syklende
● Utredning og innledende planlegging av omforente forslag til ytterligere tiltak som
kan spilles inn ved senere revisjon av Miljøpakken:
o Utredning av erstatning for rasfarlig vei, etablering av gang- og sykkelvei på fv.
715 på strekningen Ila – Flakk samt ny vei Flakk – Klett som en omkjøringsvei
utenom Trondheim.
o Utredning av bedre baneløsninger:
▪ Modernisering av Gråkallbanen
▪ Bybane/bytog
Kommunene og fylkeskommunen finansierer:
●
Mulighetsanalyser, utredninger og generelle planer med sikte på å dokumentere
behov for tiltak som spilles inn til Miljøpakken (f.eks. transportplan,
trafikksikkerhetsplan, kollektivplan, gatebruksplan og arealplan m.m.)
Fylkeskommunen finansierer:
●
Utredning og innledende planlegging av et nytt bussdepot i øst som kan spilles inn
ved neste revisjon av byvekstavtalen.

3. Øvrige tiltak og virkemiddel
3.1 Tiltak for oppfølging av måloppnåelse
Satsing på jernbane, kollektivtransport, sykkel og gåing, inkludert Metrobuss og Metronett,
skal være med å sikre at nullvekstmålet kan oppnås. Gjennom oppfølging av arealstrategier i
denne avtalen, reguleringstiltak og eventuelt andre tiltak, skal partene sørge for at øke
andelen gående, syklende og kollektivreisende oppnås.
Dersom det er behov for nye tiltak for å sikre måloppnåelse er partene forpliktet til å ta
nødvendige initiativ. Hvilke nye tiltak som skal benyttes avgjøres gjennom drøftinger mellom
avtalepartene. Det er enighet om at slike tiltak skal være balanserte mellom tiltak som lokale
parter gjennomfører innen sine myndighetsområder og tiltak staten gjennomfører på sine
områder.

3.2 Utvikling av samordnet parkeringspolitikk i kommunene
Som planmyndighet fastsetter kommunene parkeringsnormer gjennom bestemmelser til
kommuneplanens arealdel (KPA) (plan- og bygningsloven §11-9, nr. 5). I tillegg har
kommunene virkemidler gjennom vegloven og skiltforskriften. Gjeldende parkeringsnormer
for Trondheim og for sentrumsområdene i omegnskommunene er forskjellige. Kommunene
er enige om at det skal utarbeides en samordnet parkeringspolitikk for avtaleområdet innen
2021 som støtter opp under nullvekstmålet.
Den samordnede parkeringspolitikken kan omfatte følgende:
● Utarbeidelse av parkeringspolitikk for egen virksomhet som oppfølging av
nullvekstmålet.
9
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● Vurdering av virkemiddel som tidsbegrensing og parkeringsavgift i viktige
sentrumsområder for å unngå arbeidsplassparkering der det er viktig å tilrettelegge
for handel.
● Prioritering av Park&Ride i tilknytning til viktige kollektivknutepunkt og kollektivakser
for å sikre at flere velger å bytte til kollektivtransport som tog og buss.
● Avtale om felles forvaltning, da dette vil lette innføring og administrasjonskostnader.
● Vurdering av gjeldende parkeringskrav for arbeidsplassparkering i kommuneplanenes
arealdel som virkemiddel for å få flere til å velge andre reisemidler til jobb
● Krav til sykkelparkering for å tilrettelegge for sykkel og lette overgangen mellom
transportformer.

3.3 Utvikling av parkeringspolitikk for fylkeskommunen
Trøndelag fylkeskommune skal følge den avtalte helhetlige parkeringspolitikken ved
etablering og relokalisering av fylkeskommunale virksomheter. Lokalisering av
fylkeskommunale publikumsrettede virksomheter, videregående skoler og
kontorarbeidsplasser skal som hovedregel lokaliseres slik at de bidrar til reduksjon av
biltransport, økt gang-, sykkel- og kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med SPR-BATP
og IKAP.

3.4 Utvikling av samordnet parkeringspolitikk for statlige aktører i
avtaleområdet
Partene er enige om at tilrettelegging for parkering ved statlige arbeidsplasser skal følge
samme prinsipper som parkeringspolitikken i avtaleområdet. Som hovedregel lokalisere og
relokalisere statlige publikumsrettede virksomheter og kontorarbeidsplasser slik at de
medvirker til reduksjon av biltransport, og økt gang-, sykkel- og kollektivtransport og
derigjennom bedre bymiljø i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging (SPR_BATP) og IKAP. Fylkesmannen skal bidra til å sikre en
samordnet parkeringspolitikk for statlige arbeidsplasser i avtaleområdet.

3.5 Brukerbetaling
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har fortsatt full råderett over
bompengeinnkrevingen i Trondheim innenfor rammene til Prop. 36 S (2017-2018)/Innst. 157
S (2017-2018). Dette innebærer at beslutninger om bomsatser, bomplasseringer og bruk av
bompenger fattes ved enighet mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.
Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner har uttalerett i disse sakene. Endelig takstmyndighet
er Vegdirektoratet. Melhus, Malvik og Stjørdal kommune har et eget ansvar når det gjelder
eventuelle bompenger i egne kommuner i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.
Når det gjelder bomstasjoner på E6 er takstene definert i Prop 81 S (2017–2018) Finansiering
og utbygging av E6 på strekningen Ranheim – Åsen i kommunene Trondheim, Malvik,
Stjørdal og Levanger i Trøndelag. Det er mulig å dekke garantistens utlegg gjennom en
økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil
5 år. Takstendringer utover dette må behandles som en egen bompengesak og må fremmes
for Stortinget. Det samme vil gjelde E6 utbygging i Melhus når denne bompengeproposisjon
er behandlet.
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3.6 Gode reisevaner og mobilitet
Miljøpakken skal arbeide med holdningsskapende arbeid som kan endre reisevaner og
dermed bidra til å nå nullvekstmålet. Eksempel på tiltak er et felles system for reiserådgiving
(mobilitetsrådgivning) innen hele byområdet med utgangspunkt i en felles teknologisk
plattform og utarbeide mobilitetsplaner for egne virksomheter.
Byggeperioden på E6 øst og sør skal utnyttes og er en unik mulighet til å legge om reisevaner
og bidra til framtidsretta gode reisevaner og atferdsendring som bidrar til nullvekstmålet.
Økt pendling på tog ved at kapasiteten økes i byggeperioden på strekningen StjørdalTrondheim, styrking av kollektivtilbudet, ekstra kollektivfelt og park&ride-plasser samt
kampanjer og informasjon er virkemidler som kan bidra til måloppnåelse.
Nye Veier, Statens vegvesen, AtB, Jernbanedirektoratet, kommunene og fylkeskommunen
lager et prosjekt for å se på strakstiltak under byggeperioden for E6 øst og sør.
Partene er enige om å jobbe for strakstiltak under byggeperioden for å bidra til
nullvekstmålet. Partene er enige om at staten inngår i prosjektet ved Nye Veier, Statens
vegvesen og Jernbanedirektoratet sammen med AtB, kommunene og fylkeskommunen.
Samferdselsdepartementet avklarer Nye Veiers representasjon og ansvar for avbøtende
tiltak for å bedre trafikksituasjonen i anleggsperioden i tråd med praksis som er fulgt i andre
vegprosjekter og nullvekstmålet.

4. Byutviklingsprosjekter
I forbindelse med forarbeidene til byutviklingsavtale var utvikling av sentrumsområdene i
sentrale Trondheim et viktig samarbeidsområde. Slike sentrumsnære områder er krevende å
transformere og det må gjøres store investeringer på infrastruktur. De største sentrumsnære
byomformingsområder er Sluppen og Nyhavna. Dette er områder som er sentralt plassert og
med stort potensial for fortetting og omforming. Gjennom å realisere slike prosjekter når
man flere byutviklingsmål samtidig og skaper en attraktiv og kompakt by. Dette er eksempler
der kommunen er avhengig av statlige avklaringer og finansiering for å utvikle byen i tråd
med våre felles mål.
Begrunnelse: Sluppen
Det er utarbeidet mulighetsstudier for Sluppen for å få fram potensialet for
knutepunktutvikling som ombygging av E6 kan gi. En transformasjon på Sluppen vil bidra til
at flere i Trondheim kan bo og jobbe sentralt, og til at grønne reiser kan prioriteres høyt ved
inngangen til byens sentrumsområder. Statens og fylkets vegsystem er i dag tilpasset andre
forutsetninger enn sentrumsutvikling. For å kunne legge til rette for god byutvikling i dette
sentrale området er kommunen avhengig av at staten starter arbeidet med å omlegge det
overordnede vegsystemet, som faller under deres ansvarsområde. En transformasjon vil
kreve store investeringer på statens og fylkets vegsystem. Private grunneiere er involvert i
planprosessen, men tiltakene som skal til for å utløse byomformingspotensialet er
betydelige og overordnede.
Det er startet arbeid med en kommunedelplan for Sluppen, for å lande det store
overordnede grepet med riksveg, kollektivknutepunkt og øvrig vegsystem, sammen med
arealbruk. Planarbeidet gjøres i samarbeid med to store forskningsprogrammer som begge
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jobber med framtidsrettet og miljøvennlig bytransformasjon på Sluppen. Det ene er EUs
forskningsprogram Smart Cities and Communities. Sluppen er der et av tre
demonstrasjonsområder for +CityxChange i Trondheim, som skal være en fyrtårnsby for
utvikling av plussenergibydeler med e-mobilitetstjenester. I tillegg er Sluppen et pilotområde
i Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities (FME-ZEN), som skal arbeide i åtte år med å få
fram gode eksempler på nullutslippsområder.
Begrunnelse: Nyhavna
Nyhavna er i begynnelsen av en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og
havneområder skal utvikles til byformål. Ny kommunedelplan for Nyhavna, vedtatt av
Bystyret 28.april 2016, åpner for etablering av bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et
finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en
sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Området preges av barrierer
fra store veganlegg, jernbane og mye tungtrafikk, og oppleves i dag adskilt fra sentrum. Det
er få forbindelser internt og området er ikke tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk.
For at Nyhavna skal være en fremtidsrettet, miljøvennlig bydel som skal bidra til at
Trondheim oppnår nullvekstmålet, er det viktig at de som skal bo, arbeide og besøke
området har mulighet til å ta miljøvennlige valg. Derfor må gode gang og sykkelforbindelser,
kollektivtrasé og hovedsykkelstrasé sikres så snart som mulig, slik at gode reisevaner
etableres fra dag 1. Disse tiltakene er store og kostbare infrastrukturtiltak som er tunge å
realisere basert utelukkende på utbyggingsavtaler. Å bygge på Nyhavna vil også kreve store
og kostbare grunnarbeid, pga. forurensing i grunn, som utbyggere må bekoste og som vil
kunne forsinke utvikling av dette viktige området. For å oppnå nullvekstmålet er det
vesentlig at arbeidet med transformasjon av Nyhavna settes i gang.
I avtalens kapittel 5. om arealplanlegging, er det i avsnittet om statens forpliktelser, pkt. 5.
gitt omtale av statens bidrag til byutviklingsprosjekter. Finansiering av tiltakene fordrer en
tilføring av betydelige statlige midler i planleggingen for å utvikle gode prosjekter, da
utbyggerne ikke vil klare å bære så store kostnader alene. Dette bør løses blant annet
gjennom søknader på tilskuddsordninger, se kap. 5.

5. Arealplanlegging
Summen av areal- og arealrelaterte tiltak som foreslås skal samlet understøtte
nullvekstmålet, eksisterende og planlagte infrastrukturinvesteringer, porteføljestyring og
statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP).
Partene forplikter seg gjennom denne avtalen til å konsentrere utvikling og oppbygging i
prioriterte tettstedsområder og nær knutepunkter gjennom å sikre effektiv og høy
arealutnytting med høy by- og bokvalitet, prioritere utbyggingsområder og utarbeide en
omforent parkeringspolitikk (jf. kapittel 3.2).
Arealutviklingen i byvekstkommunene skal skje slik at den underbygger nullvekstmålet. Det
innebærer at hovedtyngden av arealutviklingen legges til de prioriterte tettstedsområdene.
Hovedtyngden av arealutviklingen i Trondheim legges i sentrale byområder, lokale sentra og
langs hovedårer for høyfrekvent kollektivtransport. I Stjørdal, Malvik og Melhus skal
12
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hovedtyngden av arealutvikling skje innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrum av
tettstedene utpekt i senterstruktur vedtatt i IKAP21 og/eller i gangavstand fra god
kollektivtransport i tilknytning til tettstedsområdene.
ABC-prinsippet skal legges til grunn ved tilrettelegging av næringsareal til forskjellige
bransjer. Det vil si at besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter skal lokaliseres til
kommunesentraene i Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal.
Partene skal i avtaleperioden:
1.
Lage prosessplaner for utvikling av knutepunktene (som eksempelvis beskrevet i
Veileder for helhetlig knutepunktutvikling), for å realisere fortettingspotensialet i
de enkelte knutepunktene og tettstedsområdene.
2.
Lage planer for et sammenhengende nett for gående og syklende med god
adkomst til kollektivsystemet og et sammenhengende kollektivnett for buss og
tog (ikke bare knutepunkt, men utvikling langs traseer).
3.
Vektlegge god bokvalitet, varierte bygningstyper og boligstørrelser
4.
Planavklaring for større prosjekter der areal er båndlagt, eksempelvis Ranheim,
Hommelvik og Stjørdal stasjonsområder og godsterminal på Torgard.
5.
Lage måleindikatorer for arealutvikling for å synliggjøre kommunenes
arealdisponeringer og statlige bidrag i avtaleperioden. Herunder måle både hvor
stor andel av boligbyggingen som skjer innenfor tettstedsområdene og hvor stor
andel av de statlige lokaliseringene som er i tråd med nullvekstmålet. Startpunkt
for måling og rapportering av arealutvikling settes til 2019. Måleindikatorer for
arealutvikling i tettstedsområdene tar utgangspunkt i vedtatte måleindikatorer
for IKAP. Det skal blant annet måles:
a.
Hvor mange boliger er bygget i tettstedsområdene/ i gang- og
sykkelavstand til sentrum av tettstedene
b.
Hvor mange boliger er bygget i sentrale byområder, lokale sentra og langs
traséer med god kollektivtransport.
c.
Hvor stor andel av besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter er lagt til
sentrale byområder og de definerte kommunesentrene i IKAP.
d.
Arealutnyttelsen i tettstedsområdene.
e.
Andel areal i tettstedsområdene avsatt og benyttet til parkering.
f.
Hvordan utbyggingsområder bidrar til nullvekstmålet.
Statens forpliktelser:
1.
Statens forpliktelser med hensyn til jernbaneinvesteringer, frekvensøkning på
trønderbanen og arealavklaring i prioriterte stasjonsområder fremkommer under
kapittel 2.4 om jernbaneutvikling.
2.
Arbeide for å frigjøre sentralt beliggende statlig eide arealer for å bidra til
transformasjon og by-/tettstedsutvikling i tettstedssentrene og knutepunkt.
3.
Som hovedregel lokalisere og relokalisere statlige publikumsrettede virksomheter
og kontorarbeidsplasser slik at de underbygger nullvekstmålet og forpliktelsene i
denne avtalen.

1 Skatval, Hegra, Stjørdal, Sveberg, Hommelvik, Vikhammer, Melhus, Kvål, Ler,

Lundamo, Hovin, Hell/Gjeving,

Tanem, Klæbu
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4.
5.

Følge den helhetlige parkeringspolitikken i avtaleområdet for å begrense bilbruk
og bidra til nullvekstmålet.
Bidra til finansiering av byutviklingsprosjekter for å utvikle og gjennomføre tiltak
og planer gjennom «Bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og
attraktiv byutvikling» (KMD) og andre relevante tilskuddsordninger etter
søknader fra kommuner og fylkeskommuner.

Kommunenes forpliktelser:
1.
Legge SPR-BATP og føringene i denne avtalen til grunn ved lokalisering av boliger
og besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter gjennom blant annet å ta inn
krav om utbyggingsrekkefølge som underbygger nullvekstmålet.
2.
Definere en langsiktig og forutsigbar avgrensning av tettstedsområdene i Melhus,
Malvik og Stjørdal som er de deler av tettstedene som har gang-/sykkelavstand til
sentrum og/eller gangavstand til traséer med god kollektivtransport i tilknytning
til tettstedsområdene i forbindelse med rullering av kommuneplan/-områdeplan
og med oppstart senest 2021. I Trondheim defineres prioriterte
utviklingsområder gjennom en kommunal planprosess med oppstart senest 2021.
Avgrensningene skal underbygge nullvekstmålet og blant annet balansere
utbyggingsbehov, jordverninteresser og overordnet grøntstruktur, og skal
dimensjoneres i tråd med denne avtalen.
3.
Utarbeide en samordnet parkeringspolitikk i kommunene innen 2021 (jf.
forpliktelser i kapittel 3.2) som sikrer effektiv arealutnyttelse og underbygger
nullvekstmålet.
4.
Kommunale virksomheter skal som hovedregel lokaliseres slik at de underbygger
nullvekstmålet og forpliktelsene i denne avtalen.
5.
Kommunale investeringer skal som hovedregel skje på en slik måte at de er med
på å underbygge nullvekstmålet. Eksempelvis ved lokalisering og prioritering av
ny offentlig infrastruktur (skoler, idrettsanlegg, kulturanlegg).
6.
Bidra til å utarbeide planer som avklarer arealbehov og finansiering for å realisere
kryssing av jernbanelinja for gående, syklende og kjørende (der det er
hensiktsmessig) i knutepunktene, slik at begge sider av stasjonsområdene kan
utvikles og tas i bruk.
7.
Innarbeide forpliktelsene i byvekstavtalen og målene i SPR-BATP i kommunenes
areal- og samfunnsplaner.
Fylkeskommunens forpliktelser:
1.
Utarbeide regional plan for arealbruk i Trøndelag hvor prinsippene i IKAP for
Trondheimsregionen og forpliktelsene i byvekstavtalen gjelder for de
kommunene som omfattes av denne avtalen.
2.
Legge IKAP, SPR-BATP og føringene i byvekstavtalen til grunn for areal- og
transportplaner og ved behandling av arealplaner som påvirker
avtalekommunene.
3.
Som hovedregel lokalisere fylkeskommunale publikumsrettede virksomheter,
videregående skoler og kontorarbeidsplasser slik at de bidrar til reduksjon av
biltransport, økt gang-, sykkel- og kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med
SPR-BATP og IKAP. Alternative lokaliseringer skal utredes med tanke på å belyse
transporteffekter.
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4.

5.
6.
7.
8.

Som vegeier og ansvarlig for kollektivtrafikk bidra til transportløsninger som
støtter opp en arealutvikling som bidrar til nullvekstmålet og en felles bo- og
arbeidsmarkedsregion.
Ivareta behovet for, og planlegging av, nødvendig infrastruktur for kollektiv og
sømløs omstigning i forbindelse med knutepunktutvikling.
Følge den avtalte helhetlige parkeringspolitikken ved etablering og relokalisering
av fylkeskommunale virksomheter.
Ta initiativ til samordning av hvert enkelt knutepunktprosjekt der ikke andre
aktører har tatt et slikt initiativ, jf. veileder for helhetlig knutepunktutvikling 2.
Prioritere investeringer i infrastruktur og kollektivtransport til tiltak og områder
som bidrar til nullvekstmålet.

6. Nye teknologiske løsninger
Partene i byvekstavtalen vil samarbeide om nye teknologiske løsninger som bygger opp
under nullvekstmålet. Listen på prosjekter er ikke uttømmende, andre satsingsområder kan
være aktuelle som følge av den raske utviklingen.

6.1 Park&Ride Smart
Prosjektet omhandler konseptet for reserverbare innfartsparkeringsanlegg, som er utviklet i
Miljøpakkens regi på Melhus.
Prosjektet inkluderer både optimalisering av teknisk løsning, strategi for utnyttelse av
løsningen samt faktisk utrulling av løsningen i avtaleområdet.

6.2 Dynamiske transporttilbud
Prosjektets formål er å utvikle nytt eller utnytte eksisterende system for dynamiske
transporttilbud, der kjøreruten optimaliseres underveis basert på kundenes faktiske
reisebehov.
Prosjektet inkluderer vurdering av om løsningen kan baseres på eksisterende systemer eller
om det er behov for å utvikle et tilpasset system.
Ambisjonen for prosjektet er på sikt å ha ett felles system for dynamiske transporttilbud for
hele avtaleområdet.

6.3 Samkjøring
Samkjøring innebærer et enormt potensial for å redusere biltrafikken. Bare i Trondheim er
det ca. 1 mill. ledige bilseter i trafikk daglig. Formålet med prosjektet er å legge til rette for
økt samkjøring. Prosjektet anerkjenner verdien av holdningsskapende arbeid og å gi
innbyggerne god informasjon om mulighetene for og gevinstene ved økt samkjøring.
Prosjektet skal etablere et system, med mulige incentiver, som over tid videreutvikles og
utvides basert på stadig voksende erfaring på området. Prosjektet bygger på eksisterende
kunnskap, entreprenørskap og ønsket om å utnytte framtidas nye muligheter.

2 Veileder for helhetlig knutepunktutvikling, punkt 2.1 om fylkeskommunens ansvar

https://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/2156696/binary/1234313?_ts=161669a5998
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6.4 Miljøpakkens «Big data»
Formålet med prosjektet er å samle og tilgjengeliggjøre trafikkdata fra alle partene i
byvekstavtalen, for derigjennom å:
● Legge til rette for ekstern utvikling av nye tjenester og produkter basert på
trafikkdataene.
● Utforme et dashboard for transport i trondheimsområdet for å stimulere reisende til
å velge anbefalte transportløsninger, traseer og reisetidspunkt.
● Synliggjøre trafikkstrømmer for næringstransportaktører som hjelp til å planlegge
mest effektive rute og transporttidspunkt for varestrømmene.
● Synliggjøre kvalitetsforskjeller på transportdataene for å stimulere til forbedring av
de områdene der datagrunnlaget er dårligst.

6.5 Test av autonome busser
Et felles teknologiprosjekt med mål om å teste autonome busser i Trondheim.

7. Oppfølging og måling av resultater
Effektene av tiltakene i byvekstavtalen skal dokumenteres med måleindikatorer og da som
et minimum ved bruk av det felles indikatorsettet som Samferdselsdepartementet har gitt
tilslutning til, supplert med det arealindikatorsettet som partene i fellesskap skal utvikle, jf
byvekstavtalens kap 5.
Utviklingen i trafikkarbeidet i byområdet skal måles gjennom kontinuerlige
reisevaneundersøkelser (RVU) supplert med en byindeks for årsdøgntrafikk i utvalgte
registreringspunkter. Referanseåret for byvekstavtalen er 2019.
De samlede effektene skal som et minimum dokumenteres gjennom følgende indikatorer:
● Kontinuerlig by-reisevaneundersøkelse (RVU), som gjennomføres i regi av
transportetatene og er en kortversjon av den nasjonale RVUen. By-RVUen gir
informasjon om transportmiddelfordeling og transportarbeid med personbil. Den gir
også informasjon om utviklingen av reisene med kollektivtrafikk, sykling og gåing.
Avtalepartene må bidra med finansiering av tilstrekkelig lokalt utvalg i
undersøkelsen. Staten dekker halvparten av kostnadene for utvalget i
Trondheimsområdet, mens fylkeskommunen og kommunene via Miljøpakken dekker
den andre halvparten med følgende fordelingsnøkkel:
o Staten 50 prosent
o Fylkeskommunen og kommunene via Miljøpakken 50 prosent
● Trafikkindeks for vegtrafikk basert på tellinger fra faste trafikkregistreringspunkter
fordelt på riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Trafikkindeksen skal gi et
representativt bilde av trafikkutviklingen i avtaleområder. Lettere næringstransport
og gjennomgangstrafikk er tatt ut av trafikkindeksen da det er unntatt fra
nullvekstmålet. Avtalepartene er enige i trafikkregistreringspunktene som er vist i
vedlegg 4. Statens vegvesen har ansvaret for utarbeidelsen av trafikkindeksen og
rapportering av resultatene.
● Tellinger av sykkeltrafikk: Eksisterende faste tellepunkter for sykkeltrafikk skal brukes
som en av kildene for å måle utviklingen av sykkeltrafikken.
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● Tellinger av reiser i kollektivtrafikken: Jernbanedirektoratet har ansvaret for
innhenting av data fra togselskapene, mens Trøndelag fylkeskommune har ansvaret
for innhenting av data fra AtB.
● Partene vil samarbeide om en videre utvikling av metodene for å innhente og
analysere data om trafikkutviklingen i Trondheimsområdet, herunder sykling og
gåing.
● Klimagassutslipp: Tall for utvikling av utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) i
Trondheimsområdet fra lette og tunge kjøretøy innhentes fra Statistisk sentralbyrå.
● Andre innsatsområder følges opp gjennom:
o Indikatorer for arealbruk
o Indikatorer for parkering
Det skal rapporteres på indikatorer for arealbruk og parkering i Trondheim, Melhus,
Malvik og Stjørdal kommuner.
Rapporteringsopplegg:
Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune har ansvaret
for rapportering av indikatorene, med unntak av reisevaneundersøkelsen og trafikkindeksen
som Statens vegvesen har ansvar for å rapportere.
Trafikkindeksen, trafikkarbeid og transportmiddelfordeling fra RVU og klimagassutslipp skal
rapporteres årlig. Indikatorer for areal og parkering skal rapporteres hvert 2. år.
Partene skal bli enige om hvordan vi skal rapportere på avtalen innenfor rammene gitt av
Stortinget.

8. Kostnadsstyring for Metrobuss
Følgende prinsipper ligger til grunn for kostnadsstyringen av Metrobuss:
• Det statlige bidraget til Metrobuss slik prosjektet er definert ved avtaleinngåelse er
inntil 1700 mill. (ekskl. moms på fylkesveg og kommunal veg), hvorav 322 mill. kr
allerede er bevilget. Eventuelle kostnadsøkninger må håndteres som en del av
porteføljestyringen av avtalen.
• Styrings- og kostnadsmål eller styrings- og kostnadsramme for delprosjektene er
fastsatt av den avtaleparten som har utbyggings- og kostnadsansvar for det enkelte
delprosjekt. Disse skal behandles og godkjennes i Kontaktutvalget før vedtak.).
• Det skal etableres endringslogger for prosjektet i sin helhet og for delprosjektene.
Endringsloggene skal omfatte kostnadsendringer fra fastsatte styringsmål og fram til
KS2 for delprosjekter over 1 mrd. kr og fra fastsatte styringsmål og fram til vedtak om
anleggsstart for prosjekter under 1 mrd. kr. Endringsloggene skal forankres i den
administrative koordineringsgruppen for byvekstavtalen (kontaktutvalget).
• For å få en oversikt over den samlede kostnadsutviklingen i hele planleggings- og
utbyggingsperioden skal det også føres endrings-/kostnadslogger for de enkelte
delprosjektene i gjennomføringsfasen, dvs. fra fastsatt
styringsramme/kostnadsoverslag ved vedtak om anleggsstart til prosjektene er
ferdige (gjennomført sluttoppgjør).
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9. Styringssystem
Det er besluttet en ny modell for organisering av byvekstavtalene. Partene viser til nærmere
omtale i NTP 2018-2029. I oppfølgingen og porteføljestyringen av avtalen vil statssekretæren
fra Samferdselsdepartementet lede viktige styringsgruppemøter der fireårige
handlingsprogram og årlige budsjetter behandles. Resterende møter vil bli ledet av Statens
vegvesen, som har det fulle ansvaret for å lede gruppen i disse møtene. Staten skal også
representeres av Jernbanedirektoratet og representanter for Fylkesmannen. Fylkesmannen
skal ha hovedansvaret fra statens side for oppfølgingen av arealdelen i byvekstavtalen.
Deltakelse fra de lokale partene avgjøres av de lokale partene selv. Den praktiske
tilnærmingen for byvekstavtalen for Trondheimsområdet innenfor disse rammene er
nærmere beskrevet nedenfor.
Møtene i politisk styringsgruppe og kontaktutvalget holdes etter prinsippet om
meroffentlighet. Møtepapirer offentliggjøres på nett og møtene er åpne møter, der alle kan
høre på diskusjonene.
Staten er en part i avtalen og er representert med statssekretærene i
Samferdselsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet i politisk
styringsgruppe. I øvrige fora er staten representert med Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag. Staten har en stemme.
Trøndelag fylkeskommune er en part i avtalen og en stemme.
De kommunale partene i avtalen er Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik
kommune og Stjørdal kommune. Disse har hver sin stemme i avtalens fora med unntak i
saker om bompengeinnkrevingen i Trondheim. Trondheim kommune og Trøndelag
fylkeskommune har fortsatt full råderett over bompengeinnkrevingen i Trondheim innenfor
rammene til Prop. 36 S (2017-2018)/Innst. 157 S (2017-2018). Dette innebærer at
beslutninger om bomsatser, bomplasseringer og bruk av bompenger fattes ved enighet
mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Melhus, Malvik og Stjørdal
kommuner har uttalerett i disse sakene. Endelig takstmyndighet er Vegdirektoratet. Melhus,
Malvik og Stjørdal kommune har et eget ansvar når det gjelder eventuelle
bompengesystemer i egne kommuner i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Dette er
pr 2018 aktuelt på E6. Slik vegloven er formulert, er innføring av bompenger basert på lokal
enighet. Statens ansvar i disse sakene er å fremme saken overfor Stortinget. Melhus, Malvik
og Stjørdal kommuner vil være sterkt medvirkende for prioritering av prosjekter i egen
kommune hvor eventuelle bompenger skal brukes. Det er en forutsetning for denne avtalen
at virkeområdet for bompenger innkrevet i Trondheim kan brukes i hele avtaleområdet.
Dette må godkjennes av Stortinget. Bompengeinnkrevingen i Trondheim er en del av
byvekstavtalen.

9.1 Politisk styringsgruppe
Byvekstavtalen er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene, der alle
partene bidrar innenfor sine ansvarsområder.
Politisk styringsgruppe er det øverste organet for byvekstavtalen, og leder arbeidet med
avtalen. Styringsgruppen behandler fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter for
18
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byvekstavtalen, i etterkant av vedtak i fylkestinget og i bystyret/kommunestyrene. Statens
årlige bidrag fastsettes i Stortingets budsjettbehandling.
Politisk styringsgruppe består av statssekretæren fra Samferdselsdepartementet,
statssekretæren fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ordførerne i Trondheim,
Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner og fylkesordføreren i Trøndelag fylkeskommune.
Styringsgruppen ledes av statssekretæren fra Samferdselsdepartementet.

9.2 Kontaktutvalget (administrativ koordineringsgruppe)
Kontaktutvalget har ansvar for oppfølging av byvekstavtalen gjennom bl. a. prosjekt- og
porteføljestyring, lage omforent budsjett og handlingsprogram (som skal forelegges politisk
styringsgruppe for beslutning), målstyring og rapportering av resultater.
● Budsjett og handlingsprogram:
o Fremforhandle omforent innstilling til politisk styringsgruppe etter vedtak i
kommunestyrer og fylkesting, innenfor fullmakter delegert fra disse organer.
● Prosjekt og porteføljestyring:
o Følge opp kostnads- og omfangsendring for prosjekter i porteføljen og
eventuelle behov for omprioriteringer som følge av kostnadsøkning- eller
reduksjon innenfor rammer gitt i vedtatt budsjett og handlingsprogram.
● Måloppnåelse og rapportering av resultater:
o Årlig evaluering av tiltak mht. måloppnåelse.
o Gi sekretariatet i oppdrag å innhente og utarbeide faglig grunnlag ved behov.
I Kontaktutvalget skal Staten representeres av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og
Fylkesmannen. Fylkesmannen skal ha hovedansvaret fra statens side for oppfølgingen av
arealdelen i byvekstavtalen. Deltakelse fra de lokale partene avgjøres av de lokale partene
selv. Kontaktutvalget ledes av Statens vegvesen.

9.3 Programrådet
Programrådet består av administrative ledere hos Statens vegvesen, Trondheim, Malvik,
Melhus, og Stjørdal kommune, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen og
Jernbanedirektoratet. Møtene ledes av Trondheim kommune.
Programrådet er det primære innstillende organ for Kontaktutvalget. De statlige partene skal
samordne sine interesser og synspunkt og framstå med en stemme i trepartssamarbeidet.
Programrådet er rådgivende organ for beslutninger i Kontaktutvalget og har delegert
fullmakt fra kommunestyrene, fylkesting og statlig linje til beslutninger i visse saker. Det
gjelder:
● I faglige spørsmål uten spesiell politisk eller prinsipiell karakter
● I økonomiske spørsmål der staten, fylkeskommunen og kommunene er enige og det
er behov for å foreta økonomiske omdisponeringer innenfor de ulike
programområdene i gjeldende fireårige handlingsprogram. Dette for å kunne justere
for endringer i kostnadsoverslag, planframdrift eller lignende
Programrådet skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer og for
Kontaktutvalget, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Programrådet fordeler
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rammer for planlegging og administrasjon mellom oppgaver/prosjekt og etater.
Programrådet kan nedsette arbeidsutvalg som kan forberede saker administrativt i
samarbeid med sekretariatet.

9.4 Sekretariatet
Sekretariatet leder samarbeidet i Miljøpakken på vegne av styringsorganene.
Kontaktutvalget er sekretariatets oppdragsgiver. Sekretariatet representerer alle partene i
avtalen.
Sekretariat leder samarbeidet i Miljøpakken på vegne av styringsorganene:
● Tilrettelegger sakene for behandling i Kontaktutvalg og programråd og skriver referat
● Innstiller til KU i saker der det ikke lar seg gjøre å innhente innstilling fra
programrådet.
● Bestiller oppfølging av beslutninger i styringsgruppe, Kontaktutvalg og programråd.
● Overordnet økonomistyring og rapportering til statlige og lokale
myndigheter/politikere.
● Utarbeider forslag til budsjett og 4-årig handlingsprogram med årlige revisjoner.
● Årlig evaluering av tiltak mht. måloppnåelse og samordning av trafikkdata
● Representerer Miljøpakken utad og formidler informasjon om Miljøpakken gjennom
foredrag, media, svar på spørsmål og deltagelse i møter med publikum og politikere.
● Utfører kontrollerfunksjon for alle parter.
● Utfører eventuelt andre oppgaver på oppdrag fra Kontaktutvalget
Sekretariatet innstiller i saker til programrådet og leder et arbeidsutvalg nedsatt av partene
som skal bidra i det saksforberedende arbeidet for programrådet. Sekretariatet har delegert
fullmakt fra programrådet til å godkjenne utvidelse av kostnadsrammen eller forplikte
Miljøpakken når de økonomiske konsekvensene er begrenset oppad til 2 mill. kr. og
programrådets medlemmer orienteres skriftlig.

9.5 Saksgang ved behandling av budsjett og handlingsplan
● Sekretariatet utarbeider forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
● Programrådet behandler forslag og innstiller til Kontaktutvalget.
● Kontaktutvalget behandler forslag før oversendelse til politisk behandling.
Handlingsprogrammet sendes først på høring til sentrale brukerorganisasjoner og
aktuelle nabokommuner utenfor avtaleområdet.
● Rådmennene forbereder sakene for behandling i kommunestyrer og fylkesting.
● Kommunestyrene og fylkesting fatter vedtak, inkludert et vedtak om fullmakt for
ordfører til å fremforhandle en omforent innstilling fra Kontaktutvalget til politisk
styringsgruppe.
● Politisk styringsgruppe beslutter årsbudsjett og handlingsprogram

9.6 Tvister med tredjepart
Partene skal straks informere hverandre om klager, søksmålsvarsel, stevninger og
begjæringer om andre rettergangsskritt initiert av tredjepart som har sin bakgrunn i
Byvekstavtalen.
Hver av Partene ivaretar selv sine partsrettigheter ved klage, søksmål eller andre
rettergangsskritt. Partene skal i fellesskap drøfte og eventuelt koordinere sine
rettergangsskritt, prosesshandlinger, faktiske og rettslige standpunkter.
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10. Avtaleperiode og revisjon av avtalen
Avtalen gjelder for perioden 2019-2029. Avtalen skal reforhandles etter at Nasjonal
transportplan 2022-2033 er behandlet i Stortinget, sannsynligvis våren 2021.
Partene ser at det kan være krevende å nå målene i avtalen. Byutredningen viser at det er
flere måter å oppnå nullvekstmålet. Partene må være åpne for å ta inn nye virkemidler i
senere forhandlinger.
Partene kan si opp avtalen og unnlate å bevilge midler dersom øvrige parter ikke følger opp
sine forpliktelser, herunder at utviklingen ikke er i tråd med målsettingen. Dersom en eller
flere parter hevder at utviklingen ikke er i samsvar med målsettingen for avtalen skal
partene i fellesskap drøfte muligheten for alternative tiltak for å snu denne utviklingen.
Kompenserende tiltak skal være forsøkt i minst to år før avtalen kan sies opp. Dersom en
eller flere parter hevdes ikke å ha fulgt opp sine forpliktelser skal den politiske
styringsgruppen drøfte dette og søke å komme til en felles forståelse av om det foreligger
mislighold. Dersom styringsgruppen er enig i at avtalen er misligholdt skal det settes frist for
retting.

11. Ikrafttredelse
Avtalepartene er enig i at denne byvekstavtalen skal behandles av regjeringen, Trøndelag
fylkesting og Trondheim bystyre, Malvik, Melhus og Stjørdal kommunestyre før den endelig
trer i kraft.
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12. Avtaleområde

Vedlegg:
Vedlegg 1: Definisjoner
Vedlegg 2: Oversikt over inntekter i avtalen
Vedlegg 3: Prosjektbeskrivelse av to tog i timen.
Vedlegg 4: Trafikkregistreringspunkter (byindeks)
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Stjørdal 15.3.2019

Stjørdal 15.3.2019

Rita Ottervik
Trondheim kommune

Tore O. Sandvik
Trøndelag fylkeskommune

Stjørdal 15.3.2019

Stjørdal 15.3.2019

Ingrid Aune
Malvik kommune

Gunnar Krogstad
Melhus kommune

Stjørdal 15.3.2019

Stjørdal 15.3.2019

Ivar Vigdenes

Bjørne Grimsrud

Stjørdal kommune

Staten v/Statens vegvesen

Stjørdal 15.3.2019

Stjørdal 15.3.2019

Hanne Bertnes Norli

Frank Jenssen

Staten v/Jernbanedirektoratet

Staten v/Fylkesmannen i Trøndelag
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Saksframlegg

Arkivnr. M00
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2022/2506-3
Utvalgssak
Møtedato
44/22
25.08.2022
49/22
08.09.2022
Saksbehandler: Marit Kristin Krogstad

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Midtre Gauldal kommune

Dokumenter i saken:
1 S Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer
2 X Særutskrift Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer
3 S Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Midtre Gauldal kommune

Sammendrag
Da ny forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften)
ble vedtatt den 10.12.20 ble det i tillegg vedtatt at den lokale forskriften om vann- og avløpsgebyrer
(vann- og avløpsforskriften) må revideres. Dette på grunn av at den gjeldende vann- og
avløpsforskriften inneholder bestemmelser angående slamtømming som ble erstattet av den nye
slamforskriften. I tillegg er det et ønske om en forskrift som er bedre tilpasset dagens forhold og
lovpålagte bestemmelser/forskrifter.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Formannskapet vedtok i møte den 15.06.22 (sak 37/22) at forslag til forskrift om vann- og
avløpsgebyrer skulle sendes på offentlig høring. Høringsfrist ble satt til 10.08.22. Høringen ble
offentliggjort på kommunens nettsider og i lokalavisene. Det kom ingen merknader til høringen.
Faktiske opplysninger
Momentum Solutions AS har bistått kommunen med simuleringer av hvilke utslag de foreslåtte
endringene vil gi for abonnentene. Beregningene sier ikke noe om hva neste års gebyrer vil bli, men
de er kun en sammenligning av dagens situasjon med gjeldende og foreslått forskrift. Forskriften
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danner grunnlaget for gebyrberegningen. Selve gebyrene fastsettes når gebyrregulativ vedtas av
kommunestyret i forbindelse med behandlingen av neste års budsjett. Før dette vil det bli gjort
beregninger med forventede utgifter for kommende år og fordeling som gitt i eventuell revidert
forskrift. Disse beregningen gir neste års gebyrsatser.
En detaljert gjennomgang av endringene i forskriften og resultat fra simuleringene er presentert i
høringsbrevet som er vedlagt saken.
Punktene under oppsummerer de viktigste endringene :





Tilknytningsgebyr for næring og kombinasjonseiendom:
Gjeldende forskrift bygger på at tilknytningsgebyr for næring og kombinasjonseiendommer
betales per bruksareal. Dette er foreslått endret til at det betales en fast sats per bruksenhet.
Abonnementsgebyr for næringseiendommer:
Ny forskrift foreslår at nærings- og kombinasjonseiendommer skal betale abonnementsgebyr
basert på historisk maksimalforbruk. Gjeldende forskrift gir at alle næringsabonnenter
betaler samme abonnementsgebyr uavhengig av vannforbruk.
Stipulert forbruk for abonnenter uten vannmåler:
Ny forskrift foreslår en mer detaljert beskrivelse av hvordan forbruk skal stipuleres for de
abonnentene som ikke har vannmåler. Gjeldende forskrift sier at stipulert forbruk er forbruk
med grunnlag i bebyggelsens areal og gjeldende praksis er at stipulert forbruk er satt for 3
ulike kategorier basert på bruksareal (mindre enn 60m2, mellom 61 og 150m2, større enn
150m2). Ved stipulert forbruk foreslås det i ny forskrift at forbruket beregnes ut fra
eiendommens bruksareal (BRA) etter NS-3940, i henhold til et forholdstall mellom
bruksareal og vannvolum. Dette vil medføre en endring i praksis, som også kunne vært gjort
i gebyrregulativet basert på gjeldende forskrift.

Vurdering
Målet med den foreslåtte forskrift for vann- og avløpsgebyrer er å få en forskrift som er tydeligere,
mer rettferdig og mer fleksibel enn den gjeldende. Deler av gjeldende forskrift er erstattet av ny
slamforskrift. Med bakgrunn i dette anbefales det at revidert forskrift vedtas.
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften gjelder
fra 01.01.2023 og vil erstatte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer – 2009».

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften gjelder
fra 01.01.2023 og vil erstatte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer – 2009».
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Saksframlegg

Arkivnr. 013
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2022/1699-2
Utvalgssak
Møtedato
50/22
08.09.2022
Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Dokumenter i saken:
1 I Fastsetting av valgdag for kommunestyreog fylkestingsvalget i 2023
2 S Fastsetting av valgdag for kommunestyreog fylkestingsvalget 2023

Det Kongelige kommunal- og
distriktsdepartement

Saksopplysninger
I statsråd 22. april 2022 er valgdagen for kommunestyre– og fylkestingsvalget i 2023 fastsatt
til mandag 11. september 2023. Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere
steder i kommunen skal holdes valg også søndag 10. september 2023, jf. valgloven § 9–2 andre ledd.
Midtre Gauldal kommune har hatt både en og to-dagers valg. Ved Stortingsvalget i 2021 var det todagers valg, men det var kun valglokalet på Støren som hadde åpent søndag. Det ble avgitt 222
valgtingsstemmer søndag, og i dette tallet var ganske mange velgere fra andre stemmekretser enn
Støren.
Vurdering
Det er vanskelig å si om valgdeltakelsen påvirkes av om det er en eller to-dagers valg, men det antas
at det kan ha en påvirkning. Midtre Gauldal kommune har alltid en bevisst holdning til at det skal
være enkelt for velgerne å stemme. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det også i 2023 holdes
2-dagers valg, men at det av ressursmessige hensyn, kun er valglokalet på Støren som har åpent
søndag.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar at det holdes to-dagers valg i Midtre Gauldal kommune i forbindelse med
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.. Det er kun valglokalet på Støren som har åpent søndag
10. september.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2021/1119-48
Utvalgssak
Møtedato
42/22
25.08.2022
51/22
08.09.2022
Saksbehandler: Audhild Bjerke

Forslag til detaljreguleringsplan for Engan Leir, PlanID 5057 2021001 sluttbehandling
Dokumenter i
saken:
1
I
2

I

3
4

X
U

5

X

6

I

7

I

8

I

9

X

10

I

Anmodning om oppstart
- Engan Leir
Engan Leir - Foreløpig
planbeskrivelse
Referat oppstartsmøte
Referat fra oppstartsmøte
Engan leir
Signert referat fra
oppstartsmøte
Varsel om igangsetting av
arbeid med
detaljregulering for
Engan Leir gnr/bnr
45/133 - planID:
2021001/sak 2021/11194
Varsel om igangsetting av
arbeid med
detaljregulering for
Engan Leir
VS: Planomriss - Engan
Leir
Anmodning om
ajourhold av planbasen Engan leir
Uttalelse til varsel om
igangsetting av arbeid
med detaljregulering for
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Per Knudsen
Arkitektkontor AS
Per Knutsen
Arkitektkontor AS
PER KNUDSEN
ARKITEKTKONTOR
AS
Per Knudsen
Arkitektkontor AS

PER KNUDSEN
ARKITEKTKONTOR
AS
Per Knudsen
Arkitektkontor AS
Roger Monsen
STATSFORVALTEREN
I TRØNDELAG
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22
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Engan Leir - Midtre
Gauldal 45/113
Uttalelse til varsel om
igangsetting av arbeid
med detaljregulering for
Engan Leir gnr/bnr
45/133
PlanID 2021001 Engan
leir – Planomriss til
sosikontroll og
registrering
Referat etter
medvirkningsmøte
15.september
Oversendelse Komplett
planforslag -PlanID:
2021001, Detaljert
reguleringsplan for Engan
40, gbnr 45/113
Svar - Oversendelse
Komplett planforslag PlanID: 2021001,
Detaljert reguleringsplan
for Engan 40, gbnr
45/113
Klarlegging av
eiendomsgrenser for gnr
45 bnr 113 Engan leir
ifm. planID 2021001
detaljregulering Engan
leir
Planbehandling detaljreguleringsplan
Engan leir (planID: 5027
2021001)
Mangelbrev vedrørende
innkommet planforslag
detaljregulering Engan
Leir
Plankart og utfordringer
med frisiktsone
Foreløpig mangelbrev dere må ettersende
følgende dokumenter før
vi kan behandle
planforslaget - engan leir
Ettersendelse av revidert
plankart med oppdatert
sosi-fil og arealtabell i
planbeskrivelse
Anmodning om SOSIkontroll - planID:
50272021001
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Ole Magne Espås

Anine Lillevik

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
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Roger Monsen

23

N

24

I

25

I

26

I

28

I

29

I

30

N

31

I

32

N

33

I

34
35

I
I

36

X

37

I

38

X

39

U

40
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SOSI-kontroll av planID
2021001 Engan leir,
oversendt planforslag pr.
23.12.2021
Ettersending dokumenter
- Skredfarevurdering og
naboliste
Engan Leir - foreslåtte
endringer, nye
plandokumenter
Oppdatert
innspill/vurdering fra
forslagsstiller
Engan Leir - Plankart,
sosifil + sosikontroll til
teknisk godkjenning
Ettersending dokumenter
- ROS-analyse
Anmodning om SOSIkontroll - planID:
50272021001
Siste bestemmelser Engan Leir
SOSI-kontroll av PlanID
2021001 detaljregulering
Engan leir, oversendt
planforslag 03.02.2022
Epost vedr. Engan leir og
omsorgsboliger
Planbeskrivelse 02032022
Svar på spørsmål
angående bestemmekser
for Kulvert/ Søstubekken
ifbm. reguleringplan
Engan Leir
Særutskrift
Planbehandling detaljreguleringsplan
Engan leir (planID: 5027
2021001)
Bestemmelser, rettet i
henhold til vedtak i sak
6/22 den17.02.2022
Annonse detaljregulering Engan
leir
Høringsbrev 502120210001 Detaljregulering Engan
leir
Uttalelse vedrørende Detaljregulering Engan
leir - PlanID
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Audhild Bjerke

PKA arkitekter v/Hilde
Nessa
PKA arkitekter v/Hilde
Nessa
PKA Arkitektkontor AS
PKA Arkitektkontor AS
PKA Arkitektkontor AS
Roger Monsen
PKA Arkitektkontor AS
Audhild Bjerke

Steinar Reinkind, leder
EKT
PKA Arkitektkontor AS
Midtre Gauldal kommune

Audhild Bjerke
Tore Wolden
PER KNUDSEN
ARKITEKTKONTOR
AS m.fl.
Samediggi/Sametinget
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502120210001, Midtre
Gauldal kommune
Uttalelse til høring Detaljregulering Engan
leir - Midtre Gauldal
kommune
NVE har innsigelse til
Plan 502120210001 Detaljregulering for
Engan leir - Midtre
Gauldal kommune
Fylkeskommunens
uttalelse - detaljregulering
for Engan Leir - PlanID
502120210001, Midtre
Gauldal kommune
Uttalelse til mottatt
høring - forslag til
detaljreguleringsplan for
Engan leir
Samordnet uttalelse detaljregulering for
Engan Leir - Midtre
Gauldal 54/113
Uttalelse detaljregulering for
Engan Leir - Midtre
Gauldal 45/113
Engan Leir - ber NVE
om å trekke sin innsigelse
Forslag til
detaljreguleringsplan for
Engan Leir sluttbehandling
NVE trekker innsigelsen
til detaljreguleringsplan
for Engan leir, Gbnr
54/113 - Midtre Gauldal
kommune
Skredfare, SOSI-filer
Oppsummering infomøte
naboer 30.06.22
Sosi-filer, revidert
plankart, Reguleringsplan
Engan leir
Anmodning om sosikontroll før
sluttbehandling, Engan
Leir
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Statens vegvesen

NVE

Trøndelag
fylkeskommune

Mattilsynet region Midt

STATSFORVALTEREN
I TRØNDELAG
STATSFORVALTEREN
I TRØNDELAG
Midtre Gauldal
kommune, Eiendom og
kommunalteknikk

NVE

Skred AS
Vegar Myren
PKA
Roger Monsen
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Skredfarevurdering Skred
AS 22245-01-2 revidert etter
UKS
Plankart, 12.07.2022.
Revidert med nye faresoner
skredfare
20221702 Bestemmelser
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Sammendrag:
Detaljreguleringsplan for Engan Leir skal legge til rette for investeringsprosjektet Nye
Lysgården. Planen er i henhold til pågående kommunedelplan for Støren. Planen har vært til
høring og offentlig ettersyn. NVE ga her innsigelse til planen, da snøskredfaren ikke var
tilstrekkelig utredet. Ny skredfarevurdering ble utført våren 2022. I tillegg er detaljskissene for
prosjektet revidert, som plasserer Lysgården utenfor de kartlagte faresonene. Dermed unngås
etablering av fordyrende sikringstiltak. NVE nå trukket sin innsigelse. Detaljreguleringsplanen
legges derfor fram for sluttbehandling med en mindre justering av faresonene og tilhørende
bestemmelser.
Saksopplysninger:
Formannskapet vedtok i møte 17.02.2022, sak 6/22 å sende forslag til detaljreguleringsplan for
Engan leir (nye Lysgården) på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig
ettersyn. Planforslaget er sendt berørte sektormyndigheter ved brev av 28.02.22. Videre er
planforslaget sendt berørte naboer, og lagt ut til offentlig ettersyn. Uttalefrist ble satt til 15.04.22.
Sweco utførte sommeren 2020 en skredfarevurdering og konkluderte med fare for
steinsprang, med forslag til enten fangvoll eller fanggjerde for å sikre. Dette ble tatt inn i
planforslaget, i form av faresone skred i plankartet med tilhørende bestemmelser.
NVE har i sin uttalelse til planen innsigelse med bakgrunn i at snøskredfaren ikke var
tilstrekkelig vurdert og avklart. For å avklare betydningen av skogen som skredhindrende
element og hvor stor del av lia ovenfor planområdet som evt. er nødvendig å opprettholde
skogkledd for å opprettholde sikkerheten mot skredfare, ble det gjennomført en ny
skredfarevurdering, denne gangen av Skred AS, med Sweco som uavhengig kontrollerende
organ. Det ble gjennomført befaring 14.06.22 i tillegg til bruk av drone.
Rapporten, som er vedlagt saksframlegget, opprettholder anbefalingene om faresoner med
konkluderer med at det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 i
planområdets vestlige del. Det er ikke faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100. Faresonen med
årlig sannsynlighet på ≥1/5000 berører skissert plassering av tiltaket. Dersom tiltaket flyttes mot
øst, slik at det havner utenfor faresonen, vil tiltaket tilfredsstille dagens sikkerhetskrav mot skred
for sikkerhetsklasse S3. Dersom flytting av tiltaket av ulike grunner ikke er mulig, må det
etableres sikringstiltak. Siden det ikke er faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100 i
kartleggingsområdet, tilfredsstiller området krav til sikkerhet mot skred for tiltak i
sikkerhetsklasse S1 (f. eks lager).
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Skredrapporten konkluderer med at hogst av skogen ikke vil medføre noen vesentlig endring av
faresonene for skred i området. Hogst av skog vil ikke ha noen påvirkning på faresonene, da
steinsprang vurderes å forekomme hyppigere og med lengre utløp.
Det er noen avvik i faresonene ut fra planforslaget som ble lagt fram til førstegangsbehandling. I
den nordlige delen av området, der stensprang er dimensjonerende skredtype, er det kun få meter
forskjell mellom faresonene. Dette skyldes tolkning av modellresultater, samt bruk av
droneinspeksjon. I sør er faresonene noe større på grunn av hensyn til nye, oppdaterte føringer
fra NVE ifb. potensielle løsmasseskred. Plankartet er oppdatert med de nye faresonene inntegnet.
Faresonene er nå foreslått revidert etter ulik sannsynlighetsgrad for skred, som styrer hvilke
typer bygninger som kan tillates innenfor sonene i form av tilhørende sikkerhetsklasser etter
teknisk forskrift (TEK 17). Det er også foreslått en endring av forskriftene for å klargjøre
sammenhengen mellom faresonene og tillatte type bygninger.

Kartutsnitt over til høyre viser reviderte faresoner inndelt i to, som strekker seg lenger sørover
enn opprinnelig angitt (utsnitt til venstre).
Enhet for eiendom og kommunalteknikk (EKT) har fått utarbeidet nye detaljskisser for
Lysgården, som hensyntar faresonene. Disse viser en utbygging av planområdets nordlige del, og
forutsetter en riving av eksisterende brakke lengst i nord. Nye Lysgården går her klar av
faresonene, mens det er planlagt et lagerbygg som etter sikkerhetsklassene kan tillates innenfor
faresonene.
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Skisse over planområdets nordlige del viser foreløpig forprosjekt, landskapsplan av Nye
Lysgården, 24.06.22 av Norconsult. Hjørne på Nye Lysgården ligger akkurat utenfor ny
faresone. Søstubekken ses lengst nede til venstre.
EKT med prosjektleder har avholdt et informasjonsmøte med naboer og berørte parter
30.06.2022. Her ble det orientert om detaljer for videre arbeid i området. Dette innebærer en plan
om at brakke samt vaktbu skal rives. Det samme gjelder gjerde rundt brakka og mot bekkeløpet.
Tursti planlegges etablert langs vestsiden av området med gapahuk, i samråd med naboer.
Strøkslekeplass planlegges i område angitt lengst i sør, i dialog med anleggslinja på skolen.
Hundeklubben bruker i dag et lokale i brakka. Det ble opplyst om at kommunen dessverre ikke
har noe annet egnet lokale som hundeklubben kan bruke per i dag.
Innspill og vurdering
Innen fristens utløp er følgende merknader mottatt:
Innspill
Mattilsynet, 23.03.2022
Kommenterer at det er positivt at det
foreligger en VA-plan med avklart eierskap
til vannforsyningsnettet, som Mattilsynet
spilte inn ved planoppstart.

Kommunedirektørens vurdering

Når det gjelder kapasitet for slokkevann skal Bestemmelsene sikrer at teknisk godkjent
det kjøres kapasitetsberegninger ut fra en
vann og avløpsplan skal forelegges
eksisterende nettmodell. Det er positivt. Det
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kommer ikke fram av høringsdokumentene
at det er krav til sprinkleranlegg.

kommunen til godkjennelse før
rammetillatelse kan
gis. Her skal det også dokumenteres
tilstrekkelig slukkvann. Eventuelt krav til
sprinkelanlegg for bygninger innenfor
planområdet styres gjennom byggesak.

Som det går frem av VA – notatet skal
anlegget prosjekteres og bygges etter
kommunens VA – norm. Det vil sikre mer
robuste og varige løsninger.
Vi ser at det i bestemmelsene er stilt krav
om at teknisk godkjent VA – plan skal
forelegges kommunen til godkjennelse før
byggetillatelse kan gis. Vi kan ikke se at det
i bestemmelsene er stilt krav om at før
brukstillatelse gis skal teknisk infrastruktur
som for eksempel drikkevann være ferdig
opparbeidet og godkjent av Midtre Gauldal
kommune,

Det er foreslått rekkefølgebestemmelser, der
før igangsettingstillatelse gis, skal løsning
for tilstrekkelig vanntilgang godkjennes av
Midtre Gauldal kommune
v/kommunalteknisk.
Dette anses som tilstrekkelige krav til
tiltaket mht drikkevann.

Det må sikres at vannverkseier etter at
området er ferdig utbygd har tilgang til all
nødvendig infrastruktur for drikkevann.

Det er kommunalt eierskap, både til
planområdet og til vann- og avløpsnettet.
Bestemmelsene sikrer at kommunalteknikk
godkjenner VA- plan

Vi registrerer at det er et bekkeløp i
planområdet som trolig har sitt utløp i
Gaula. Vi forventer derfor at om det er
relevant (ut fra en risikovurdering /
kartlegging) også gjennomføres tiltak for å
forebygge overføring av kjent og ukjent
smitte til vassdraget. Særlig aktuelt for
overføring av Gyrodactylus salaris mellom
vassdrag. Parasitten vil kunne overleve en
tid i fuktig miljø uten at det er fisk til stede.

Innspill om smitteverntilak tas til
orientering.

Tiltak kan for eksempel være vask og
desinfeksjon av anleggsmaskiner og annet
utstyr før det benyttes i og nært vassdrag.
Det er ikke tillatt å flytte masser direkte
mellom vassdrag.
Maskiner og utstyr som er brukt i ferskvann
eller sjøvann skal være tørket før de benyttes
i andre vassdrag.
NVE, 15.03.2021
NVE har innsigelse til reguleringsplan for
Engan Leir da vi ikke anser at faren for
snøskredfare er tilstrekkelig vurdert og
avklart iht. plan- og bygningsloven §§ 5-4
og 28-1 samt TEK17 § 7-3.
Tiltaket er å anse som et S3-tiltak iht. i
TEK17 § 7-3. Vi anbefaler generelt at NVEs

Innspillet tas til etterretning. Det har blitt
gjennomført en ny skredvurdering av
området i samråd med NVE, for å kartlegge
snøskredfaren og skogens betydning i lia
ovenfor planområdet. Viser til vedlagte
Skredfarevurdering fra Skred AS – revidert
etter UKS fra Sweco, 29.06.2022.
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veileder «Sikkerhet mot skred i bratt
terreng- Kartlegging av skredfare i
reguleringsplan og byggesak» legges til
grunn for skredfarevurderinger /
kartlegginger som skal gjøres. Vi minner om
at NVEs veileder stiller krav om uavhengig
kvalitetssikring (UKS) for alle utredninger
som svarer ut sikkerhets-kravet for
bygg/tiltak i sikkerhetsklasse S3.
NVE påpeker at det er positivt at det er
gjennomført en skredfarevurdering samt at
det er tatt inn avbøtende tiltak for å redusere
steinsprangfare (fangvoll/fanggjerde) i
bestemmelsene. Når det gjelder
snøskredfare, er ikke dette tilstrekkelig
avklart i skredfarevurderingen fra Sweco.
For å avklare betydningen av skogen som
skredhindrende element og hvor stor del av
lia ovenfor planområdet som evt. er
nødvendig å opprettholde skogkledd for å
opprettholde sikkerheten mot skredfare,
anbefaler vi at det gjennomføres en konkret
snøskredfarevurdering. Dersom en kommer
fram til at det i (deler av) lia er nødvendig å
opprettholde en skogbestand, må dette
arealet avsettes som hensynssone fare (jf.
pbl § 12-6) med bestemmelser som ivaretar
skogen og legger premisser for et evt.
begrenset skogbruk, behov for revegetering,
evt. sikring etc. For å kunne oppfylle
kravene om uavhengig kvalitetssikring i vår
skredfareveileder, anbefaler vi sterkt at det
benyttes et annet firma enn Sweco, som da
også må vurdere de andre skredtypene.
Faglige råd for det videre
utredningsarbeidet
• Der snøskred er aktuelt (som her) må det
gjennomføres en fullstendig klimaanalyse,
med fokus på ekstrem nedbør og vind, og
ikke bare normale data og midlere
snødybder.
• Der skogen har betydning for
utløsningssannsynligheten for snøskred
(som her), må skogtetten vurderes/
kommenteres ift. kravene til tetthet osv.
• Skredutløp bør vurderes ved hjelp av
modelleringsverktøy.
• Konsulent/rådgiver bør ha minst 3 - 5 års
arbeid med hovedoppgaver innen
skredfareutredninger.
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Sametinget, 08.03.2022
Kjenner ikke til at det er registrert
automatisk freda samiske kulturminner i det
omsøkte området. Sametinget har derfor
ingen spesielle kulturminnefaglige
merknader til planforslaget. Minner også om
den generelle aktsomhetsplikten som bør
fremgå av reguleringsbestemmelsene.

Innspillet tas til orientering.
Hensynet til kulturminner og
aktsomhetsplikten ivaretas av
sektorlovgivning, uavhengig av
reguleringsbestemmelsene.

Statens vegvesen, 09.03.2022
Statens vegvesen har ingen merknader til
planforslaget da det ikke berører oss i særlig
grad

Innspillet tas til orientering.

Statsforvalteren i Trøndelag, 08.04.2022
Landbruk: Ingen merknader
Klima og miljø: Viser til tidligere uttalelse
til planoppstart, der statsforvalteren
kommenterte viktigheten av å sikre
gjenåpning av Enganbekken, som en del av
et varig verna vassdrag, nasjonalt
laksevassdrag og i lys av klimaendringene.
Viser til rivningsarbeidet på Norsk kyllings
gamle lokaler, og mener det kan koordineres
en omlegging og åpning av Enganbekken
slik at fisk kan passere hele bekkeløpet fra
planområdet og ned til Gaula, en strekning
på ca 350 meter.

Viser til vurderinger av åpning av bekken
gjort i formannskapet den 17.02.2022.
Særutskrift av sak 6/22 er vedlagt denne
saken.
Innspillet for øvrig tas til orientering.

Gir derfor følgende faglige råd:
- Bestemmelsene bør justeres slik at
det ikke er et alternativ å legge om
bekken i et nytt rør. I stedet må det
være et klart mål i bestemmelsene at
fremtidig situasjon skal være en åpen
bekk gjennom planområdet.
Kantskog, gytegrus, naturlig
arrondering (ikke kanalisering, men
svinger, hull, kulper,grusører etc) må
legges til grunn for utforming av ny
åpen løsning.
- Det utarbeides en helhetlig plan for
åpning av bekken, fra dens utløp i
Gaula og videre oppstrøms
planområdet, slik at man får sett
vassdraget i sammenheng.
Viser til vurdering av innspill og merknad
Gjør ellers oppmerksom på at terrenget
fra NVE, tidligere i saksframlegget, samt
oppstrøms planområdet er rasutsatt. Sett i
vedlagte skredrapport fra Skred AS.
lys av NVEs innsigelse om skredforhold, er
det et risikomoment at snø eller annet
rasmateriale kan rase ut i bekken og demme
den opp. Dette kan gi en forsterket
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oversvømming av området og bør derfor
vurderes nærmere.
Helse og omsorg og barn og unge:
Det er positivt at planen legger til rette for
strøkslekeplass. Samlet vurderes sikringen
for etablering av lekeplassen å være god
nok. Med hensyn til støy og luftkvalitet kan
§ 3.9 om anleggsperioden med fordel
henvise til retningslinjen
hhv. T-1442/2021 og T-1520. Det gir
hjemmel til innholdet, inkludert
grenseverdiene.
Samfunnssikkerhet:
Planområdet er berørt av en aktsomhetssone
for snøskred. Snøskredkartene er definert ut
fra beregninger av terrenghelning og skal
fungere som en støtte for planleggere og
beslutningstakere og gjøre oppmerksom på
potensiell fare. Kommunen må derfor følge
opp og sørge for risikoreduserende tiltak.
Statsforvalteren minner om at etter pbl. § 28
1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom
opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller
vesentlig ulempe som følge av natur eller
miljøforhold. Det er kommunen som er ilagt
dette oppfølgingsansvaret. Før vedtak av
planen bør kommunen rådføre seg med
NVE for å avklare eventuelle fareområder
for skred, samt sikre at skredfare blir
tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet.

Kommunedirektøren tar rådet om endring av
bestemmelsen vedr. støy i anleggsperioden
til etterretning og foreslår å ta inn
henvisningene til retningslinje T-1442/2021
og T-1520.

Viser til vurdering av innspill og merknad
fra NVE, tidligere i saksframlegget, samt
vedlagte skredrapport fra Skred AS. Her er
særlig potensiell snøskredfare og betydning
av skogen i området utenfor planområdet
vurdert.

Trøndelag fylkeskommune, 22.03.2022
Påpeker at det står en brakke fra krigen på
tomta. Denne er den siste brakka på tomten i
en rekke på fem som sto igjen fra 2.
verdenskrig. Denne er ikke registrert som
kulturminne i noe karttjeneste, men har en
verdi i form av identitet og historie.
Vurderer at det er liten risiko for at planen
vil komme i konflikt automatisk fredete
kulturminner. Vi minner imidlertid om den
generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i
grunnen (mulig fredet kulturminne), må en
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.

Innspillet tas til orientering.

Viser til vurdering gjort vedr. kulturminner i
innspillet fra Sametinget, tidligere i
saksframlegget.
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Kommunedirektøren vurderer ut fra innkomne innspill og ny skredkartlegging, at det er behov
for en justering og ytterligere detaljering både av faresonen for skred og av bestemmelsene under
§4 – faresone H310. Planforslaget har en faresonefølgene ordlyd: «.»
Faresonen angir område der det er årlig sannsynlighet for skred større eller lik 1/5000.
Kommunedirektøren vurderer at det er hensiktsmessig med en mer detaljert inndeling av
faresone for ras og skred (H310_1 og H310_2). Dette er vist på vedlagte reviderte plankart. Det
foreslås også en revidering av bestemmelsene, der gjeldene utgår:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) (sone H310)
Bygninger og anlegg innenfor hensynssone ras og skredfare tillates ved opparbeidelse av
fangvoll og/eller fanggjerde.
Ny bestemmelse forslås:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) sone 310_1 og 310_2)
a) Dersom byggetiltak skal tillates i faresonene, skal det dokumenteres god nok sikkerhet
i forhold til krav stilt i byggeteknisk forskrift (TEK). Denne dokumentasjonen skal være
på plass før byggearbeidet kan starte.
b) Faresone H310_1 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/1000. I denne faresonen tillates ikke det som vil medføre økt
personopphold på eiendommen eller byggetiltak som omfatter store
materielle/økonomiske verdier, tilsvarende sikringsklasse S2 i TEK.
c) Faresone H310_2 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/5000. I denne faresonen er det ikke tillatt å oppføre byggverk hvor
konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkning av skred, vil være særlig stor,
tilsvarende sikringsklasse S3 i TEK.
Ut fra foreslått ny bestemmelse over, vurderer kommunedirektøren at følgende
rekkefølgebestemmelse blir overflødig, og foreslås tatt ut:
§ 5-1 Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal
fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde med høyde på 2,5 meter og dokumentert
energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.
Da området realiseres i flere etapper, med nye Lysgården som første byggetrinn, vil følgende
rekkefølgebestemmelse være unødig begrensende og foreslås tatt ut:
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse, skal min. 50 % av totalt antall
parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under terreng, så framt terreng
og helningsgrad tilrettelegger for det.
Kommunedirektøren vurderer at kravene til parkering er tilstrekkelig dekket gjennom
bestemmelsene §3.6 Parkering (§12-7 nr. 4, 7): Min. 50 % av parkeringsplasser skal legges
delvis eller helt under terreng.
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan samt økonomiske konsekvenser er
vurdert i sak 6/22, der særutskrift er vedlagt denne saken.
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Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for
Engan leir, planID 5057 2021001, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer:
Plankartet endres med justerte faresoner etter ny skredvurdering, jf. Rapport: Skredfarevurdering
Skred AS – revidert etter UKS fra Sweco, 29.06.2022.
Følende bestemmelser utgår:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) (sone H310)
Bygninger og anlegg innenfor hensynssone ras og skredfare tillates ved opparbeidelse av
fangvoll og/eller fanggjerde.
§ 5-1 Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal
fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde med høyde på 2,5 meter og dokumentert
energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse, skal min. 50 % av totalt antall
parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under terreng, så framt terreng
og helningsgrad tilrettelegger for det.
Følgende bestemmelse tas inn:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) sone 310_1 og 310_2)
a) Dersom byggetiltak skal tillates i faresonene, skal det dokumenteres god nok sikkerhet
i forhold til krav stilt i byggeteknisk forskrift (TEK). Denne dokumentasjonen skal være
på plass før byggearbeidet kan starte.
b) Faresone H310_1 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/1000. I denne faresonen tillates ikke det som vil medføre økt
personopphold på eiendommen eller byggetiltak som omfatter store
materielle/økonomiske verdier, tilsvarende sikringsklasse S2 i TEK.
c) Faresone H310_2 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/5000. I denne faresonen er det ikke tillatt å oppføre byggverk hvor
konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkning av skred, vil være særlig stor,
tilsvarende sikringsklasse S3 i TEK.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for
Engan leir, planID 5057 2021001, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer:
Plankartet endres med justerte faresoner etter ny skredvurdering, jf. Rapport: Skredfarevurdering
Skred AS – revidert etter UKS fra Sweco, 29.06.2022.
Følende bestemmelser utgår:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) (sone H310)
Bygninger og anlegg innenfor hensynssone ras og skredfare tillates ved opparbeidelse av
fangvoll og/eller fanggjerde.
§ 5-1 Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal
fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde med høyde på 2,5 meter og dokumentert
energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse, skal min. 50 % av totalt antall
parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under terreng, så framt terreng
og helningsgrad tilrettelegger for det.
Følgende bestemmelse tas inn:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) sone 310_1 og 310_2)
a) Dersom byggetiltak skal tillates i faresonene, skal det dokumenteres god nok sikkerhet
i forhold til krav stilt i byggeteknisk forskrift (TEK). Denne dokumentasjonen skal være
på plass før byggearbeidet kan starte.
b) Faresone H310_1 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/1000. I denne faresonen tillates ikke det som vil medføre økt
personopphold på eiendommen eller byggetiltak som omfatter store
materielle/økonomiske verdier, tilsvarende sikringsklasse S2 i TEK.
c) Faresone H310_2 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/5000. I denne faresonen er det ikke tillatt å oppføre byggverk hvor
konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkning av skred, vil være særlig stor,
tilsvarende sikringsklasse S3 i TEK.
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Skredfarevurdering for detaljregulering av
Engan leir, Midtre Gauldal
Sammendrag
Midtre Gauldal kommune arbeider med reguleringsplan for nye Lysgården, et arbeidssenter
som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år.
Tiltaket faller i S3, men det kan også være aktuelt med tiltak i sikkerhetsklasse S2 og S1.
Sweco utførte sommeren 2020 en skredfarevurdering og konkluderte med fare for
steinsprang, med forslag til enten fangvoll eller fanggjerde for å sikre. NVE har kommet med
innsigelse mot Swecos rapport. Oppdragsgiver har bestilt en ny rapport fra Skred AS
Skred AS har på grunnlag av en helhetlig vurdering (blant annet klimaanalyse,
befaringsobservasjoner, terrenganalyse og modelleringer) konkludert med at det er
faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 i planområdets vestlige del.
Det er ikke faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100.
Faresonen med årlig sannsynlighet på ≥1/5000 berører skissert plassering av tiltaket. Dersom
tiltaket flyttes mot øst, slik at det havner utenfor faresonen, vil tiltaket tilfredsstille dagens
sikkerhetskrav mot skred for sikkerhetsklasse S3. Dersom flytting av tiltaket av ulike grunner
ikke er mulig, må det etableres sikringstiltak.
Siden det ikke er faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100 i kartleggingsområdet,
tilfredsstiller området krav til sikkerhet mot skred for tiltak i sikkerhetsklasse S1 (f. eks lager)
Skred AS
Adresse: Baklivegen 27, 3570 Ål
Kontorer: Kongsberg, Voss, Ål

Foretaksregisteret:
NO 914 596 890 MVA
Konto nr.: 2320 17 26158
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Sweco utførte midt i 2020 en detaljert skredfarevurdering for en reguleringsplan dekkende
for GBnr. 45/113 i Midtre Gauldal kommune (Sweco, 2020). Ifølge oppdragsgiver skal
reguleringsplanen «primært legge til rette for nye Lysgården, et arbeidssenter som tilbyr
arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år. Planen skal
også legge til rette for annen offentlig og privat tjenesteyting, nærings- og kontorvirksomhet
med nødvendig infrastruktur, uterom, strøkslekeplass og gangforbindelser. Planen åpner
også for bydelskafe, lager, kontor og produksjon med videre. Innenfor tjenesteyting åpnes
det videre for mulighet til en rekke virksomheter, deriblant helse- og omsorgsinstitusjoner,
selv om det ikke er konkretisert planer for dette ennå.» Sweco plassserte derfor tiltaket i
sikkerhetsklasse S3. Utearealet ble plassert i sikkerhetsklasse S2, da kravet til sikkerhet for
tilhørende uteareal kan reduseres med en klasse.
Sweco konkluderte med at det var faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og
1/5000 på tomta, og at deler av faresonene berørte tiltaket. Sweco foreslo derfor at to
alternative sikringstiltak: Enten en fangvoll med 2 m høyde plassert parallelt med veien på
den vestlige siden av planområdet eller et fanggjerde med høyde på 2,5 m og dokumentert
energikapasitet på 1250 kJ.
For snøskred vurderte Sweco at: "Skog vil redusere sannsynligheten for at snø kan løsne,
samt bremse eller stoppe evt. skredmasser som kunne løsne fra antatt løsneområder før
massene når planområdet." Sweco anbefalte derfor å beholde skogen i skråningen ovenfor
planområdet, og at det ved bortfall av skog måtte utføres en ny skredfarevurdering.
NVE har kommet med innsigelse til skredfarevurderingen til Sweco (NVE, 2021). Grunnlaget
for innsigelsen er at «faren for snøskredfare ikke er tilstrekkelig vurdert og avklart iht. planog bygningsloven §§ 5-4 og 28-1 samt TEK17 § 7-3.» I innsigelsen har NVE gitt følgende råd
for det videre utredningsarbeidet:
•

•
•
•

Der snøskred er aktuelt (som her) må det gjennomføres en fullstendig klimaanalyse,
med fokus på ekstrem nedbør og vind, og ikke bare normale data og midlere
snødybder.
Der skogen har betydning for utløsningssannsynligheten for snøskred (som her), må
skogtetten vurderes/ kommenteres ift. kravene til tetthet osv.
Skredutløp bør vurderes ved hjelp av modelleringsverktøy.
Konsulent/rådgiver bør ha minst 3 - 5 års arbeid med hovedoppgaver innen
skredfareutredninger.

I tillegg til dette har NVE presisert at siden tiltaket er å anse som et S3-tiltak iht. i TEK17 § 7-3
stilles det krav om uavhengig kvalitetssikring av et annet foretak. Dette til tross for at Swecorapporten ble utarbeidet sommeren 2020, ca. et halvår før NVEs nye veileder ble publisert
og kravet om uavhengig kvalitetssikring for skredfarevurderinger av S3-tiltak trådde i kraft.
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Skred AS foreslo at kommunen burde be Sweco oppdatere skredfarevurderingen iht. rådene
i NVEs innsigelse, og at Skred AS etter dette kunne utføre den uavhengige kvalitetssikringen
av den oppdaterte vurderingen. Dersom Sweco av ulike grunner ikke hadde mulighet til å
oppdatere vurderingen, tilbydde Skred AS å utføre nye skredfarevurdering iht. NVE veileder
fra 2020. Skred AS presiserte at sistnevnt løsning trolig var mer tid- og kostnadskrevende enn
førstnevnte løsning. Oppdragsgiver besluttet at Skred AS skulle utføre ny skredfarevurdering
iht. NVEs veileder og at Sweco skulle utføre den uavhengige kvalitetssikringen av Skred AS
sin vurdering.
Skred AS er derfor bedt om å utføre ny skredfarevurdering for det aktuelle iht. kravene i
sikkerhetsklasse S3 og S2.

1.2 Mål
Skred AS er bedt om å utføre en skredfarevurdering for området vist i figur 1 og figur 2.
Dagens krav til sikkerhet mot skred, definert i TEK17 med veileder, skal legges til grunn for
vurderingene.

1.3 Befaring
Befaring ble utført av Sondre Lunde 14. juni 2022. Det var overskyet med skydekke over
påvirkningsområdet, og dermed greie befaringsforhold. Befaringen ble utført til fots og med
drone.

1.4 Forbehold
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det
kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene.
Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik de var på vurderingstidspunktet, på
tilgjengelig bildemateriale, flyfoto, og kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres,
kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny vurdering.
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Figur 1: Lokalisering av kartleggingsområdet, samt de meteorologiske stasjonene benyttet i
klimaanalysen. I tillegg er det beregnet klimadata fra SeNorge sine griddede datasett. Disse
klimadataene er innhentet med koordinat i påvirkningsområdet med en modellhøyde på 200
moh., der potensielle løsneområder er lokalisert.

Midtre Gauldal kommune

7/33

98

Oppdrag: 22245 Midtre Gauldal, Støren – Skredfarevurdering reguleringsplan på Engan
Rapport: Skredfarevurdering
Dokument nr.: 22245-01-1. Dato: 2022-06-20

2 Krav til sikkerhet mot skred
2.1 Lovverket
Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og
tilbygg:
«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe
som følge av tiltak.»
Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og
tilhørende uteareal (Tabell 1). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for
skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse
og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på
byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2017).
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2017).
Sikkerhetsklasse for skred
S1
S2
S3

Konsekvens
Liten
Middels
Stor

Største nominelle årlige sannsynlighet
1/100
1/1000
1/5000

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det
er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og
lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler. Tilbygg på inntil 50 m2
faller også inn under sikkerhetsklasse S1.
Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller
der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Driftsbygninger i
landbruket samt parkeringshus og havneanlegg er nevnt som eksempler.
Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der
det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk
som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er:
-

eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter
arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder
seg mer enn 25 personer
skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon
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Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til
bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en
klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som
må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall
personer som oppholder seg på utearealet.

2.2 Aktuelle krav
2.2.1 Tiltakets sikkerhetsklasse
Det er opp til kommunene å vurdere aktuelle krav til sikkerhet i de ulike byggesakene.
Siden tiltaket tilrettelegger for normalt personopphold på flere enn 25 personer, faller
tiltaket i sikkerhetsklasse S3. Som beskrevet i delkapittelet ovenfor, kan det være aktuelt å
redusere sikkerhetsklassen til utearealet med en klasse, altså til sikkerhetsklasse S2.
Eksponeringstiden for personer og antall personer som oppholder seg på utearealet er
momenter som da må vurderes.
Etter at Skred AS startet oppdraget, forhørte kommunen seg om plassering av et lagerbygg.
Lagerbygg (samt andre mindre tiltak, som garasjer og uthus) faller i sikkerhetsklasse S1.
Skred AS har derfor kartlagt skredfaren i området iht. kravene i sikkerhetsklasse S1, S2 og S3.
2.2.2 Uavhengig kvalitetssikring
I henhold til ny veileder for skredfarekartlegging i bratt terreng (NVE, 2020), er det krav om
uavhengig kvalitetssikring for utredninger som omfatter sikkerhetsklasse S3. Dette er altså
gjeldende for denne skredfarevurderingen. Oppdragsgiver har opplyst om at Sweco skal
utføre den uavhengige kvalitetssikringen.
2.2.3 Erfaring på personell som utfører skredfarevurderinger
Veilederen stiller også krav om at fagpersonene som utfører skredfarevurderingen må ha
minst fem og tre års relevant arbeidserfaring med skredfarevurdering (NVE, 2020). Sondre
Lunde og Espen Eidsvåg, som har utført denne skredfarevurderingen, tilfredsstiller disse
kravene.

2.3 Vurderte skredtyper
I TEK17 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for
vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper:
-

Skred i fast fjell
Skred i løsmasser
Snøskred, inkludert sørpeskred

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som
kan sammenliknes direkte med kravene i Tabell 1.
2.3.1 Snøskred og sørpeskred
Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet,
som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med
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utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket
løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store
snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere
enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape
skredvind med kraft til å utrette stor skade.
Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest
forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel
på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall
blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens
snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er
ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred.
2.3.2 Skred i fast fjell
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning
benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m3) og steinskred (volum 100-10.000 m3).
Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn
40-45°.
2.3.3 Jordskred og flomskred
Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel
utløst i skråninger som er brattere enn 25-30°. Man kan skille mellom kanaliserte og ikkekanaliserte jordskred.
Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye
skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når
terrenget flater ut blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred
bygge en vifte av skredavsetninger. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover
langs en sone som gradvis kan bli bredere. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng
med finkorna, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturlig terrasseformede
skråninger i terrenget.
Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner,
gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned
mot 10°. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og
oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere
masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små
flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i
kombinasjon med sørpeskred.
2.3.4 Skredfare og klimaendringer
Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og
forekomsten av disse skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at
ekstremt vær inntreffer oftere. Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke
frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred, men i hvilken grad
skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er uvisst.
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Det er ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredsannsynlighet, skredstørrelse eller
skredutløp og så bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en
rekke usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere, men som
vurderes skjønnsmessig når en utreder eller kartlegger skredfare.
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3 Beskrivelse av området
Kartleggingsområdet er lokalisert nord for sentrum i Støren, Midtre Gauldal kommune.

Figur 2: Kart med beregnet terrenghelning i dalsiden ovenfor kartleggingsområdet.
Påvirkningsområdet, som er det området som potensielt kan gi skred ned mot
kartleggingsområdet, er også vist. Rød firkant viser planlagt plassering av tiltak.

3.1 Topografi
Terrenganalysen er basert på en nasjonal digital høydemodell med oppløsning på 1 m x 1 m
basert på laserscanningdata fra 2015 (Kartverket, 2020). Kart med terrenghelning beregnet
fra terrengmodellen med 1 m x 1 m celler er vist i Figur 2.
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Kartleggingsområdet er lokalisert i foten av en østvendt fjellside. Fjellsiden er overordnet
sett trappetrinnsformet med flere nivåer med nær vertikale partier og flatere partier
nedenfor. I selve kartleggingsområdet på ca. 75 moh. er tilnærmet flatt.
Like vest for kartleggingsområdet der tiltaket planlegges stiger terrenget brattere enn 27°
opp til ca. 130 moh. Det øvre partiet i dette området har nær vertikal helning. Omtrent
mellom 130-150 moh. er det et slakere parti. Ovenfor dette opp til ca. 300 moh. er
terrenghelningen nær vertikal. På rundt 300 moh. er det er et slakt terrengbelte. Bredden på
terrengbeltet varierer fra 10 m i sør til 200 m i nord. Mellom 300-350 moh. er
terrenghelningen nær vertikal opp til flaten der Furukollen skyteanlegg er lokalisert.
Skrenten ovenfor skyteanlegget er lokalisert utenfor påvirkningsområdet pga. den brede
flaten ved skyteanlegget. Dette støttes av at utbredelsen av at NVEs aktsomhetskart i
tilknytning til denne skrenten stopper på flaten ved skyteanlegget.
Sør for der tiltaket planlegges kommer det ned en bekk i en forsenkning, som grovt deler
påvirkningsområdet i to. Forsenkningen har relativt bratt gradient opp til skyteanlegget, der
det også er lokalisert et masseuttak. Ovenfor dette avtar renneformasjonens gradient. Det er
flere åpne, små myrområder langs forsenkningen ovenfor skyteanlegget.
Sør for forsenkningen, altså sør i påvirkningsområdet og ovenfor kartleggingsområdet sørlig
del, er terrenget relativt likt som ovenfor der tiltaket planlegges. Det vil si en trappetrinnsformet topografi med flere skrenter og slakere partier. Forskjellen er skrentene i dette
området har lavere høydeforskjell enn ovenfor der tiltaket planlegges.

3.2 Geologi
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:250 000. Ifølge NGUs berggrunnsdatabase
består fjellsiden av grønnstein og grønnskifer med lag av kvartskeratofyr (NGU, 2022a)
Løsmassedekket er kartlagt i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022b). Ifølge NGUs løsmassekart er
kartleggingsområdet lokalisert på en elve- og bekkeavsetninger. Nedre deler av
påvirkningsområdet er kartlagt som breelvavsteninger, humus/torvdekke og bart fjell. Øvre
del av påvirkningsområdet er kartlagt som tynt morenedekket, og små områder med bart
fjell og myr. Dette stemmer godt med forholdene observert under befaring.
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Figur 3: Utklipp fra NGUs løsmassekart i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022b).

3.3 Vegetasjon
Dalsiden ovenfor kartleggingsområdet, med unntak av området ved skyteanlegget, er
generelt dekket av tett skog. Kronedekningen er på kilden.nibio.no (NIBIO, 2021) anslått til
>80%, mens tresort en anslått å være mest gran, men også stedvis furu og lauvtrær. Dette
stemmer overens med observasjoner under befaringen.
Det foreligger gode flyfotoer av området helt tilbake til 1956 (Kartverket, 2020). På bildene
fra 1956 og 2006 er det noen tegn som kan tolkes som små, ferske skred. På flybildet tatt i
2021 er det tilsynelatende tegn etter jordskred nord for kartleggingsområdet, men under
befaringen ble det avklart at dette var flatehogst med wire og vinsj.
Sammenligning av disse bildene viser at det har blitt foretatt flatehogst i flere områder
ovenfor kartleggingsområdet. I tillegg til området nevnt i avsnittet ovenfor, ble det mellom
2016 og 2021 foretatt flatehogst av området ovenfor den sørlige delen av planområdet
(mellom GPS-punkt 586 og 595).
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Figur 4: Utklipp fra NIBIO (NIBIO, 2021) som viser estimert kronedekning og treslag i fjellsiden

Figur 5: Vegetasjonsforholdene i fjellsiden ovenfor sørlig del av planområdet, sett mot VSV.
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Figur 6: Vegetasjonsforholdene i fjellsiden ovenfor nordlig del av planområdet, sett mot VNV

3.4 Drenering
Det er utført en dreneringsanalyse (MFD, som ikke er vist i figur). Dreneringen følger i stor
grad forsenkningen som kommer ned ca. midt i planområdet. Med unntak av dette er det
ingen opplagte dreneringsveier i påvirkningsområdet. Det er heller ingen skogsbilveier, som
potensielt kunne påvirket dreneringen.

3.5 Registrerte skredhendelser
I NVE Atlas (NVE, 2022) er det ikke registrert skredhendelser i kartleggingsområdet eller
terrenget ovenfor. Den nærmeste registrerte hendelsen er et jordskred like nord for Engan,
ca. 500 m nord for kartleggingsområdet. I tillegg til dette er det registrert flere steinsprang
på østsiden av elva.

3.6 Tidligere rapporter
Sweco utførte en skredfarekartlegging for planområdet sommeren 2020. Sweco konkluderte
med at det var faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 på tomta
(Figur 7), og at deler av faresonene berørte tiltaket. Steinsprang var dimensjonerende
skredtype. Se kapitel 1.1 for mer detaljert innhold i Swecos vurdering, samt NVEs innsigelse
til vurderingen.
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Figur 7: Swecos faresoner med årlig sannsynlighet 1/1000 (oransje) og 1/5000 (gul).

3.7 Eksisterende skredsikringstiltak og grovt skisserte sikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2022), og det ble heller ikke observert
sikringstiltak mot skred under befaringen.
I bekken som renner i forsenkningen som kommer ned ca. midt i planområdet ble det
observert to gitter for å hindre massetransport inn i stikkrennen nedenfor. Gitrene var
halvfulle av løsmasser og vegetasjon, som tyder på at det kan være en del massetransport i
bekken til tider. Skred AS antar dette er et tiltak mot tette stikkrenner mer enn tiltak mot
evt. skredmasser.
Sweco foreslo to alternative sikringstiltak ifm. skredfarevurderingen i 2020: Enten en
fangvoll med 2 m høyde plassert parallelt med veien på den vestlige siden av planområdet
eller et fanggjerde med høyde på 2,5 m og dokumentert energikapasitet på 1250 kJ. Det er
ikke angitt nøyaktig plassering eller lengde på forlagene, som må anses å være grove forlag
som trenger videre detaljprosjektering.

3.8 Aktsomhetsområder
Kartleggingsområdet ligger helt, eller delvis, innenfor NVEs aktsomhetssone for snøskred,
steinsprang og jord- og flomskred (NVE, 2022).
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3.9 Klima
Det er utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for å vurdere
sannsynligheten for løsmasseskred. Klimaanalysen har derfor i dette tilfelle fokus på korttids
nedbørintensiteter og nedbør som regn, som er relevant ifm. vurdering av løsmasseskred.
Data er hentet fra webportalen eklima.met.no og seklima.no, og en oversikt over benyttede
stasjoner finnes i Tabell 2.
Siden det er utført vurderinger også under andre vegetasjonsforhold, er nedbør i form av
snø også analysert. Klimaanalysen for nedbør i form av snø er utført på grunnlag av griddede
data tilgjengelig på senorge.no.
Tabell 2: Oversikt over benyttede værstasjoner i klimaanalysen.
StasjonsID
66250
67050
67200
68270

Stasjonsnavn

I drift fra

I drift til

Høyde

Breddegrad

Lengdegrad

63,1155
63,2477
63,1478
63,2315

10,0187
10,0419
10,3157
10,4369

[moh.]
Hølonda
Skaun-Rosmo
Lundamo
Løksmyr

Jan. 1895
Jul. 1992
Nov. 1964
Jan. 1960

Okt. 2004
Sep. 2004
Nov 2002
-

360
145
50
173

Figur 8: Månedsnormaler for nedbør (stolper) og temperatur (linje) i normalperioden 19902020. Data fra www.seklima.no.
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Figur 9: Beregnet døgnnedbør for nedbør som regn. Data fra www.eklima.no.
Studier utført i Norge indikerer at løsmasseskred generelt løses ut ved døgnnedbør på min. 8
% av gjennomsnittlig årlig nedbør (Sandersen, Bakkehøi, Hestnes, & Lied, 1997). Generelt er
de fleste jord- og flomskredhendelsene knyttet til nedbørshendelser med varighet på 6-24
timer, og dette gjelder spesielt for Trøndelag og Vestlandet (NVE, 2021). I det vurderte
området, som har en normal årsnedbør på 840-1181 mm (Figur 8), tilsvarer dette en
døgnnedbør på 67-94 mm. Det er utført en ekstremverdianalyse for nedbør i perioden april
til november, da det antas at all nedbør kommer i form av regn. Gjentaksintervallet for en
døgnnedbør på 67-94 mm i området er på 25 - 350 år (Figur 9). Klimaet tilsier dermed at
utløsning av jordskred er mulig.
Sannsynligheten for at en nedbørmengde som potensielt er i stand til å utløse løsmasseskred
forekommer, er ikke det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses.
Snøsmelting er viktig for utløsning av jordskred, spesielt i Trøndelag (NVE, 2021). Utløsning
av løsmasseskred avhenger av mange flere forhold enn nedbørintensitet og snøsmelting, og
blant alle de forholdene er terrenget og kvartærgeologien viktigst. Dette er vurdert og
beskrevet i kapittelet om løsmasseskred.
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Figur 10: Ekstremverdianalyse av snødybde og 3-døgns nysnødybde i området.
Figur 10 viser klimaanalysen av snødybde og 3-døgns nysnødybde. Snødybden i området
med 1000 års gjentaksintervall er beregnet til ca. 160 cm, mens 3-døgns nysnødybde med
1000 års gjentaksintervall er beregnet til ca. 65 cm. 3-døgns nysnødybde benyttes i stor grad
til å vurdere potensiell bruddkanthøyde på snøskred.
Merk at det for ekstremverdianalysene for både nedbør og nedbør kun er beregnet opp til
1000 års gjentaksintervall, og ikke 5000 år. Dette er på grunn av at dataseriene generelt er
for korte til å beregne ekstremverdier med så lange gjentaksintervall. Dette gjelder også til
dels for 1000- og 100 års gjentaksintervall, og det foreligger derfor stor usikkerhet i dataene.
I Trøndelag kommer som regel nedbør ifm. vind fra vestlig sektor. Løsneområdene ligger
dermed i le for nedbørsførende vindretning.
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4 Vurdering av skredfare
Som en del av terrenganalysene er et skyggekart utarbeidet fra terrengmodellen med 1 m x
1 m oppløsning. Skyggekartet er en gjengivelse av terrengoverflaten uten vegetasjon og
bygninger, og brukes for å avdekke morfologiske elementer som ellers er veldig vanskelig å
observere, f.eks. grunnet tett skog. Registeringer fra befaringen og studier på skyggekart,
samt andre kartdata (f.eks. flyfoto) er vist på skyggekartet i Figur 11. Det er områder som er
blitt flatehogd (Figur 5 og Figur 6). Ellers i fjellsiden er det svært tett skog.

Figur 11: Skyggekart med registreringer fra terrenganalysen og befaringen. Merk at Snøskred
i tegnforklaringen refererer til potensielle løsneområder for snøskred, dersom det ikke hadde
vært skog i fjellsiden..
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Tabell 3: GPS-punkter fra befaringen. Plassering av punktene er vist i registeringskartet
ovenfor.
GPS-punkt
584
585
586
587

588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606

Beskrivelse
Kompakt berg uten avløste blokker
Kompakt berg uten avløste blokker
Nordlig ende av hogst
Vifte med flom- og flomskredavsetninger av runda materialer opp til ca. 30
cm. To gitter for å hindre masssetransport inn i stikkrenne. Gitrene har en
høyde på ca. 1 m, men 0,5 m av disse er allerede fylt opp av fine masser og
vegetasjon (kvist, greier og blader). Stikkrennen nedenfor har en diameter på
ca. 0,3 m.
Liten «ledevoll», sannsynligvis menneskeskapt
Berg med ferskt utfall på 0,5 m x 0,2 m x 0,2 m
Mye tegn til massetransport
Potensiell erosjon i veifylling ved stor vannføring
Mye runda elveavsetninger
Mulig utrasing i fylling. Silt, leir og grus på glideplanet
Stikkrenne med bekk gjennom
Sørlig ende av hogst
Hogst med wire og vinsj i 2020, ikke skred, slik det kan fremstå på flybilde
Antydning til vann. Mulig pga. regn i dagene i forveien
Runda masser → Elveavsetning
Terrassekant
Steinsprangblokk på 0,5 m3 og 1 m3
Steinsprangblokker innerst på terrassen omtrent der innerste GPS-spor går
Relativt høy skrent med noe avskalling i front. Ikke avsetninger over
terrassekanten
Fersk blokk som har knekt to trær 2 m og 4 m over bakken
Oppsprukket berg med avsetninger like nedenfor, men ikke over kanten ned
mot kartleggingsområdet
Rotvelt med bart berg nedenfor
Liten flogstein

4.1 Snøskred
Basert på topografi og terrenghelning alene er det teoretiske løsneområde for snøskred i
fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, da fjellsiden har noen konkave formasjoner med en
terrenghelning på 27-45°. De mest aktuelle, teoretiske løsneområdene er markert på
registreringskartet i Figur 11. De markerte områdene er mindre enn 1000 m2.
4.1.1 Under dagens vegetasjonsforhold
Områdene der snøskred i teorien kan løsne er dekket av tett skog. NVEs
oppsummeringsrapport for skog og skred (NVE, 2015) foreslår at lauvskog, blandingsskog og
barskog bør ha en kronedekning på henholdsvis 80%, 70% og 50%.
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Både observasjoner under befaringen og data tilgjengelig på NIBIO tilsier at kronedekningen
i fjellsiden generelt er >80%. Skogen vurderes derfor generelt som tett nok til at snøskred
ikke utløses, og dermed at den årlige sannsynligheten for at snøskred utløses er lavere enn
1/5000.
Områdene der det er foretatt flatehogst ovenfor den sørlige delen av planområdet (Figur 5
og Figur 6) er lokalisert nederst i fjellsiden og har en høydeforskjell på kun 20 høydemeter. I
tillegg er det foreløpig en del ruhet i området med oppstikkende stammer, samt kvister og
greiner. På grunnlag av dette, samt at området er snøfattig, vurderes den årlige
sannsynligheten for at snøskred utløses i disse områdene til lavere enn 1/5000.
Under dagens forhold vurderer vi at den årlige utløsningssannsynligheten for snøskred er
mindre enn 1/5000, og følgelig at den årlige sannsynligheten for snøskred er lavere enn
1/5000 i kartleggingsområdet.
Tabell 4: Ideelle og kritiske verdier for vernskog fra PROALP, Baurehansl et al. (2010), basert
på Meyer-Grass og Schneebeli (1992). «Deciduous forest» tilsvarer løvskog, mens «Evergreen
coniferous forest» tilsvarer barskog. Tabellen er hentet fra NVEs oppsummeringsrapport for
skog og skred (NVE, 2015).

4.1.2 Under andre vegetasjonsforhold
Iht. NVEs veileder skal skogen av betydning for skredfaren markeres. Dersom skogen i
områdene markert som potensielle løsneområder for snøskred (Figur 11, blå polygon)
forsvinner kan det ha betydning for snøskredfaren, da løsnesannsynligheten for snøskred
øker. Vi har vurdert at bruk av dynamisk eller statistisk modell for å beregne utløpslengde av
snøskred vil være lite hensiktsmessig på grunn av at skredene er små og høyden på
skråningen er lav. Basert på topografiske- og klimatiske forhold (snødybde på <2 m og 3døgns nysnødybde på <1 m, se kap. 3.9), samt størrelsen på de potensielle løsneområdene,
vil det kun være aktuelt med små til middels store skred (str. 1-2, <1000 m3) med lav årlig
sannsynlighet (<1/1000). Slike skred vurderes å stoppe raskt opp ved foten av skråningen.
Snøskred i en situasjon uten skog vil derfor ikke ha noen påvirkning på faresonene, da
steinsprang vurderes å forekomme hyppigere og med lengre utløp, se kapittel 4.3.
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Hogst av skogen vil dermed ikke medføre noen vesentlig endring av faresonene for skred i
området. Det anbefales på generelt grunnlag at hogst av skog i de markerte områdene følger
retningslinjene gitt i NVE (2015).

4.2 Sørpeskred
Sørpeskred kan oppstå under ulike terrengsettinger og hydrologiske forhold og utløses etter
forskjellige mekanismer. Sørpeskred oppstår ofte der dreneringen er dårlig som følge av
topografien, eller der dreneringen er hindret av midlertidige forhold (eks. oppdemning av
bekk).
Ca. midt i planområdet kommer det ned en bekk i en forsenkning. Nedbørsfeltet til bekken
er relativt begrenset. Forsenkningen som bekken renner i er for det meste dekket av skog,
med unntak av området ved Furukollen skyteanlegg og noen små myrområder ovenfor disse.
Utløsning av sørpeskred i skogdekt terreng er svært sjeldent (NVE, 2021). Siden det er skog i
forsenkningene nedenfor de skogfrie myrområdene, vil evt. små sørpeskred fra disse
områdene stoppe rask like nedenfor.
Nedbørsfeltet til forsenkningen er betydelig mindre enn nedbørsfelt til kjente
sørpeskredhendelser i regionen (f.eks. Oppdal). I Oppdal har løsneområdene for sørpeskred
vært ovenfor skoggrensen. Disse hendelsene er i regionen, men likevel lite sammenlignbare
med topografien, snøforholdene og vegetasjonsforholdene ovenfor planområdet.
Vi vurderer derfor den årlige utløsningssannsynligheten for sørpeskred til lavere enn 1/5000,
og følgelig den årlige sannsynligheten for sørpeskred i kartleggingsområdet til lavere enn
1/5000.

4.3 Løsmasseskred
4.3.1 Jordskred
Ifølge NGUs løsmassekart er planområdet på elveavsetninger. Ovenfor planområdets sørlige
del er det elveavsetninger. Ovenfor planområdets nordlige del er det grunt dekke med
humus/torv og myr, samt områder med bart fjell og ur like nedenfor. Fjellsiden nord for
planområdet er kartlagt som breelvavsetninger.
Under befaringen ble det observert et mulig skredsår til et tidligere jordskred (GPS-punkt
593). Basert på studier av flybilder er det ikke mulig å fastslå om det var en utglidning eller
om det er menneskeskapt. Uavhengig av om det er en naturlig utglidning eller ikke, er
området en elve/breelvterrasse. Iht. NVEs veileder skal det være faresoner for skred i
tilknytning til disse. Veileders sier noe om hvor langt inn på terrassekanten faresonene skal
være, men ikke hvor langt ut i utløpssonen. Det finnes ingen kommersiell programvare for å
modellering av jordskred, og det er heller ingen kjent FoU for tilpassning av aktuell
programvare til utglidninger i terrassekanter. Modellering av slike utglidninger er derfor ikke
forsøkt etterprøvd eller utført. Faresonene i den sørlige delen av planområdet er følgelig
skjønnsmessig tegnet ca. 5 m og 15 m inn i planområdet for skred med årlig sannsynlighet på
henholdsvis 1/1000 og 1/5000. Små utglidninger med årlig sannsynlighet på 1/100 vurderes
å stoppe i dalsiden, og ikke nå inn i planområdet.
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I tillegg til den mulige utglidningen nevnt i avsnittet over, er det tegn til jordskred i
breelvavsetningen nord for planområdet. Jordskred i dette området vil få utløp nord for
planområdet, og er dermed ikke aktuelt.
4.3.2 Flomskred
Flomskred utløses ofte i tilknytning til bekker og elver. Midt i planområdet kommer det ned
en bekk i en forsenkning. I utløpet av forsenkningen er det kartlagt en slak (<10°)
vifteformasjon. Ved GPS-punkt 587 er det satt opp to gitter med høyde på ca. 1 m. Ca. 0,5 m
av disse var fylt opp med sedimenter og vegetasjon, og effektiv høyde er dermed ca. 0,5 m
(Figur 13). Gitrene antas å være satt opp for å hindre massetransport inn i stikkrennen
(diameter på ca. 0,3 m) nedstrøms.

Figur 12: Eksempel på beregningsresultat av flomskred med RAMMS:DEBRISFLOW med
volum på ca. 250 m3
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I et forsøk på å modellere flomskred i bekkeløpet, er beregningsverktøyet
RAMMS::DEBRISFLOW tatt i bruk. Løsneområdet ble skissert i foten av veifyllingen ovenfor
planområdet, da erosjon i denne kan føre til flomskred. Det ble benyttet et utløsningsvolum
på 125-250 m3, standard friksjonsparametere, justerte friksjonsparametere (My=0,1-0,2 og
Ksi = 1000-2000) og en terrengmodell med 2 m x 2 m horisontal oppløsning.
Beregningsresultatet samsvarer i stor grad med den kartlagte vifteformasjonen i utløpet
(Figur 12).
Siden vifteformasjonen er så slak, vurderes den primært å være bygget opp av
massetransport ifm. flomsituasjoner, og dermed ikke nødvendigvis en skredavsetning. Det er
imidlertid en viss usikkerhet knyttet til slike prosesser, og det åpenbart har vært et problem
med massetransport i området. Derfor er det likevel tegnet faresoner for flomskred med
årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 på vifteformasjonen. Iht. NVEs veileder dekker
faresonen med årlig sannsynlighet på 1/5000 hele vifteformasjonen.

Figur 13: Sikringstiltak mot massetransport inn i stikkrenne nedstrøms (GPS-punkt 587).
Det er i noen grad valgt å være konservativ ifm. denne delen av faresonen, da bekken renner
i foten av en veifylling ca. 150 m ovenfor planområdet. Erosjon i foten av slike fyllinger kan
føre til at større volum mobiliseres.

4.4 Skred i fast fjell
Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet har grovt inndelt tre terrengbelter som er brattere
enn 45°, som kan være kildeområder for steinsprang. Ved droneinspeksjon av
kildeområdene ble det observert flere tegn etter ferske utfall (Figur 14), og flere avløste
blokker som potensielt mobiliseres ved f.eks. mye nedbør eller rot- og frostsprengning. Den
årlige sannsynligheten for at blokker løsner vurderes følgelig til høyere enn 1/100.
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Nedenfor kildeområdene er det på skyggekart observert steinsprangur. Under befaringen ble
det observert enkeltblokker (som ikke er synlig på skyggekart) nedenfor flere deler av
kildeområdene (GPS-punkt 601-606). Nedenfor den relativt lave skrenten like ovenfor
planområdets nordlige del, samt ellers i den vestlige plangrensen mot fjellsiden, ble det ikke
observert steinsprangavsetninger. Siden området er opparbeidet fra tidligere, kan det ikke
utelukkes at steinsprangavsetninger i dette området kan ha blitt ryddet.

Figur 14: Fersk utfall i skrent. Sannsynligvis utløst som følge av rotspregning.
I et forsøk på å beregne potensiell utbredelse av steinsprang, ble den dynamiske
programvaren Rockyfor3d tatt i bruk. Det ble benyttet rektangulære blokker med størrelse
på 0,125-20 m3. Modelleringene med 0,125 m3, 1 m3 og 2 m3 ble lagt til grunn for
steinsprang med årlig sannsynlighet på henholdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000. Det ble
benyttet «rapid automatic simulation» med cellestørrelse på 2 m x 2 m, som plukker
kildeområder fra områder brattere enn 52°. Friksjonsparametere settes automatisk basert
på terrenghelning. Disse friksjonsparametrene er erfaringsmessig lave, som kan gi
overestimerte utløpslenger. I dette tilfelle, der det ikke er så store områder med grov ut, kan
det være realistisk. Det skal også nevnes at skogen i området ikke er inkludert i
beregningene. Det antas at tett skog effektivt kan bremse blokker opp til ca. 2 m 3. Et
eksempel på modelleringsresultat med blokker på 2 m3 er vist i Figur 15.
Beregningsresultatet viser at blokkene kan nå inn i planområdet. Modelleringsresultat med
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blokker på 0,125 m3 og 1 m3 (ikke vist i figur) indikerer at de minste blokkene for det meste
vil stoppe i fjellsiden ovenfor planområdet, mens blokkene på 1 m3 når noe kortene inn i
planområdet enn vist i Figur 15.
Modelleringsresultatet ved bruk av Rovkyfor3d ble sammenlignet med den statistiske
alfa/beta-modellen. Utløpet til blokker med 2 m3 tilsvarer omtrent alfa+2std ved utløp fra
den nedre skrenten og alfa-utløpet ved utfall fra den øvre skrenten.
På grunnlag av observasjoner under befaringen og modellering av steinsprang med dynamisk
og statistisk modell, vurderes den årlige sannsynligheten for steinsprang til høyere enn
1/1000 (og følgelig høyere enn 1/5000) i planområdets nordvestlige del. Den årlige
sannsynligheten for steinsprang i planområdet er vurdert til lavere enn 1/100.

Figur 15: Eksempel på beregningsresultat med RF3d med 2 m3 blokker.
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Steinskred vurderes ikke som aktuelt i fjellsiden, pga. av trappetrinnsformet topografi som
fører til at evt. utgående glideplan får relativt slak helning. Det er ikke registrert
fjellskredavsetninger i nærheten. Det er heller ikke registrert noe særlig bevegelse i NGUs
inSAR-tjeneste (NGU, 2021), men det påpekes at det nesten ikke er datapunkter i fjellsiden.

4.5 Faresoner for skred
Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 i planområdets
vestlige del. Det er ikke faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100.
Faresonen med årlig sannsynlighet på ≥1/5000 berører skissert plassering av tiltaket. Tiltaket
tilfredsstiller dermed ikke dagens krav til sikkerhet mot skred, og det må derfor utføres
sikringstiltak dersom det skal plasseres slik det er skissert. Dersom tiltaket flyttes mot øst,
slik at det havner utenfor faresonen, vil tiltaket tilfredsstille dagens sikkerhetskrav mot skred
for sikkerhetsklasse S3.
Siden det ikke er faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100 i kartleggingsområdet,
tilfredsstiller hele området krav til sikkerhet mot skred for mindre tiltak (f. eks lager, garasje
og uthus). Lager kan derfor plasseres der det er skissert uten videre tiltak mot skred.

4.6 Avvik fra tidligere skredfarevurderinger
Faresonene avviker i noen grad fra Swecos tidligere skredfarevurdering i 2020. I den nordlige
delen av området, der stensprang er dimensjonerende skredtype, er det kun få meter
forskjell mellom faresonene. Dette vurderes å være pga. tolkning av modellresultater, samt
at Skred AS i noen grad kan ha bedre kontroll på kildeområdene pga. droneinspeksjon i den
aktuelle fjellsiden.
Sweco vurderte ikke løsmasseskred (jord- og flomskred) som aktuelt. Etter Swecos vurdering
i 2020 har det kommet tydeligere føringer i NVEs veileder på utbredelsen av faresoner ifm.
potensielle løsmasseskred. I dette tilfelle går det spesielt på utbredelsen av faresoner på
vifteformasjoner, samt i tilknytning til terrassekanter. Skred AS har tatt hensyn til disse
føringene, og dermed skissert faresoner med noe større utbredelse i den sørlige delen
sammenlignet med faresonene skissert av Sweco i 2020.

4.7 Muligheter for å redusere faresonene
Siden det er steinsprang som er dimensjonerende skredtype der tiltaket planlegges, er
sannsynligvis en fangvoll eller steinspranggjerde det mest hensiktsmessige tiltaket. Skred AS
har ikke vurdert detaljert hvilke dimensjoner (høyde og lengde) det er behov for, da det ikke
er en del av oppdraget. En første tilnærming tilsier likevel at Swecos forslag på 2-2,5 m
høyde er fornuftig. Lengden på sikringstiltaket må tilpasses lengden på ferdigprosjektert
tiltak.
Det kan i tillegg nevnes at det generelt vil være høyere driftskostnader til et
steinspranggjerde enn en fangvoll. I tillegg vil en fangvoll stoppe mindre snøskred, dersom
dette skulle bli aktuelt under andre vegetasjonsforhold (kun vurdert aktuelt med årlig
sannsynlighet på 1/5000, se kap. 4.1)
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Sikringstiltak må detaljprosjektertes, noe Skred AS kan bistå med dersom det blir aktuelt.

Figur 16: Faresoner med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000, samt omtrentlig
plassering av skisserte tiltak.
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5 Konklusjon
Skred AS har på grunnlag av en helhetlig vurdering (blant annet klimaanalyse,
befaringsobservasjoner, terrenganalyse og modelleringer) konkludert med at det er
faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 i planområdets vestlige del.
Det er ikke faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100.
Faresonen med årlig sannsynlighet på ≥1/5000 berører skissert plassering av tiltaket. Tiltaket
tilfredsstiller dermed ikke dagens krav til sikkerhet mot skred, og det må derfor utføres
sikringstiltak dersom det skal plasseres slik det er skissert. Dersom tiltaket flyttes mot øst,
slik at det havner utenfor faresonen, vil tiltaket tilfredsstille dagens sikkerhetskrav mot
skred. Dersom flytting av tiltaket av ulike grunner ikke er mulig, må det etableres
sikringstiltak. Fangvoll eller steinspranggjerde vurderes som mest aktuelt. Sikringstiltak må
detaljprosjektertes, noe Skred AS kan bistå med dersom det blir aktuelt.
Siden det ikke er faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/100 i kartleggingsområdet,
tilfredsstiller hele området krav til sikkerhet mot skred for mindre tiltak (f. eks lager, garasje
og uthus). Lager kan derfor plasseres der det er skissert uten videre tiltak mot skred.
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6 Vedlegg
Vedlegg 1: Resultater uavhengig kvalitetssikring av skredfarevurdering – Engan Leir
Vedlegg 2: Notat til kommentarene fra uavhengig kvalitetssikring av rapport nr. 22245-01-1
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Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av
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Endret i henhold til vedtak i formannskapet 17-02-2022, sak 6/22.

Bestemmelser, detaljreguleringsplan for Engan Leir
PlanID: 5057 2021001

Detaljreguleringsplan for Engan Leir gnr/bnr.: 45/113, 45/1/4, 45/1/99, 45/308 og 1006/2

1. Planens hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for den nye Lysgården, og annen
næring/kontorvirksomhet/tjenesteyting med nødvendig infrastruktur, uterom, strøkslekeplass med
gangforbindelse gjennom planområdet og å sikre mot flom og skred.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1

Universell utforming (§ 12-7 nr.4)

2.2

Rivning av eksisterende bygg (§ 12-7 nr. 1)

2.3

Overvann (§ 12-7 nr. 4)

Ved planlegging og utbygging skal prinsipper for universell utforming av bygninger og adkomster legges til
grunn.
Alle bygninger innenfor planområdet tillates fjernet.

Overvann skal håndteres i størst mulig grad lokalt og deretter i størst mulig grad åpent, med 20%
klimapåslag. Det skal avsettes areal slik at overvann kan infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier.
Overvann fra planområdet skal ikke kunne forårsake flom på tilliggende arealer.

3. Bestemmelser til arealformål
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
3.1

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BKB) (§ 12-7 nr.1,2)

Innenfor næringsbebyggelse tillates lager, kontor, verksted, bydelskafe og produksjon. Ved tjenesteyting
tillates offentlig eller privat tjenesteyting.
Det tillates lekeplass og nødvendig infrastruktur innenfor formålet.

3.2

Utforming (§ 12-7 nr.1)

Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Dersom bebyggelse som utenfor angitt
byggegrense skal gjenoppbygges, må nytt bygg forholde seg til byggegrense angitt i plankart.
Tekniske installasjoner skal utformes helhetlig med bebyggelsen.
Mindre støyskjermingstiltak tillates. Flatt tak tillates ikke.
Arealer helt eller delvis under terreng medregnes ikke i BRA. Parkering medregnes ikke i BRA.
Maks BRA = 3900 m2, tillatt %BYA = 30%. Tillatt høyde over planert terreng = Gesimshøyde 10,5 meter og
mønehøyde 13 meter.

3.3

Krav til utearealer (§ 12-7 nr.7)

Det skal sikres en universelt utformet gangveg fra veg i sør til bebyggelse i nord med tilknytning til
strøkslekeplass og adkomst i nord.
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Det skal etableres min. 1 000 m2 sammenhengende felles lekeplass langs gangforbindelsen.

3.4

Avkjørsler (§ 12-7 nr. 1, 2, 4, 5)

3.5

Håndtering av bekk/kulvert (§ 12-7 nr. 1, 2, 4)

3.6

Parkering (§ 12-7 nr. 4, 7)

Konkret plassering av avkjørsel avgjøres i byggesak. Plassering opptil 5 meter fra avkjørselspunkt kan
tillates. Avkjørsel skal utformes i tråd med statens vegvesens vegnormaler, og skal hensynta frisikt og
adkomst for brann- og redningskjøretøy. Tilrettelegging for gjennomkjøring fra adkomst i nord til adkomst
i sør tillates ikke.
Ved senere omlegging av bekk i rør eller bekkeåpning, skal bygninger og anlegg innenfor 12 meter avstand
fra ny trase utformes med tilstrekkelig adgang for vedlikehold av bekken og/eller kulvert, og behandles
tilsvarende sikringssone H190. Løsning for vedlikehold skal godkjennes av VA-ansvarlig i Midtre Gauldal
kommune.
Følgende parkeringsnormer gjelder:
Maksimalt 2 plass pr. 100 m2 BRA kontor.
Maksimalt 1 plass pr. 100 m2 BRA lager/industri.
Maksimalt 2 pr. 100 m2 BRA eller 1 pr. ansatt for tjenesteyting.
Det tillates ikke p-plasser over 62 plasser for hele planområdet.
Min. 50 % av parkeringsplasser skal legges delvis eller helt under terreng.
Det skal etableres minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. 100m2 BRA derav min. 30% under tak.
Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for HC.
Minst 50 % av parkeringsplassene være forberedt for ladning av el kjøretøy.

Dokumentasjonskrav (§ 12-7 nr. 12)
3.7
Utomhusplan (§ 12-7 nr. 4, 7)
Sammen med byggetillatelse skal det sendes inn utomhusplan med tidsplan for ferdigstilling. Planen
skal vise opparbeidelse av de ubebygde delene av tomten, herunder: uteoppholdsareal,
adkomstløsning, gangforbindelser, oppstillingsplass for redningskjøretøy, overvannshåndtering og ny
høyde ved terrengbearbeidelse.

3.8

Geoteknikk (§ 12-7 nr. 1, 2, 4, 12)

3.9

Anleggsperioden (§ 12-7 nr. 4, 7, 12):

Rapport fra geoteknisk prosjektering for sikkerhetstiltak mot skred, kvikkleire og områdestabilitet
skal være ferdig før byggetillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for
geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge
byggesøknad. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, deponering av masser,
driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, tilgjengelighet for utrykningskjøretøy, universell
utforming, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert
før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
I anleggsfasen tillates ikke ført urenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller til resipient.
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4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
4.1

FARESONE (§ 11-8 a) (sone H310)

4.2

SIKRINGSSONE (§ 11-8 a) (sone H140 og H190)

Bygninger og anlegg innenfor hensynssone ras og skredfare tillates ved opparbeidelse av fangvoll og/eller
fanggjerde.

Sikringssone H140
I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg og kryss over 0,5 meter over terreng. Busker, trær,
støyskjerm og gjerder som kan hindre sikten, er ikke tillatt.
Sikringssone H190
Bygninger og anlegg innenfor sikringssone H190 skal utformes med tilstrekkelig adgang for vedlikehold av
bekken og/eller kulvert innenfor 12 meter for bekken og/eller kulvert. Løsning for vedlikehold skal
godkjennes av VA-ansvarlig i Midtre Gauldal kommune.

5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring
5-1

Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)

Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal fangvoll med høyde
2,0 meter eller fanggjerde med høyde på 2,5 meter og dokumentert energikapasitet på 1250 kJ være
opparbeidet.
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse innenfor sikringssone H190, skal dybde til eksisterende
kulvert innmåles. Løsning for håndtering av kulvert skal godkjennes av VA-ansvarlig i Midtre Gauldal
kommune.
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse, skal min. 50 % av totalt antall parkeringsplasser være
dokumentert løst i delvis eller helt under terreng, så framt terreng og helningsgrad tilrettelegger for det.
Teknisk godkjent vann og avløpsplan skal forelegges kommunen til godkjennelse før byggetillatelse kan
gis. Tilstrekkelig slukkevann skal sikres. Planen skal også inneholde en detaljplan for lokal
overvannshåndtering, fordrøyningsløsning, overløp, flomveier samt beskrivelse av anlegg, dimensjonering
og kapasitetsberegninger.
Ved søknad om rammetillatelse for tiltak som innehaver lekeplass skal Engan Vel være nabovarslet.

5.2

Før brukstillatelse (§ 12-7 nr. 10)

Før det gis brukstillatelse, skal godkjent overvannsløsning for tiltaket søkes om og være ferdig
opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse, skal gangforbindelse være opparbeidet og terreng arronderes
for strøkslekeplass.
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Ingress
Detaljregulering for Engan leir til 1.gangsbehandling
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Per Knudsen Arkitektkontor AS har på vegne av Midtre Gauldal kommune oversendt
reguleringsplanforslag for Engan leir 03.02.2022.
Planforslaget inneholder følgende dokumenter:
- Planbeskrivelse, plankart (pdf og SOSI), planbestemmelser og ROS-analyse
- Situasjonsplan
- Teknisk forprosjekt VA (COWI)
- Trafikknotat (COWI)
- Skredfarevurdering (SWECO)
- Geoteknisk rapport – skredfarevurdering (03.07.2020)
- Referat fra medvirknings møte 15.09.2021
- Dokumenter knyttet til varsel om oppstart
- Innkomne innspill med kommentarer
Detaljreguleringsplanen skal nå opp til 1.gangsbehandlng. Kommunen skal i medhold av pbl §
12-10 og etter disse reglene sende forslaget på høring og til offentlig ettersyn.
Hensikten med planen
Det skal primært legges til rette for den nye Lysgården som er et vedtatt investeringsprosjekt av
kommunestyret.
Planen tilrettelegger for privat og offentlig tjenesteyting, nærings- og kontorvirksomhet,
nødvendig infrastruktur og gangforbindelser samt strøkslekeplass. Planen åpner for bydelskafe,
verksted, lager, kontor og produksjon med videre. Innenfor tjenesteyting åpnes det videre for
mulighet til en rekke virksomheter, deriblant helse- og omsorgsinstitusjoner.
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Planforslaget er ikke i henhold til gjeldende kommuneplan (avsatt til boligformål), men delvis i
overensstemmelse med pågående kommunedelplan for området (næringsformål).
Planprosessen
Oppstartsmøte ble holdt mellom forslagsstiller og Midtre Gauldal kommune 21.05.2021.
Varsel om oppstart ble annonsert i Gauldalsposten 07.06.2021 og Trønderbladet 09.07.2021, og
sendt 07.07.2021 til naboer og følgende berørte offentlige organ: Trøndelag fylkeskommune,
Statsforvalteren i Trøndelag, NVE, Mattilsynet, Sametinget og Bane Nor.
I tillegg ble varsel om oppstart publisert på Midtre Gauldal sine hjemmesider. Frist for innspill
ble satt til 19.08.2021.
Det ble holdt et medvirkningsmøte med naboer og berørte parter for kartlegging av bruk av
området 15.09.2021.
PKA Arkitektkontor AS sendte inn første versjon av plandokumentene den 2. november 2021,
supplert den 3.desember 2021 med oppdaterte eiendomsgrenser etter gjennomført kartforretning.
Nye plandokumenter har deretter blitt tilsendt i flere versjoner med bakgrunn i gjennomgang av
mangelbrev og dialog med saksbehandler. Mangelbrevet (sendt 18.01.2021) ble drøftet i møte
mellom forslagsstiller og Midtre Gauldal kommune 28.01.2022. Siste, oppdaterte planforslag er
derfor datert 03.02.2022.
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Planområdet
Planområdet ligger på Engan, på vestsiden av dalen nord for Støren sentrum, rundt 250 m fra
Støren stasjon. Planområdet omfatter hele tomten gnr/bnr 45/113 på rundt 12 daa, som er
kommunalt eid.
Planforutsetninger
Planforslaget omfattes av kommunedelplan for Støren (planID: 5027201209), der området i sin
helhet er avsatt til boligformål. Foreslått revidert kommunedelplan (plan ID: 50272017007) er
under arbeid, og planforslaget samsvarer med denne. Området er i dag regulert til
forretning/industri i nord, bolig og lekeplass i sør etter reguleringsplan for Engan leir sørlekeplass (planID: 50272005007) og del av reguleringsplan for Støren sentrum nord (planID:
5027200907). Dersom motstrid mellom planene er det siste planvedtak som har forrang.
Planforslaget krever ikke planprogram og konsekvensutredning.
Det stilles krav om risiko- og sårbarhetsanalyse, samt utredning av VA, støy og trafikale forhold.
Skredfareutredning av området foreligger.
Innkomne merknader/innspill
Det er mottatt 11 merknader/innspill i forbindelse med varsel om oppstart, disse er vedlagt i sin
helhet. 6 av disse er kommet fra offentlige høringsinstanser, og 5 fra private/berørte. Under
følger et sammendrag av merknader med plankonsulenten (PKA Arkitekter) sine kommentarer.
Innspill
Trøndelag fylkeskommune, datert 09.07.2021
Det vurderes som liten risiko for at planen vil
komme i konflikt med automatisk fredete
kulturminner. Minner om aktsomhetsplikten etter
§8 i kulturminneloven.
Sametinget, datert 04.08.2021
Det vurderes som lite sannsynlig for at planen vil
komme i konflikt med automatisk fredete, samiske
kulturminner. Minner om aktsomhetsplikten etter
§8 i kulturminneloven.
Bane Nor, datert 17.08.2021
 Planområdet ligger ca. 100 meter vest for og
oppstrøms jernbaneinfrastrukturen i området.
Det er viktig at den videre planleggingen tar
hensyn til at avrenningssituasjonen og
dreneringen mot jernbanen ikke må forverres
som følge av det planlagte tiltaket.
 I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en
rolle som grunneier med tilsvarende behov for
å ivareta sine eierinteresser som andre
grunneiere. Dersom det planlegges tiltak som
berører eiendommer som brukes/eies av Bane
Nor, bes det om tidlig kontakt.
Statsforvalteren i Trøndelag, datert 16.08.2021
Landbruk
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) skal
legges til grunn for planleggingen. Minner om høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon rundt
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Plankonsulent-kommentar:
Tas til orientering.

Tas til orientering.



Overvann sikres håndtert i størst mulig grad
lokalt. Klimapåslag på 20% sikres ved
beregning.



Vi berører gnr/bnr 45/1/99 ved
sikttrekantene som skal inkluderes i planen.
Formål forblir uendret. Bane Nor er
informert.



Tas til orientering. Planen legger opp til en
utnyttingsgrad på bakgrunn av tomtas
kompleksitet i form av skredfare/fangvoll,
bekkeløp/kulvert og tilgrensende
boligbebyggelse. Videre setter krav til 50%

kollektivknutepunkt. Min. krav for arealutnyttelse
og maks parkering på bakkeplan. Påpeker at
arealutnyttelsen er noe lav. Parkering under bakken
må vurderes og sikres gjennom plankart og
bestemmelser.
Helse og omsorg/barn og unge
Positivt at det planlegges arealer som kan brukes
for barn og unge. Støy og trafikksikkerhet trekkes
fram, samt sol/skygge til naboer. Mer enn
barnetråkk må brukes.
Klima og miljø
Tidsplan for hele bekken dersom den skal åpnes.
En trinnvis åpning av vassdraget kan vurderes.
Nødvendig grep for å oppnå god økologisk tilstand
må sikres i plankart og bestemmelser.
Støy
Støy i anleggs- og byggefase må vurderes. Krav til
å ivareta den eksisterende situasjonen i området.
Anbefaler dialog med berørte naboer og sikre
involvering i planleggingsfasen.
ROS
Statsforvalteren nevner en rekke punkt som må
gjennomføres i utformingen av en ROS- analyse og
minner om kommunens plikt i oppfølgingen av
analysen.
Det gjøres oppmerksom på at planområdet ligger
under marin grense og at det må vises aktsomhet
for mulig forekomster av skredfarlig kvikkleire.
NVE, datert 18.08.2021
 NVE opplyser om at foreslått iht.
risikoreduserende tiltak med tanke på
steinsprang og at risikoreduserende tiltak skal
forankres i reguleringsplanen som
rekkefølgekrav er positivt. De forutsetter at
forholdet til skredfare avklares i forbindelse
med det kommende planarbeidet i tråd med
kravene i PBLs §§4-3, 5.1, 28-1 og TEK 17
kap. 7.
 NVE trekker det fram som positivt at bekken
(Søstu-bekken) skal hensyntas i planarbeidet og
at det i planprosessen vil belyses muligheten
for å åpne bekken.
Mattilsynet, datert 09.08.2021
 Det informeres om viktigheten med VA-plan
tidlig i prosessen og at konflikter med planlagt
arealbruk og eksisterende ledningsanlegg må
avklares tidlig. Slokkevann må inkluderes i
beregning av vannbehov. Videre informeres det
om viktigheten om at korrekt tilbakeslagsventil
blir installert ut fra det. Vises til NS-EN
1717:2001.
 Eierforhold til eventuelt nytt
distribusjonssystem for drikkevann (ledninger
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parkering delvis eller helt under terreng for
delområde, dette sikres ved siste byggetrinn.
Videre sikres en maks parkeringsdekning pr.
BRA. Planforslaget legger til rette for større
utnyttelse, utover den nye Lysgården.


Invitasjon til medvirkningsmøte ble tilsendt
skole og barnehager i området ang.
lekeplass/friområde. Representanter stilte
ikke til møte. Medvirkningsmøte kartla bruk
av området.



Vurdering er gjort i VA-rapporten.



Det stilles krav til ivaretakelsen av støy i
anleggsfase.



Følges opp av kommunen.



Stilles krav til geoteknisk rapport.



Risiko knyttet til steinsprang og skred er
sikret gjennom faresone med krav om
avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak sikres
gjennom vilkår for gjennomføring.
Åpning av bekken er vurdert i VA-notat.
Hensynssone sikrer vedlikehold og det skal
foreligge en godkjenning av tiltak av Midtre
Gauldal kommune v/kommunalteknisk.





Se VA-notat.

samt eventuell(e) pumpestasjon(er) og
høydebasseng) bør avklares i planprosessen. De
viser også til behov for avklaring i forhold til
eierskap til privat eller kommunalt anlegg og
nett, jf. vass- og avløpsanleggslova.
Vidar Nordvik, datert 17.08.2021
 Hundeforeningen leier arealer i brakka til
hundetrening og sosialisering. Det er behov for
arealer til denne aktiviteten dersom brakka blir
revet trengs erstatningsareal. Er det mulighet til
å få noe under samme tak som Lysgården?
 Det er mye aktivitet på tomta i dag.
Sommerstid klippes gresset, folk går turer og
det er hundetrening på arealene rundt brakka.
Vinterstid brøytes store deler av området for å
muliggjøre aktivitet og opphold. Barn aker
også oppover skogsskråningen mot vest.
Friområdet /lekeplass bør være et eget området
uavhengig av Lysgården siden dette er arealer
som Engan Vel har opparbeidet. Det er
ønskelig med ballspill, akebakke og
lekeområder.
 Medvirkningsmøte ønskes.
Lisbeth Karlsen, datert 18.08.2021
Stiller spørsmål om bygging i område med rasfare.
Informerer om jordras som gikk i området for noen
år tilbake.
Janne Rolstadaas, datert 18.08.2021
 Informerer om hundeforeningens bruk av
området. Facebookgruppen Gauldals hunder
har 329 medlemmer
 Innspill på å ta inn arealer/lokaler som kan leies
ut til hundegruppen. De kan gjerne dele lokaler
med andre grupper.
Paula Forodden, datert 17.08.2021
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Miter Gauldal stiller spørsmål om lite informasjon
etter høsten -20. Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne har hatt en representant i
prosjektgruppa siden ca 2017 og ønsker videre
involvering.
Lars Nordvik, datert 19.08.2021
 Stiller spørsmål ang. omregulering av
friområdet i Engan Leir. Minner om lovnad om
lekeplassareal dersom Engan Vel rev den
gamle telttørka. I dag er det velet som slår
gresset og brøyter området. Det blir også, hvert
år, brøytet veg og akebakke på området.
 Vi ønsker oss et møte for å belyse hva vi tenker
om området og utnyttelsen av det.
 Vi ønsker Lysgården hjertelig velkommen til
Engan leir.





Arealer tilsvarende Brakka sikres i
planforslaget. Muligheten for å leie arealer
av nye Lysgården tas til orientering.
Informasjon belyses i planbeskrivelse.
Medvirkningsmøte ble gjennomført 15.
september, hvor naboer og berørte ble
invitert.

Plankonsulent svarte på mailhenvendelse
09.07.2021. Det ble utført en geoteknisk rapport
av COWI, datert 03.07.2020 som viser behov for
avbøtende tiltak for å ivareta sikkerhetskrav mot
skred. Dette vil bli sikret i planarbeidet.



Tas til orientering.
Planforslaget tillater å rive Brakka og åpner
for å sette opp nytt bygg med samme
utnyttelse. Ny plan er ikke til hinder for at
nye arealer kan dekke behovet til
hundeforeningen

Prosjektet har vært stillestående i omtal periode
og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne ble invitert til medvirkningsmøte
15. sept.-21, hvor de fikk mulighet til å komme
med direkte innspill til planen.



Tas til orientering og belyses i
planbeskrivelse.
Medvirkningsmøte avholdt 15. sept.-21 ga
mulighet til å belyse bruken av området og
ønsket utnyttelse.

Medvirkningsmøte ble holdt 15.09.2021, med følgende oppsummering/innspill:
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-

Det var enighet om at nye Lysgården var velkommen til Engan.
Bevare området ved bekken med hytte og gapahuk.
Turveg/lufterunde for hunder rundt tomta og område for hundetrening foran brakka er
viktig å videreføre.
Ønske om ballbinge.
Rivning av brakka og bruke arealet som friområde.
Etablere lekeplass/friområde, hovedsakelig knyttet til tilliggende boliger.
Beholde skogbeltet mellom boliger i øst og tomten.
Det er ikke ønskelig for boligene å se inn i en vegg mot vest.
Akebakken ble diskutert i forhold til mulig bevaring med tanke på skredfare og
skredsikring.

Skisse over innspill fra eksisterende bruk /medvirkningsmøte
Planens innhold
Planforslaget består i all hovedsak av kombinert formål næring/tjenesteyting, samt kjøreveg,
annen veggrunn grøntareal og grønnstruktur. Videre fremgår det tre hensynsoner for hhv
- ras og skredfare (H310) og
- frisiktsone (H140).
- andre sikringssoner (Søstubekken som ligger i kulvert, H190).
Planforslaget tar høyde for at eksisterende brakke lengst nord kan rives (sammen med andre
eksisterende bygninger i planområdet). Adkomst til planområdet sikres fra vegen til Furukollen i
sør og fra kommunal veg Engan i nor/øst. Dette er valgt for å ha tilstrekkelig fleksibilitet dersom
hele området bebygges i henhold til planlagt utnyttelse. Planen legger opp til en utnyttingsgrad
(BYA 30%) på bakgrunn av tomtas kompleksitet i form av skredfare/fangvoll, bekkeløp/kulvert
og tilgrensende boligbebyggelse. Det skal ikke tillates gjennomkjøring i området, både av
trafikkhensyn, men også hensyn til eventuell framtidig åpning av Søstubekken.
Parkering sikrer maksimalt tilstrekkelig p-plasser for biler, der det også er forutsatt lading for elbil. For å sikre bedre arealutnytting, skal minst halvparten av parkeringsplassene være delvis
eller helt under terreng
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Planen er fremsendt med SOSI-fil som er kontrollert uten merknader.

Utsnitt av plankart for detaljreguleringsplan Engan Leir.
Vurdering
Kommunedirektøren (KD) vurderer at planforslaget legger til rette for utvikling i henhold til
forslagets intensjon. Planforslaget, med flateregulering av byggeformålet, gir tilstrekkelig
fleksibilitet til videre detaljprosjektering, utforming og beliggenhet av planlagte bygg og
virksomheter. Området rundt Engan er i stor endring og utvikling, med flytting av Norsk
Kylling, kollektivsatsning rundt Støren stasjon mv. Arealformålet åpner også for eventuelle
andre framtidige næringer og tjenestebehov. Areal til strøkslekeplass, gangsoner mv. sikres
gjennom bestemmelser til planen. Der det ikke er mulig å avklare alle naturgitte og tekniske
forhold, sikrer bestemmelser at nødvendige hensyn tas før byggefasen. I all hovedsak vurderer
KD at planforslaget viser en god arealutnyttelse og arrondering av de berørte arealene.
Innspill i forbindelse med planoppstart er gjengitt tidligere i saken, og KD slutter seg til
planleggers kommentarer og vurderinger.
Nedenfor følger en nærmere vurdering av enkelte forhold ved planforslaget.
Arealbruk
Som tidligere beskrevet i saksframlegget, er planforslaget i strid med overordnet plan, men
delvis i tråd med pågående kommunedelplan. Området er i dag regulert til forretning/industri i
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nord, bolig og lekeplass i sør. KD har i tidligere vurderinger overveid denne problemstillingen
og akseptert at forslaget fremmes, selv om deler er i strid med gjeldende plan. Dette skyldes de
gevinster forslaget har med tilrettelegging for nye Lysgården og mulighet for videreføring av
deler av aktivitet som er i området i dag, samt sikring av strøkslekeplass. Parallelt med denne
planprosessen er kommunedelplan for Støren under revisjon. Planforslaget samsvarer med
næringsformålet i denne og vil derfor ikke skape utfordringer eller ulemper i arbeidet med
kommunedelplan Støren.
Fellesbestemmelsene gir rom for disse etableringene: «Innenfor næringsbebyggelse tillates
lager, kontor, verksted, bydelskafe og produksjon. Ved tjenesteyting tillates offentlig eller privat
tjenesteyting. Det tillates lekeplass og nødvendig infrastruktur innenfor formålet.»
Det er utfordrende ha bestemmelser som både sikrer fleksibilitet, men som også har nødvendige
begrensinger, da ikke all type virksomhet nødvendigvis vil være forenlig med drift av Lysgården.
Slik bestemmelsene er foreslått, vurderer KD at de gir stor fleksibilitet. Vurdering av egnethet vil
kunne skje i behandling av byggesøknad. Siden planen primært skal tilrettelegge for nye
Lysgården, er det viktig å sikre at dette hensynet blir vektlagt.
Nye Lysgården
Det har lenge vært etterlyst behov for nye lokaler for Lysgården, som i dag holder til i Bygget 5
på Engan. Kommunestyret har vedtatt bygging. Lysgården verksted er et arbeidssenter som tilbyr
arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år. Senteret tilbyr
varierte oppgaver, og har derfor også behov for lagermuligheter, tilstrekkelig uteareal til
vedpaller mv. Samtale med leder ved Lysgården, bekrefter dette. KD vurderes som at behovene
til nye Lysgården blir godt ivaretatt i planforslaget.

Situasjonsplanen til venstre viser mulig
beliggenhet av nye Lysgården med
bevaring/nybygg av den gamle brakka i nord
og nytt bygg i sør, sammen med mulig
strøkslekeplass (grønt) og gangforbindelse.
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Annen offentlig tjenesteyting
Innenfor tjenesteyting åpner planforslaget for og gir mulighet til andre virksomheter, deriblant
helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette er det ingen konkrete planer for i dag, men det er viktig å
legge til rette for en fleksibilitet og sambruk/samlokalisering. Det vil komme til politisk
behandling i 2022 en investeringsplan med 10 års perspektiv innenfor helse og omsorg, blant
annet på bakgrunn av Cowi-rapportene. Det er store økte behov som følge av
demografiutviklingen og kommunen må se samlet på hva som kreves av nye/oppdaterte bygg for
å møte økt etterspørsel etter tjenester.
KD vurderer det som positivt at reguleringsplanen åpner for muligheten gjennom bruk av et mer
generelt formål for tjenesteyting. Brukermedvirkning blir sentralt i forhold til diskusjonen som
kommer om valg av utbyggingsbehov for helse/omsorgsbygg og lokaliseringen av dem. Det
samme vil gjelde dersom det skulle tenkes plassert omsorgsboliger innenfor dette planområdet.
Det vil kreve grundige vurderinger av mange problemstillinger dersom dette skulle bli aktuelt,
og det er utenfor rammen av denne plansaken.
Lek/friareal
I eksisterende reguleringsplan for området er det tegnet inn en lekeplass som ikke er opparbeidet.
Det har tidligere vært dialog mellom kommunen og velforeningen i området om denne
lekeplassen. Det går også fram av innspill og medvirkning at behovet og engasjementet for
lekeplass er stort. Selv om det ikke er avsatt et konkret område for lekeplass i plankartet, sikrer
bestemmelsene etablering av minimum 1000 m2 sammenhengende felles lekeplass før
byggetillatelse gis. Engan vel skal også kontaktes ved planlegging av lekeplassen.
Rekkefølgekrav sikrer at det lages en utomhusplan slik at utformingen kan optimaliseres ut fra
terreng, bebyggelse og mulig åpning av Søstu-bekken. Fleksibiliteten åpner for å tilpasse
beliggenheten til nye Lysgården.
Lekeplassen vil kunne bli et trivelig samlingspunkt både for ansatte/brukere/besøkende av
Lysgården og beboere på Engan. vurderer derfor at lekeplassen er godt ivaretatt i planforslaget,
selv om den ikke er fysisk avmerket med eget planformål. Det samme gjelder videreføring av
mulighet for andre rekreasjonsaktiviteter som lufting og trening av hund, aking og generell
turgåing og lek. Planen har avsatt et grønnstrukturbelte mot boligområdet, samt krav i
bestemmelsene om en universelt utformet gangveg. Grønnstrukturbeltet vurderes også positivt
med tanke på å skjerme beboerne mot eventuell fjernvirkning av framtidig utbygging.
Bekk/kulvert
Søstubekken går gjennom planområdet via kulvert av ukjent tilstand og dybde. Denne må graves
opp, og sannsynligvis flyttes ved opparbeiding av området. Teknisk forprosjekt har gjort en
vurdering av muligheten for å åpne hele/deler av Søstubekken. Selv om det ikke anbefales
åpning av bekken, er ikke planforslaget til hinder for en framtidig løsning der dette gjøres.
Bestemmelsene ivaretar utforming av bygg og anlegg for å sikre framtidig mulighet for
vedlikehold av kulverten. KD ser at kravet til parkering delvis eller under terreng kan være
utfordrende å løse der dette kommer i berøring med Søstu-bekken og flytting av kulvert. Krav til
parkering under/delvis under terreng er gitt for å imøtekomme innspill fra Statsforvalteren om
høyere arealutnyttelse. De foreslåtte bestemmelsene sikrer innmåling av kulverten og krav til
godkjent løsning for håndtering av kulvert før byggetillatelse gis. Forholdene er gjennomgått av
kommunens avdelingsingeniør for vei, vann og avløp. Bygg over selve kulverten vil bli
vanskelig å godkjenne, men sikringssonen er tilstrekkelig og åpner for flere løsninger.
KD vurderer at håndtering av bekk og kulvert er godt ivaretatt i planforslaget.
Vann og avløp:
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Ifølge teknisk forprosjekt for vann og avløp, er det usikkert om det er tilstrekkelig
brannvannskapasitet for å betjene den planlagte utbyggingen. Det må gjøres en
kapasitetsvurdering om det er tilstrekkelig vanntilgang i kum 3815 for brannslukking, der
resultatene tas med videre i diskusjon med brannvesenet for endelig løsning. KD vurderer at alle
forholdene som berører vann, avløp og overvannshåndtering må inkluderes i den tekniske plan
for vann- og avløp som kreves før det gis byggetillatelse. Dette for å sikre helhetlige løsninger.
Dette løses med å rydde i bestemmelsene, beskrevet samlet senere i saksframlegget.
Planforslaget tar også høyde for framtidige klimaendringer og overvannshåndtering som
fellesbestemmelse for hele planområdet.
Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROSanalysen er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av
analysen. Risikoen innenfor området er knyttet til fare for snøskred og steinsprang, og
forholdene er vurdert gjennom en geoteknisk rapport. Planforslaget foreslår
rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av skredvoll eller fanggjerde før utbygging
skjer. KD vurderer at dette er godt ivaretatt i planforslaget.
Området ligger under marin grense, og innspill fra Statsforvalteren påpeker at det må vises
aktsomhet for mulig forekomster av kvikkleire. ROS-analysen vurderer det som middels risiko
for masseras/skred. Planbestemmelsen ivaretar dette gjennom krav til geoteknisk prosjektering
av området. KD vurderer at forholdene rundt kvikkleire kan poengteres ytterligere i
bestemmelsene.
KD slutter seg til de vurderingene som er gjort i ROS, og kan ikke se at det er andre hendelser
som burde vært omtalt. Øvrige hendelser som ikke medfører risiko, er også begrunnet og
kildehenvist. KD vurderer at ROS-analysen kan godkjennes slik den foreligger.
Økonomiske konsekvenser
Investeringsprosjektet Lysgården er behandlet av kommunestyret og ligger inn i økonomiplanen.
I denne vurderingen tas det ikke stilling til kostnader knyttet til opparbeiding av andre tiltak som
planen gir hjemmel for. Disse økonomiske konsekvensene må belyses og behandles når behovet
for realisering er til stedet eller vedtas. Det er ikke tatt høyde for forslag i budsjett/økonomiplan.
De forhold som her er grunnlag for vurdering er derfor de direkte økonomiske konsekvensene
som følger av planvedtaket. Med andre ord om grunneiere som er berørt av planforslaget kan
kreve innløsning eller erstatning. KD vurderer at planforslaget verken gir grunnlag for rett til
innløsning etter pbl § 15-2 eller rett til erstatning for tap etter pbl § 15-3.
Bestemmelser – mindre korrektur:
Tekst som forslås tatt ut er vist med overstreking, og tilføyinger/nye formulering med fet skrift:
-

Planbestemmelsene må inneholde en mer detaljert nummerering for lettere/bedre å
manøvrere og henvise til deler av dokumentet.

-

Under 3. Bestemmelser til arealformål, - fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg,
må teksten endres fra felt BKS til felt BKB.

-

Under 4. Bestemmelser til hensynssoner- foreslås fjernet henvisning til §11-8, som
omhandler kommuneplan, ikke reguleringsplan.
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-

Det foreslås å bytte ut ordlyden i bestemmelsene fra «Midtre Gauldal kommune,
Kommunalteknisk» med «VA-ansvarlig i Midtre Gauldal kommune».

-

Siste setning i 5. avsnitt under 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring:
«I anleggsfasen tillates ikke ført urenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller
til resipient.» foreslås flyttet til under 3. Anleggsperioden.
Bestemmelser, endringer:
Ved krav til utbygging og rekkefølge vises det til 1. og 2. byggetrinn. Dette kan oppfattes noe
upresist, i og med at området ikke er inndelt i byggefelt for å gi større fleksibilitet i utbyggingen.
KD foreslår derfor at «første og andre byggetrinn» tas ut. I tillegg foreslås det å bruke
«byggetillatelse» framfor rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Det foreslås samtidig å
fjerne begrepet «midlertidig» under de samme rekkefølgebestemmelsene. I tillegg foreslås det
enkelte, mindre endringer. Tekst som forslås tatt ut er vist med overstreking, og tilføyinger/nye
formulering med fet skrift:
Under 3. Dokumentasjonskrav, Utomhusplan:
«Sammen med søknad om byggetillatelse rammetillatelse for første byggetrinn skal det
sendes inn utomhusplan med tidsplan for ferdigstilling.»…
Under 3. Dokumentasjonskrav, Geoteknikk:
«Rapport fra geoteknisk prosjektering for sikkerhetstiltak mot skred, kvikkleire og
områdestabilitet skal være ferdig før igangsettingstillatelse byggetillatelse kan gis.»…
Under 3, Dokumentasjonskrav, Anleggsperioden:
«Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen
skal følge søknad om igangsetting byggesøknad.»…
Under 4. Hensynssoner, sikringssone H140- frisiktsone:
«I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg og kryss over 0,5 m over terreng.
Busker, trær, støyskjerm og gjerder som kan hindre sikten, er ikke tillatt.»
Under 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring:
«Før det gis byggetillatelse rammetillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse
og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde
med høyde på 2,5 m og dokumentert energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.»
«Før det gis byggetillatelse rammetillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse
innenfor sikringssone H190, skal dybde til eksisterende kulvert innenfor sikringssone
H190 innmåles. Løsning for håndtering av kulvert skal godkjennes av kommunen
v/kommunalteknisk. ved VA-ansvarlig i Midtre Gauldal kommune»
«Før det gis rammetillatelse byggetillatelse for ny bebyggelse, siste byggetrinn skal min.
50% av totalt antall parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under
terreng, så framt terreng og helningsgrad tilrettelegger for det.»
«Teknisk godkjent vann og avløpsplan, skal forelegges kommunen til godkjennelse før
byggetillatelse kan gis. Tilstrekkelig slukkevann skal sikres. Planen skal også
inneholde en detaljplan for lokal overvannshåndtering, fordrøyningsløsning, overløp,
flomveier samt beskrivelse av anlegg, dimensjonering og kapasitetsberegninger»
«Før det gis midlertidig brukstillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse, skal
gangforbindelse være opparbeidet og terreng arronderes for strøkslekeplass.»
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Følgende bestemmelser vurderes dermed overflødig, da de dekkes av øvrige bestemmelser, og
foreslås derfor fjernet:
Under 3. Vann og avløp:
«Teknisk godkjent vann og avløpsplan, skal forelegges kommunen til godkjennelse før
rammetillatelse kan gis. Tilstrekkelig slukkvann skal sikres.»
Under 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring:
«Før det gis rammetillatelse for 1. byggetrinn skal det foreligge en utomhusplan med
tidsplan for ferdigstilling.»
«Før igangsettingstillatelse gis, skal løsning for tilstrekkelig vanntilgang godkjennes av
Midtre Gauldal kommune v/kommunalteknisk.»
-

«Før det gis midlertidig brukstillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse skal
terreng arronderes for strøkslekeplass.»

Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 at detaljreguleringen for
Engan (planID: 5027 2021001) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Det settes følgende vilkår til endring av planbestemmelsene, der tekst som forslås tatt ut er vist
med overstreking, og tilføyinger/nye formulering med fet skrift:
-

Planbestemmelsene må inneholde en mer detaljert nummerering for lettere/bedre å
manøvrere og henvise til deler av dokumentet.

-

«Midtre Gauldal kommune, Kommunalteknisk» erstattes med «VA-ansvarlig i Midtre
Gauldal kommune».

Under 3. Bestemmelser til arealformål, - fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg:
- felt BKS endres til felt BKB.
Under 4. Bestemmelser til hensynssoner:
- Henvisning til §11-8, fjernes.
-

Siste setning i 5. avsnitt under 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring:
«I anleggsfasen tillates ikke ført urenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller
til resipient.» flyttes til under 3. Anleggsperioden.

Under 3. Dokumentasjonskrav, Utomhusplan:
«Sammen med søknad om rammetillatelse for første byggetrinn byggetillatelse skal det
sendes inn utomhusplan med tidsplan for ferdigstilling.»….
Under 3. Dokumentasjonskrav, Vann og avløp:
«Teknisk godkjent vann og avløpsplan, skal forelegges kommunen til godkjennelse før
rammetillatelse kan gis. Tilstrekkelig slukkvann skal sikres.»
Under 3. Dokumentasjonskrav, Geoteknikk:
«Rapport fra geoteknisk prosjektering for sikkerhetstiltak mot skred, kvikkleire og
områdestabilitet skal være ferdig før igangsettingstillatelse byggetillatelse kan gis.»…
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Under 3, Dokumentasjonskrav, Anleggsperioden:
«Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen
skal følge søknad om igangsetting byggesøknad.»…
Under 4. Hensynssoner, sikringssone H140- frisiktsone:
«I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg og kryss over 0,5 m over terreng.
Busker, trær, støyskjerm og gjerder som kan hindre sikten, er ikke tillatt.»
Under 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring:
«Før det gis byggetillatelse rammetillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse
og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde
med høyde på 2,5 m og dokumentert energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.»
«Før det gis byggetillatelse rammetillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse
innenfor sikringssone H190, skal dybde til eksisterende kulvert innenfor sikringssone
H190 innmåles. Løsning for håndtering av kulvert skal godkjennes av kommunen
v/kommunalteknisk. ved VA-ansvarlig i Midtre Gauldal kommune»
«Før det gis rammetillatelse for 1. byggetrinn skal det foreligge en utomhusplan med
tidsplan for ferdigstilling.»
«Før det gis rammetillatelse byggetillatelse for ny bebyggelse, siste byggetrinn skal min.
50% av totalt antall parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under
terreng, så framt terreng og helningsgrad tilrettelegger for det.»
«Teknisk godkjent vann og avløpsplan, skal forelegges kommunen til godkjennelse før
byggetillatelse kan gis. Tilstrekkelig slukkevann skal sikres. Planen skal også
inneholde en detaljplan for lokal overvannshåndtering, fordrøyningsløsning, overløp,
flomveier samt beskrivelse av anlegg, dimensjonering og kapasitetsberegninger»
«Før det gis midlertidig brukstillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse, skal
gangforbindelse være opparbeidet og terreng arronderes for strøkslekeplass.»
«Før igangsettingstillatelse gis, skal løsning for tilstrekkelig vanntilgang godkjennes av
Midtre Gauldal kommune v/kommunalteknisk.»
«Før det gis midlertidig brukstillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse skal
terreng arronderes for strøkslekeplass.»
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 at detaljreguleringen for
Engan (planID: 5027 2021001) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
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Det settes følgende vilkår til endring av planbestemmelsene, der tekst som forslås tatt ut er vist
med overstreking, og tilføyinger/nye formulering med fet skrift:
-

Planbestemmelsene må inneholde en mer detaljert nummerering for lettere/bedre å
manøvrere og henvise til deler av dokumentet.

-

«Midtre Gauldal kommune, Kommunalteknisk» erstattes med «VA-ansvarlig i Midtre
Gauldal kommune».

Under 3. Bestemmelser til arealformål, - fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg:
- felt BKS endres til felt BKB.
Under 4. Bestemmelser til hensynssoner:
- Henvisning til §11-8, fjernes.
-

Siste setning i 5. avsnitt under 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring:
«I anleggsfasen tillates ikke ført urenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller
til resipient.» flyttes til under 3. Anleggsperioden.

Under 3. Dokumentasjonskrav, Utomhusplan:
«Sammen med søknad om rammetillatelse for første byggetrinn byggetillatelse skal det
sendes inn utomhusplan med tidsplan for ferdigstilling.»….
Under 3. Dokumentasjonskrav, Vann og avløp:
«Teknisk godkjent vann og avløpsplan, skal forelegges kommunen til godkjennelse før
rammetillatelse kan gis. Tilstrekkelig slukkvann skal sikres.»
Under 3. Dokumentasjonskrav, Geoteknikk:
«Rapport fra geoteknisk prosjektering for sikkerhetstiltak mot skred, kvikkleire og
områdestabilitet skal være ferdig før igangsettingstillatelse byggetillatelse kan gis.»…
Under 3, Dokumentasjonskrav, Anleggsperioden:
«Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen
skal følge søknad om igangsetting byggesøknad.»…
Under 4. Hensynssoner, sikringssone H140- frisiktsone:
«I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg og kryss over 0,5 m over terreng.
Busker, trær, støyskjerm og gjerder som kan hindre sikten, er ikke tillatt.»
Under 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring:
«Før det gis byggetillatelse rammetillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse
og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde
med høyde på 2,5 m og dokumentert energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.»
«Før det gis byggetillatelse rammetillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse
innenfor sikringssone H190, skal dybde til eksisterende kulvert innenfor sikringssone
H190 innmåles. Løsning for håndtering av kulvert skal godkjennes av kommunen
v/kommunalteknisk. ved VA-ansvarlig i Midtre Gauldal kommune»
«Før det gis rammetillatelse for 1. byggetrinn skal det foreligge en utomhusplan med
tidsplan for ferdigstilling.»

143

«Før det gis rammetillatelse byggetillatelse for ny bebyggelse, siste byggetrinn skal min.
50% av totalt antall parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under
terreng, så framt terreng og helningsgrad tilrettelegger for det.»
«Teknisk godkjent vann og avløpsplan, skal forelegges kommunen til godkjennelse før
byggetillatelse kan gis. Tilstrekkelig slukkevann skal sikres. Planen skal også
inneholde en detaljplan for lokal overvannshåndtering, fordrøyningsløsning, overløp,
flomveier samt beskrivelse av anlegg, dimensjonering og kapasitetsberegninger»
«Før det gis midlertidig brukstillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse, skal
gangforbindelse være opparbeidet og terreng arronderes for strøkslekeplass.»
«Før igangsettingstillatelse gis, skal løsning for tilstrekkelig vanntilgang godkjennes av
Midtre Gauldal kommune v/kommunalteknisk.»
«Før det gis midlertidig brukstillatelse for første byggetrinn for ny bebyggelse skal
terreng arronderes for strøkslekeplass.»
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Vedlegg 1 Detaljreguleringsplan for Engan Leir Den nye Lysgården
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1
1.1

Bakgrunn
Plankonsulent, forslagsstiller

Forslagsstiller: Midtre Gauldal kommune

Plankonsulent: PKA Arkitekter
v/Hilde Nessa
Telefon: 959 63 122
E-mail: pka@pka.no
Brattørgt. 5
7010 Trondheim
1.2
Hensikten med planen (jfr. § 1 andre ledd bokstav l)
Hensikten med planen er å legge til rette for den nye Lysgården, og annen
næring/kontorvirksomhet/tjenesteyting med nødvendig infrastruktur, uterom, strøkslekeplass
med gangforbindelse gjennom planområdet og å sikre mot flom og skred.

2
2.1

Planstatus og rammebetingelser
Overordnede planer (kommuneplaner, fylkeskommunale planer) (Jfr. § 1 andre ledd
bokstav g)

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven. Gir et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.
Kommunedelplan
Planområdet ligger innenfor området hvor det skal utarbeides eller foreligger en delplan
i kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.
Planforslaget vurderes å fravike med gjeldende kommuneplan.
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Figur 1 Utklipp fra kommunedelplan Støren, PlanID 201209 datert 24.09.2015

Figur 2 Utklipp fra pågående kommunedelplan, PlanID 5027 2017007

Foreslått kommunedelplan har vært til 1.gangs behandling og er under arbeid. I denne planen
ligger planområdet innenfor «næringsbebyggelse» merket AN_F1. Kommunedelplanen tillater
lager, kontor, verksteder og handel i begrenset omfang. Det må etableres en grønn sone mot
Engan-tunet i sør. Tiltaket er delvis i tråd med pågående kommunedelplan.
2.2
Kommunale overordnede vedtak og temaplaner (Jfr. § 1 andre ledd bokstav g)
Planområdet grenser til kommunal veg. Området er del av reguleringsplan fra 1957, noe som
betyr at avstandskrav fra bebyggelse til fortauskant må være minimum 7,5 m.
Området ligger innenfor temakart «Fremtidig ras- og skredfare».
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2.3

Gjeldende reguleringsplaner

Figur 3 Utklipp av gjeldende reguleringsplan (Midtre Gauldal kommunes karttjeneste)

Området er i dag regulert til forretning/industri i nord, bolig og lekeplass i sør.
PlanID 2005007, Reguleringsplan for Engan leir sør-lekeplass, datert 15.06.2009. Bestemmelse
tillater riving av bygninger på tomten. Det tillates ikke å føre opp nye bygninger på
lekeplassområdet.
PlanID 2009007, REGULERINGSPLAN FOR STØREN SENTRUM NORD, UTARBEIDET
04.09.2003. I områdene M1 skal bygningene ha forretnings- / kontorvirksomhet i 1.etasje.
Øvrige etasjer (inklusive loft) kan også nyttes til boliger.
Planområdet utgjør totalt ca. 11,6 daa. Området regulert til forretning-/kontorvirksomhet er ca.
7,2 daa og området regulert til lekeplass 4,4 daa.
2.4
Planprogram/Krav om konsekvensvurdering (Jfr. § 1 andre ledd bokstav h, j og k)
Planforslaget samsvarer med arealformål avsatt i pågående kommunedelplan for Støren.
Arealformålet vurderes å være tilstrekkelig vurdert i konsekvensutredning tilknyttet gjeldende
kommunedelplan, og forslagsstiller vurderer derfor at planen ikke utløser krav om planprogram
og konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.
Tilgrensende planer
Det er ingen pågående reguleringsplaner i nærområde.
2.5
Forholdet til/avvik fra gjeldende planer
Planen vurderes i strid med gjeldende kommunedelplan, men i henhold til pågående delplan for
området, som vil erstatte gjeldende kommunedelplan når den er vedtatt. Føringer fra pågående
delplan for området legges derfor til grunn i samråd med kommunen. Grønn sone mot
Engantunet i sør videreføres ikke som et krav i ny plan, men planforslaget er ikke til hinder for at
deler av tomt mot sør får et grønt preg. Grøntdrag mot nabobebyggelse i øst sikres derimot i
foreslått plan.

3

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold (Jfr. § 1 andre ledd
bokstav b, h og i)

3.1
Berørte eiendommer
Berørte eiendommer er Engan 40 (gnr/bnr 45/113)
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3.2
Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet
Planområdet ligger på vestsiden av dalen nord for Støren sentrum. Avstand til Støren stasjon er
ca. 250 meter. Tomten avgrenses av Engan (kv1072) og eneboligtomter i øst og
friområde/Rasvoll i vest.
Tomten gnr/bnr 45/113 er på ca. 12,1 daa.
3.3
Dagens bruk og tilstøtende arealbruk
Tomten er i dag preget av asfalterte flater, rester etter brakkeby fra 2.verdens krig med
grunnmurer og en slitt brakke nord på planområdet. Området i vest er preget av bratt
skogsterreng avsatt til LNRF-område. Tilgrensende tomter i øst er avsatt til eksisterende
boligbebyggelse.
3.4

Stedets karakter

Figur 4 En bildesekvens fra boligvegen Engan

Planområdet ligger i et område med blandet typologi. Eneboliger, leilighetsbygg, noen eldre
gårds-/driftsbygninger og større industribygg i tilknytning til fylkesveg «Bygget» (fv 6558).
Boligene har saltak og kledning i tre med ulik farge. Mønehøyde fra planert terreng er ca. 9
meter. Mønehøyder til eksisterende eneboliger øst for planområdet spenner fra c +81,5 – c
+83,25.
Bebyggelsen ligger i varierende avstand til vegen «Engan». Hekker og gjerder omskaper, på
noen parti, vegen til en hagebygate. Denne grønne kantsonen gir karakter til vegen.

Figur 5 Fotavtrykk/BYA for bebyggelse i området
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Fotavtrykket for bebyggelsen i nærområdet har stor variasjon. Anlegget til Norsk Kylling AS,
som nå er flyttet, utgjør det største arealet og er et lavt bygg med stor utstrekning. Mot fylkesveg
«Bygget» ligger flere åpne parkeringsplasser med spredt bebyggelse.
Frem til 2011 var det 4 brakker på tomten. Historiske bilder viser at disse ble revet i løpet av
2010-2011. I dag er det bare en brakke igjen på tomta som bærer preg av tidens tann, og dårlig
vedlikehold. Brakka er delvis isolert, og er brukt av ulike foreninger/klubber.

1956

2010

1963

2016

3.5
Landskap
Planområdet heller mot øst og terrenget faller ca. 9 meter fra kote + 80 til kote + 71 fra retning
vest til øst/nordøst. Det renner en liten bekk midt på planområdet som har skapt en
nedsenkning i landskapet. Bekken ligger ca. 1 meter ned i landskapet ved innløp og det er ikke
registrert videre hvor dypt denne ligger under tomten. Kulverten krysser tomten diagonalt mot
nord. Ifølge beskrivelsen av lokalbefolkningen, er bekken tørr det meste av året med unntak av
perioder med snøsmelting.
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tomtegrense

Figur 6 Bekk som har skapt nedsenkning i landskapet- vises på ortofotoet til venstre.

3.6
Kulturminner og kulturmiljø
Det er pdd. ikke registrert eksisterende kulturminner på eller direkte tilgrenset planområdet.
«Brakka» er oppført av tyskerne under krigen, men er ikke vurdert som kulturminne.
3.7
Naturverdier
Det er ikke registrert naturverdier på tomten.
3.8

Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder

Figur 7 Skisse over innspill fra eksisterende bruk (fra medvirkningsmøte 15. september 2021)

Mellom de asfalterte/gruslagte områdene er det grønne arealer og skog. Hundeforeningen, som
leier lokaler i «brakka», bruker området sør for brakka, i tillegg til området som helhet til trening
av hunder. Om sommeren blir gresset klippet på deler av tomten. Området blir brukt som
turområdet og lek i skogen. Vinterstid blir deler av tomten brøytet og brukt til samme formål som
sommerstid; til turer og lek som aking.
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3.9
Trafikkforhold
Vegen Engan har en bredde på 5,5m uten fortau. Det finnes pr. i dag en avkjørsel i nordøst som
leder inn til tomten. Øst for avkjørsel går en snarveg til fylkesvegen «Bygget» og «Storengan». I
dag er området snarvegen fører til i øst, en stor asfaltert flate uten definerte soner for myke
trafikanter.

Figur 8 Snarveg for myke trafikanter til «Storengan».

3.10 Barns interesser

Figur 9 Registreringer fra barnetråkk (5 klasse) nov. 2017

Kart hentet fra Barnetråkk utført av 5. og 10.klasse ved Støren barne- og ungdomsskole viser
flere negative registreringer nært planområdet i øst. Området Stasjonsgata – Engan får i
hovedsak negative registreringer med skumle folk, søppel, mørkt og område som er ønskelig å
endre.
3.11 Sosial infrastruktur; skolekapasitet, barnehagedekning
Ikke relevant grunnet regulering til næring.
3.12 Universell utforming
Tomten har en terrengforskjell på 9 meter fra vest til øst. Universell utforming vil være en
utfordring på deler av tomten.
3.13 Teknisk infrastruktur
Planområdet ligger ikke innenfor regionalt konsesjonsområde for fjernvarme.
Eksisterende vannledninger går inn på tomten i nordre del av planområdet. Her ligger
vannforsyningsledning og overvannsledning. I sør krysser vannforsyningsledningen avkjørsel
mellom Engan 46 og Engan 48.
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3.14 Støyforhold

Figur 10 Støy fra fylkesveg til vestre, støy jernbane til høyre

Støykart viser at støy ikke berører tomten fra fylkesveg eller jernbane.
3.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Figur 11 Hensynssoner (faresoner) for planområdet Engan Leir for alle skredtyper. (Geoteknisk rapport datert
03.07.2020)

Planområdet ligger inne i aktsomhetssone jord- og flomskred samt i utløpsområde for
steinsprang. Grunnen er registrert som elve- og bekkavsetning. Planområdet ligger under marin
grense, noe som medfører en risiko for marin leire. Det er utført geoteknisk rapport, datert
03.07.2020, som viser til behov for avbøtende tiltak for å ivareta sikkerhetskrav mot skred i
prosjekt med tanke på steinsprang.
I forbindelse med potensielt økt nedbør anbefales det at grøfter og stikkrenner renskes ofte slik
at akkumulering av materiale minimeres ved ekstremnedbør og drenering i området fungerer
som planlagt. Tilstrekkelig vedlikehold av bekken i rør forutsettes, og planen sikres til å ikke
være til hinder for en senere gjenåpning av bekk, skulle det bli nødvendig.

Bortsett fra skred og klimaendringer er det ikke registrert eksisterende forhold ved tomten som
krever tiltak.
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4
4.1

Beskrivelse av planforslaget (Jfr. § 1 andre ledd bokstav c, d og e)
Planlagt arealbruk, reguleringsformål

Figur 12 Arealtabell

Det foreslås å regulere området til næringsbebyggelse/tjenesteyting med nødvendig
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det avsettes krav til område for lek/friareal og
gangforbindelse. Planen er ikke til hinder for en senere gjenåpning av Søstu-bekken, med
tilhørende hensynssone.
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Bygg 3

Lysgården
(Bygg 1)

Bygg 2

Plangrense

Figur 13 Skisse av situasjon med utbygging

4.2
Planlagt bebyggelse
Det planlegges opptil 3 bygg innenfor planområdet. Brakka står slik den er i dag med mulighet
for rivning på et senere tidspunkt, uavhengig av resten av planlagt utbygging. Det sikres nok
areal til å kunne etablere et bygg i 2 etasjer med tilsvarende fotavtrykket til brakka dersom den
rives.
Det foreslås nybygg med pulttak liggende parallelt med veg og brakke i nord. Det planlegges
tilkomst med liten lastebil inn på tomten. I tillegg sikres et areal til lek/friområde og en
gangforbindelse for mye trafikanter fra sør til nord gjennom tomten.
Bebyggelsen er planlagt med minimum 6 meters avstand fra nabobebyggelse i sør og øst for å
sikre en viss avstand til boligbebyggelsen, i tillegg legges det inn arealer for å imøtekomme
behov om lekeplass/friområde for boligene i nærområdet.
Bygg 1

Bygg 2

Bygg 3

Figur 14 Perspektiv hvor brakka bevares

Pulttak er én skrånende takflate og en takform som kan tilpasses omgivelsene.. Det er en
utforming som kan skape fine rom med varierende takhøyde, gode lysforhold og utsikt.
Skråtakformen med to skråtakflater som møtes i mønet kan gi en moderne tilpasning til
eksisterende typologi i område som består hovedsakelig av saltak. Flatt tak tillates ikke.
4.3
Utbyggingsvolum og byggehøyder
Foreslått bygningsvolum vil variere fra 1-3 etasjer.
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4.4
Grad av utnytting
Det planlegges en utnyttelse for hele planområdet på maksimalt 3900 m2 (ikke inkl. parkering
på terreng, delvis eller under terreng).
4.5
Antall arbeidsplasser
Den nye Lysgården planlegges for 23 brukere i tillegg til 6 ansatte. Kontorbygg har mulig
leietaker med ønske om cellekontor, noe som vil gi rundt 28-35 arbeidsplasser. Brakka forblir
slik den er i dag, men planen åpner for noe høyere utnyttelse (1400 m2 BRA) dersom den rives.
Til sammen vil planlagt tiltak gi 28-60 nye arbeidsplasser i tillegg til 6 arbeidsplasser tilknyttet
nye Lysgården dersom nytt bygg også blir kontorbygg.
Bomiljø/bokvalitet
Planlagt bebyggelse har hensyntatt plassering for å gi minst mulig skygge på boligene i øst.
Formålsgrensen mot øst sikrer minimum 6 meter mellom tomtegrense mot ny bebyggelse.
Nytt tjenesteytingsformål åpner for tjenesteyting på tomten. Byggene har gode muligheter til å
sikres øst og sørvendt solforhold. Området har ikke støyproblematikk, og både boliger og
uterom vil være sikret tilfredsstillende støyforhold ihht. Veileder T-1442/2021.
4.6
Parkering
Parkeringsnorm for kontor (gjeldende KPA) er 2 p-plass pr. 100 m2 BRA kontor som utgjør et
krav på maksimalt totalt 52 p-plasser. Parkeringsnorm tilknyttet den nye Lysgården har krav om
2 p-plass pr. 100 m2 BRA eller 1 p-plass pr. ansatt. Dette gir totalt 62 p-plasser med fordeling 10
p-plasser for den nye Lysgården og 52 p-plasser for annen kontorvirksomhet/tjenesteyting.
Planen sikrer 62p-plasser som maksimal parkeringsdekning for planområdet.
Minimum 50% av parkeringsplasser for hele området skal være delvis eller helt under terreng.
Dette sikres ved siste byggetrinn. Ladestasjon for El-bil for 50% av p-plassene sikres i planen.
Det stilles krav til 2 p-plasser for sykkel pr. 100 m2 BRA. Det gir et samlet krav på 72 p-plasser
for sykkel for skissert situasjon. Min 30% skal være under tak.
4.7

Tilknytning til infrastruktur

Avfallsløsning løses innomhus på egen grunn. Den nye Lysgården vil ha eget system for
henting av avfall tilknyttet virksomheten.
Eksisterende kum (3815) nordøst for planområdet kan tilkobles, men anbefales utskiftes siden
alder på kummen er snart 25 år. Det må gjøres en vurdering mot prosjektering ang. tilstrekkelig
vanntilgang i kum 3815 for slukking.
Eksisterende kulvert
Det er uvisst hvor dypt eksisterende kulvert ligger. Dagens trasè må sees på endret iht. planlagt
bebyggelse. Planen sikrer innmåling av kulverten før rammetillatelse gis for å gi et bedre
grunnlag for håndtering av denne.
Planen sikrer en sone med 12 meter ut til hver side av dagens trasè for kulverten, for at planen
ikke skal være til hinder for en gjenåpning av denne på et senere tidspunkt. Dimensjonene for
hensynssone er basert på Oslo kommunes avstandskrav fra bygninger til bekk/sideløp. I det
tilfelle en senere opparbeidelse endrer traseen er det sikret tilsvarende krav til adgang og
vedlikehold med lik avstand for den nye trase.
4.8

Trafikkløsninger

Innkjøring fra Engan sikres i planforslaget. Frisikt skal ivaretas. Avstandskrav på 15 meter fra
kommunal veg ivaretas ved formålsgrenser. Innkjøringspunkt er plassert i dialog med vegPer Knudsen Arkitektkontor AS - Brattørgata 5 - 7010 Trondheim - Tlf. 73 52 91 30 - Fax 73 52 96 38
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konsulent, og pil i kart har en toleranse 5 meter fra plassering i kart for å sikre optimalisering i
detaljeringsfasen. Planforslaget sikrer en tilrettelagt gangforbindelse mellom sør og nord.
Innkjøring fra sør videreføres til ny plan. Dersom ikke begge adkomstene beholdes og hele
området skal bebygges i henhold til planlagt utnyttelse, kan internvei på tomten måtte krysse
trasè for kulvert/bekkeløp og kunne være til hinder for åpning av bekk. Planen sikrer avkjørsel i
tråd med statens vegvesens vegnormer, og sikrer ivaretakelse av frisikt og adkomst for brannog redningskjøretøy. Tilrettelegging for gjennomkjøring fra adkomst i nord til adkomst i sør
tillates ikke.
4.9
Uteoppholdsareal
Ny bebyggelse vest for eksisterende boliger, vil påvirke minimalt for solforhold på uterom
tilknyttet boligene.

Figur 15 solforhold ved vår/høstjevndøgn vist kl. 15.00 til vestre og 23.juni kl. 18.00 til høyre. Flyfoto med markert plen/uterom
til høyre

Sol og skyggestudier viser at eksisterende uterom for boligene blir minimalt berørt siden
primæruterom vurderes å være mot sør og øst grunnet terrenghøyde i bakkant av tomten som
skygger for sola i vest.
Området sikrer en gangforbindelse mellom Engan Vel og nye Lysgården.
4.10 Turdrag
Det foreslås et 6m bredt turdrag langs hele planområdet mot øst og 4 meter mot nord, med
hensikt å sikre forbindelse for myke trafikanter og en buffersone mellom fremtidig bebyggelse
og naboene.
4.11 Overvann
Overvannsløsning er sikret etter tre trinn strategien, med vekt på lokal håndtering, og er sikret
opparbeidet før fremtidig tiltaket kan tas i bruk, med løsning prosjektert krevet godkjent av
kommunalteknisk. Det er lagt inn påslag for å hensynta klimaendringene.
4.12 Risiko- og sårbarhet (planlagt situasjon)
Risiko i forbindelse med tiltaket vil i første rekke knytte seg til skredfare, og avbøtende tiltak er
sikret etablert før søknad om ramme for øvrige tiltak, samtidig som at planen setter av
fleksibilitet for plassering og arealbehov for sikkerhetstiltak, noe som vil redusere virkning for
konsekvenser vesentlig. Det skal ikke være mulig å ta i bruk tiltak innenfor planområdet uten et
prosjektert og gjennomført sikkerhetstiltak som fangvoll eller fanggjerde av tilstrekkelig
kapasitet. Sikringssone sikrer adgang til vedlikehold av bekken, og løsning for håndtering av
bekk i kulvert skal godkjennes av Midtre Gauldal kommune som vilkår for gjennomføring.
Bestemmelser sikrer krav til dokumentasjon for trafikksikkerhet for gående under
anleggsperioden og økt trafikk til området. Grunnundersøkelser og vurdering av områdestabilitet
skal medfølge ved igangsettingstillatelse.
Per Knudsen Arkitektkontor AS - Brattørgata 5 - 7010 Trondheim - Tlf. 73 52 91 30 - Fax 73 52 96 38
pka@pka.no - www.pka.no - Foretaksreg. NO 837 506 492 MVA

158

15

5
5.1

Virkninger av planforslaget (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f)
Landskap (nær- og fjernvirkning)

Terrenget i bakkant vil være dominerende selv med bebyggelse i forkant. Planlagt tiltak er med
skrå pulttak som gir et moderne uttrykk tilpasset eksisterende typologi i område som består
hovedsakelig av saltak. Pulttaksformen gir mer fleksibilitet i forhold variasjon av antall etasjer
innenfor samme bygning.

Figur 16 Illustrasjon fra "Engan" sør. Engan 48 ligger i forkant av bildet til høyre.

Figur 17 Perspektiv fra øst ved adkomst.

Tiltaket vil føre til endringer av terrenget, men legger opp til at terrengforskjellen kan tas opp i
bygg (i form av sokkel/p-kjeller) eller mot fangvoll. Tiltak vil gjøre mindre endringer på
overordnet landskapstrekk. Landskapsendringene er knyttet til nærvirkninger ved at et åpent
uteområde bebygges. Tiltaket legger opp til bevaring av grønne områder i form av
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minimumskrav til strøkslekeplass, i tillegg til en gangforbindelse. Videre sikrer turdrag i
planforslaget et ubebygd areal mot boliger i øst. Planforslaget er ikke til hinder for anleggelse av
en grønn sone mot Engan Vel i sør. Området som bebygges har i utgangspunktet liten verdi
som landskap og tiltakets virkning på landskapet sett under ett, er vurdert som lite negativt.
Tiltaket er et fortettingsprosjekt innenfor et eksisterende boligområde og har liten virkning for
stedets karakter.
Fangvoll
Fangvollen vil ha en landskapsvirkning i form av en inntil 2,5 meter høy terrengvoll eller gjerde.
5.2
Byform, stedskarakter og viktige siktlinjer
Foreslått typologi er tilpasset i takform og karakter til tilgrensende bebyggelse som er en
blanding av eneboliger og eldre driftsbygninger/gårdbygninger i 1-3 etasjer.

Figur 18 Eksisterende brakke vist med stiplet linje. Foreslått bygg (Høyest bygg mot sør vist med hel strek.)

Byggene plasseres med nødvendig avstand for å sikre gode sol- og lysforhold til og mellom
bygg. Byggene kan plasseres parallelt med eksisterende brakke for å slippe inn sol fra sørøstog sør-vest (normal arbeidstid) som gir gode dagslysforhold.
5.3
Forhold til krav i kap.II i Naturmangfoldloven
Det legges til grunn at det ikke er registrert viktige verdier knyttet til naturmangfold innenfor
planområdet og at det ikke er behov for ytterligere kunnskap for å kunne ta stilling til virkningen
av planforslaget. Området har vært i bruk til brakker under krigen og er allerede berørt. Nytt
tiltak vil føre til noe mindre vegetasjon, men det vurderes som liten risiko at planforslaget vil
gjøre irreversibel skade på naturmangfoldet. Omfanget av utbyggingen er lite og utgjør ikke en
stor belastning. En har derfor ikke sett behov for å stille krav om miljøforsvarlige teknikker eller
driftsmetoder i planen. Planområdet er ut fra en totalvurdering vurdert som en god lokalisering
for tiltaket. Avbøtende tiltak og dekking av kostnader for å hindre skade på naturmangfoldet er
vurdert som lite relevant for dette planforslaget.
5.4
Tiltakets virkning på, og tilpasning til, eksisterende terreng og omgivelser.
Det foreslås 3 bygg med pulttak/saltak i 1-3 etasjer for å tilpasses eksisterende bygningsmiljø.
Tiltaket vil bidra til en blanding av boliger og kontorvirksomhet i området og bidra til liv rundt
husene gjennom hele dagen. Det åpnes for bruk av sambruk av den nye Lysgården med
tilhørende adkomsttorg, med noe mer aktivitet rundt tomten enn i dagens situasjon. Lokale
støyskjermingstiltak fra vedkapp tillates ved behov. Generelle regler med ro etter 23.00
vurderes tilstrekkelig iht. støykrav for planlagt tiltak.
Planforslaget kan tillate offentlig eller privat tjenesteyting, men tomten og utnyttelse vil begrense
hvilke typer tjenesteyting som kan komme. I et allerede eksisterende bo-område vil tjensteyting
kunne være et tilskudd for økt mangfold og aktivitet her, også på dagtid. Ved nedleggelse av
Kyllingfabrikken vil det være behov for transformering og tenke nytt rundt lokalområdet. Krav om
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strøkslekeplass vil bidra til å trekke også beboere fra området for opphold og lek. Turdrag og
lekeområder vil bidra positivt med tanke på økt folkehelse for beboerne i området.
5.5
Rivning av brakka
Nord på tomta står en brakke fra krigen. Denne er den siste brakka på tomten i en rekke på 5
som sto igjen fra 2. verdenskrig. Denne er ikke registrert som kulturminne i noe karttjeneste,
men har en verdi i form av identitet og historie. Brakka blir brukt til lager og av foreninger, men
har begrenset bruk grunnet manglende universell utforming, isolering og fukt i kjeller. En
istandsetting av denne er veldig krevende, og det er usikkert hvilket bruksområde den vil kunne
få dersom den restaureres. På bakgrunn av totale vurderinger åpner planen for rivning av
denne. Det oppfordres til å inkludere areal til leie av lokalforeninger i området i nye bygg, selv
om dette ikke er noe planen sikrer.
5.6
Bekkeløp
En gjenåpning av bekken kan bli et estetisk og fint innslag i det nye planområdet om det blir
gjennomført, og kan med god planlegging passe godt inn i det nye landskapet og ny
bebyggelse. Det vurderes likevel at konsekvensene ved gjenåpningen er betydelig større enn
fordelene og anbefales ikke av COWI. Det vil kreve omfattende endringer og tilpasninger for
planlagte bygg på området, omfattende sikkerhetstiltak med tanke på lekeplass og uteområder,
og både nye og eksisterende infrastruktur må legges i kulvert under nytt bekkeløp. Fangvoll vil
måtte krysse bekkeløp for å sikre mot steinsprang langs hele området mot vest. Denne vil være
til hindre for et sammenhengende landskapsrom med bekkeløp fra fjellsiden i vest og til tomten.
5.7
Trafikkøkning, vegforhold
Planforslaget vil skape rundt 40 ÅDT, kjt/d som vurderes å ha en marginal effekt på
trafikksituasjonen slik den ser ut i dag. Trafikksikkerheten langs tilgrensende veger vurderes
som godt nok, og det er ikke behov for noen tiltak for myke trafikanter. Gangforbindelse
gjennom tomten fanges ikke opp av noe fortau i forlengelse av forbindelsen, men vil bli en
mulighet for å gå tur over tomten. Det oppfordres og bygge videre på gode gangforbindelser i
området ved videre planlegging av området som helhet.
5.8
Beredskap og ulykkesrisiko
Adkomst dimensjoneres for liten lastebil og tilrettelegges for utrykningskjøretøy. Tilrettelegging
for gjennomkjøring tillates ikke.
5.9
Barns interesser
Planen sikrer en strøkslekeplass, som et samlingspunkt i Engan, som i dag ligger et stykke
unna andre samlingspunkt som barnehage, nærbutikk og skole. Gangforbindelse i tilknytning til
lekeplass og uterom for nye Lystgården sikres opparbeidet i første byggetrinn. Nye Lysgården
planlegger opptil 360m2 uterom - et adkomsttorg i tilknytning til bygget. Dette arealet vil også
være til barn og unges interesse.
Tiltaket vurderes positiv med tanke på barns interesser for området. Barn, unge og voksne i
Engan får en lekeplass hvor de kan møtes, i tillegg til snarveg gjennom området.
5.10 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett
Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved planlegging og utbygging på tomta.
5.11 Attraktiv og trygg tilgjengelighet (Energi- og klimahandlingsplanen, mål 3.13)
Tiltaket ligger ca. 250 m fra Støren stasjon. For reisende til området med kollektivtrafikk, vil tiltak
langs vegen «Bygget» øke trafikksikkerheten for myke trafikanter i området. Tiltak vurderes ikke
nødvendig for gjennomføring av planlagt tiltak i Engan Leir, men bør fremmes i videre utvikling
av Engan som helhet.
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5.12 Forholdet til statlige og regionale mål
Planen vurderes i henhold til ABC- prinsippet, omtalt i pågående kommunedelplan, til å falle inn
under et C-område. Planen legger opp til en utnyttingsgrad på bakgrunn av tomtas kompleksitet
i form av skredfare/fangvoll, bekkeløp/kulvert og tilgrensende boligbebyggelse.
Planlagt arealbruk vil bidra til en variert sammensetning av formål innenfor samme område.
Bedriften tilknyttet den nye Lysgården er i liten skala og vil ikke tiltrekke tungtrafikk utover en
tømmerbil i måneden og passer godt i et delt område hvor det er planlagt kontor/mindre
bedrifter og boliger langs «Engan». Kontor og tjenesteyting vil tiltrekke aktivitet i et område med
boliger på dagtid. Dette vil kunne bidra til et mer levende område gjennom hele døgnet. Siden
området ligger nært Støren stasjon vurderes planen som positiv iht. IKAP hvor Støren stasjon er
pekt ut som en av 6 stasjoner som prioriteres for satsning på videre utvikling av
stasjonsområder med arbeidsplasser, handelsetablering og boliger.

6

Planprosess og innkomne innspill (Jf. § 1 andre ledd bokstav j og k)

6.1
Planoppstart, medvirkningsprosess, evt. planprogram
Samråd- og medvirkningsprosess og varsling om planoppstart vil bli avholdt etter de krav som
stilles i PBL.
Det ble holdt et oppstartsmøte med Midtre Gauldal kommune 21.05.2021. Varsel om oppstart
av planarbeidet ble kunngjort i Gauldalsposten onsdag 07.06.2021 og Trønderbladet
09.06.2021. Frist for å komme med innspill var satt til 19.08.2021. Naboer og sektormyndigheter
ble varslet med eget brev. I alt kom det inn 11 innspill til planoppstart. 6 av disse var fra
offentlige høringsinstanser. De 5 øvrige var fra naboer og berørte.
Medvirkningsmøte
Det ble invitert til og avholdt medvirkningsmøte i Støren Kulturhus 15.09.2021. Referat fra møte
se vedlegg 03 innspill med tilbakemelding.
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7

Vedlegg til planen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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SAMMENDRAG
Hendelser/tema i tabell er satt i matrisen i samsvar med vurderinger under.
17 hendelser er vurdert å være aktuelle for planområdet.
Risiko i forbindelse med tiltaket vil i første rekke knytte seg til skredfare, avbøtende tiltak er sikret som reduserer virkning
for konsekvenser.
Anbefalte tiltak: Planbestemmelsene må sikre avbøtende tiltak for å ivareta sikkerhetskrav mot skred i prosjekt før
igangsettelse. Dette er nærmere beskrevet under: avbøtende tiltak.
Oppsummerende tabell
Virkning
Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Veg, bru,
kollektivtransport

Masseras/skred
Forurenset grunn
Støy og støv fra trafikk
Rekreasjonsområde

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Grus og pukk

Radongass
Støv og støy fra andre
kilder

Alvorlig

Svært alvorlig

Snø/is ras
Brannslukningsvann
Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy
Skole, barnehage
Ulykke i av- og påkjørsler
Ulykker med gående og
syklende
Ulykke ved
anleggsgjennomføring
Flomras
Nedbør

HENSIKT
Hensikten med Ros- analysen er å avdekke om aktuelle plan kan medføre endringer av risiko for mennesker og
omgivelser, om endringene er akseptable eller ikke, og avbøtende tiltak for dette.
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller følgende krav til risiko og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for
utbygging:
«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.»
BAKGRUNN
Formålet med planarbeidet er å regulere området til næringsformål. Det er planlagt næring/kontorvirksomhet med
nødvendig infrastruktur. I tillegg sikres strøkslekeplass innenfor formålet.
METODE
Analysen gjennomføres i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) føringer samt
Naturmangfoldloven og baseres på:
- Foreliggende planforslag og tilhørende illustrasjoner
- Gjeldende kommunedelplan
- NVEs fare- og aktsomhetskart
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- NGU: Arealinformasjon
- Naturmangfold-registreringer i Artsdatabanken med mer
- Nasjonal Vegdatabank
- Skredfarevurdering for reguleringsplan fra Sweco datert 3.7.2020
- Innkommende innspill til planforslaget.
Mulige uønskede hendelser skal ut fra en generell/teoretisk vurdering sorteres i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon, utforming m.m., og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene, henholdsvis virkninger for og virkninger av
planforslaget. Forhold som er med i sjekklista, men som ikke er til stede i planområdet eller i planen, kvitteres ut i
kolonnen «Aktuelt» og kommenteres kun unntaksvis.
Hensikten med ROS-analysen har vært å avdekke om det planlagte tiltaket som omfattes av
detaljreguleringsplanen kan forårsake, eller vil påvirkes av uønskede hendelser.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig - hendelsen kan skje (ikke usannsynlig)
3. Sannsynlig – kan skje av og til, periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig til stede
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke
fins
3. Alvorlig - Alvorlige (behandlingskrevende) person- eller miljøskader, system settes ut av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig - Personskade som medfører dødt eller varig mén, mange skadd, langvarige miljøskader og system
settes varig ut av drift.
Klassifikasjon med fargekoder:
Virkning
Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige virkninger («rød
sone»), krever tiltak. Det skal gjennomføres risikoreduserende tiltak før evt. iverksettelse/bruk.
For hendelser i «gul sone» vurderes risikoen som middels. Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
For hendelser i «grønn sone» vurderes risikoen å være akseptabel, men ytterligere risikoreduserende tiltak skal likevel
gjennomføres dersom det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
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UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK SOM FØLGE AV PLANLAGTE UTBYGGING.
Tabell viser mulige uønskede hendelser som følge av planlagte tiltak:
Hendelser/situasjon

Aktuelt
Sannsynlig
Virkning
Risiko
Kommentar/tiltak
ja/nei
ja/nei
Natur-, klima- og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Masseras/skred
ja
Sannsynlig
Mindre
ja
Tomtegrunn er innenfor marin
alvorlig
grense og består av
elveavsetning, som ikke er
klassifisert, med stor
sannsynlighet for marin leire.
NVEs potensielt skredfareområde
viser aktsomhetsområde for jordog flomskred basert på
terrenghelning i skråningen som
ligger vest for planområdet. Skred
fra disse områdene vil kunne
påvirke planområdet. De fleste av
løssområdene ligger på bratte og
steile bergskrenter som kan være
mulige løsneområder for
steinsprang. Utløpsmodellering av
steinsprang viser at løse blokker
vil kunne rase ved hendelser med
ekstremnedbør av regn med en
maksimal flyhøyde på 2 m fra
terrengnivå og kinetisk energi på
ca. 1MJ (det tilsvarer et tonn på
ca.160km/t). Det er ikke registrert
skredhendelser i NVEs skrednett
men naboer har oppplyst om
påvist skred sør for planområdet i
2017. Planlagt bebyggelse ligger
delvis innenfor dagens faresoner
og avbøtende tiltak sikres i
planbestemmelser for å ivareta
sikkerhetskrav mot skred i
prosjekt for å redusere risiko i
faresone ved å nedsette virkning
fra svært alvorlig til mindre
alvorlig.
2. Snø/is ras
ja
Mindre
Alvorlig
ja
NVEs viser planområdet innenfor
sannsynlig
utløpsområdet for snøskred basert
på terrenghelning for snøskred i
skråningen som ligger vest for
planområdet. De fleste av
løssområdene i tilknytting til
planområdet ligger på bratte og
steile bergskrenter (vinkel større
enn 50 grader) hvor det er lite
sannsynlig at snø kan
akkumuleres. Deler av områder
med helning mindre enn 45 grader
er dekket av skog (Oversikt
vist på figur 7 i SWECOS
skredfarevurdering).
3. Flomras
ja
Lite sannsynlig Alvorlig
Nei
Planområdet er også innenfor
utløpsområdet for flomskred iht.
NVEs aktsomhetskart. Det er en
liten bekk som dreneres mot
planområdet. Ifølge beskrivelsen
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4. Elveflom

nei

5. Tidevannsflom

nei

6. Radongass

ja

7. Vind

nei

8. Nedbør

ja

9. Sårbar flora

nei

10. Grus og pukk

ja

Mindre
sannsynlig

Mindre
alvorlig

nei

Lite sannsynlig

Alvorlig

Nei

Lite sannsynlig

Ubetydelig

nei

av lokalbefolkningen er bekken
tørr det meste av året med unntak
av perioder med snøsmelting. Det
ble ikke funnet store løse
avsetninger langs bekken eller
andre tegn på nylig flomskred
aktivitet. Det anbefales at grøfter
og stikkrenner renskes ofte slik at
akkumulering av materiale
minimeres ved ekstremnedbør og
drenering i området fungerer som
planlagt.
NVEs aktsomhetskart viser
planområdet er utenfor
aktsomhetsområdet for flom, og
utenfor flomsoner for 20-, 200-, og
1000-årsflommene.
Klimaendringene er hensyntatt i
NVEs database.
NVEs aktsomhetskart viser
planområdet er utenfor
aktsomhetsområdet for flom, og
utenfor flomsoner for 20-, 200-, og
1000-årsflommene.
Klimaendringene er hensyntatt i
NVEs database.
NGUs aktsomhetskart er
planområdet merket moderat til
lav. TEK stiller krav til radonsperre mot grunn i alle nye bygg.
NVE kartlegging av
vindressursene over fastland viser
til laveste tall med årsmiddelvind
på ca 4m/s. Databasen viser til at
vind ikke kan være ressurskilde
og utgjør derfor ikke risiko for
utbygging som er foreslått.
Planområdet er innenfor
utløpsområdet for flomskred iht.
NVEs aktsomhetskart. Det er en
liten bekk som dreneres mot
planområdet. Ifølge beskrivelsen
av lokalbefolkningen er bekken
tørr det meste av året med unntak
av perioder med snøsmelting. Det
ble ikke funnet store løse
avsetninger langs bekken eller
andre tegn på nylig flomskred
aktivitet. Det anbefales at grøfter
og stikkrenner renskes ofte slik at
akkumulering av materiale
minimeres ved ekstremnedbør og
drenering i området fungerer som
planlagt.
Miljødirektoratets artsdata viser
ingen forekomst av arter som har
nasjonal forvaltningsinteresse.
NGUs grus- og pukkdatabase
viser sand og grusregistrering
med sikker avgrensning vest for
planområdet. Dette gir lite risiko
for planen fordi det er hverken er
areal- eller adkomstskonflikt.
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11. Naturvernområder
12. Vassdragsområder
13. Fornminner

nei
nei
nei

14. Kulturminner

nei

Ingen registrerte automatisk
fredete kulturminner i
planområdet. Eventuelle funn skal
varsles etter kulturminneloven §8.
Ingen meldepliktig bygg i
planområdet eller i tilliggende
areal i SEFRAK-registeret.

Bygde omgivelser, kan tiltak i planen få virkninger for:
15. Veg, bru,
ja
Sannsynlig
kollektivtransport

Ubetydelig

nei

Planlagte utbygging kan medføre
noe økning av trafikkmengde i
forhold til dagens situasjon.

Formål utelukker boligetablering,
tiltaket kan dermed ikke føre til
noe økt skoletrafikk. Forslaget vil
medføre økt trafikk i deler av
planområdet. Planforslaget sikrer
nødvendig frisikt i nye avkjørsler.
Tilgjengeligheten for
utrykningskjøretøy ivaretas i
planforslaget.
Reguleringsbestemmelsene stiller
krav til teknisk godkjent vann og
avløpsplan.
Planområdet omfattes av
områdekonsesjon og er 700m
unna nærmeste punkt markert
som master og stolper i NVEs
database.

16. Havn, kaianlegg
17. Sykehus,
omsorgsinstitusjon
18. Skole, barnehage

nei
nei
ja

Mindre
sannsynlig

Alvorlig

nei

19. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy

ja

Mindre
sannsynlig

Alvorlig

nei

20. Brannslukningsvann

ja

Mindre
sannsynlig

Alvorlig

nei

1. Kraftforsyning

nei

22. Vannforsyning
23. Forsvarsområde
24. Rekreasjonsområde

nei
nei
ja

Mindre
sannsynlig

Mindre
alvorlig

ja

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensing
nei

26. Permanent
forurensning

nei

27. Støv og støy; industri

nei

28. Støv og støy; trafikk

nei

29: Støy; andre kilder
30. Forurenset grunn

nei
ja

Sannsynlig

Areal avsatt til rekreasjonsområde
reduseres, men sikrer areal
tilsvarende strøkslekeplass.
Planutforming skal tilrettelegge
tilkomst til omkringliggende
områder
Dagens virksomhet på tomta kan
ha skapt forurensning i grunnen,
og bestemmelser sikrer
tilstrekkelig håndtering av
eventuelle forurensede masser.
Dagens virksomhet på tomta kan
ha skapt forurensning i grunnen,
og bestemmelser sikrer
tilstrekkelig håndtering av
eventuelle forurensede masser.
Tomta som ligger utenfor
støysone for både vei og bane i
Statens vegvesens database.
Tomta som ligger utenfor
støysone for både vei og bane i
Statens vegvesens database.

Mindre
alvorlig

ja

Aktsomhetskart for forurenset
grunn viser fra miljødirektoratet
ingen registrert forurensning
tilknyttet grunn i planområdet.
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31. Høyspentlinje

nei

32. Risikofylt industri
nei
(kjemikalier, olje/gass,
radioaktivitet)
33. Avfallsbehandling
nei
34. Oljekatastrofeområde
nei
Forurensning. Medfører tiltak i planen:
35. Fare for akutt
nei
forurensing
36. Støy og støv fra trafikk
ja

37. Støv og støy fra andre
kilder
38. Forurensing av sjø
39. Risikofylt industri
Transport. Er det risiko for:
40. Ulykke med farlig gods
41. Vær/føreforhold
begrenser tilgjengelighet
42. Ulykke i av- og
påkjørsler
43. Ulykker med gående
og syklende
44. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Dagens virksomhet på tomta kan
likevel ha skapt forurensning i
grunnen, og bestemmelser sikrer
tilstrekkelig håndtering av
eventuelle forurensede masser.
Planområdet er 700m unna
nærmeste punkt markert som
master og stolper i NVEs
database.

Sannsynlig

Mindre
alvorlig

nei

Lite sannsynlig

Mindre
alvorlig

nei

ja

Mindre
sannsynlig

Alvorlig

nei

ja

Mindre
sannsynlig
Mindre
sannsynlig

Alvorlig

nei

Alvorlig

nei

ja

Planforslaget vil medføre noe
trafikkøkning i forhold til dagens
situasjon. Utbyggingen alene vil gi
ubetydelig økning av trafikkstøy i
området.
Tiltak kan føre til støv og støy i
anleggsperioden.

nei
nei
nei
nei

ja

Andre forhold. Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
45. Fare for
nei
terror/sabotasje
46. Regulerte
nei
vannmagasin med usikker
is/varierende vannstand
47. Fallfare ved naturlige
nei
terrengformasjoner samt
gruver, sjakter ol.
48. Fremtidige
nei
klimaendringer

Forslaget vil medføre økt trafikk i
deler av planområdet.
Planforslaget sikrer nødvendig
frisikt i nye avkjørsler.
Planlagt bebyggelse vil medføre
noe økt trafikk.
Reguleringsbestemmelsene sikrer
at nødvendige beskyttelsestiltak
skal være etablert før
igangsettelse av bygge- og
anleggsarbeider kan igangsettes.

Risikobilde i forbindelse med flomog skredfare ivaretas med krav til
opparbeidelse av fangvoll og
mulighet for senere gjenåpning av
bekk.
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AVBØTENDE TILTAK
Skredfarevurdering
Det anbefales to alternativer som avbøtende tiltak:

Etablering av fangvoll med høyde 2,0 meter. Fangvollen må plasseres parallelt med vegen på den vestlige
siden av planområdet.

Montering av et fanggjerde med høyde på 2,5 m og dokumentert energikapasitet på 1250 kJ.
Bruk av enten fangvoll eller fanggjerde vil ivaretas krav for sikkerhet mot skred fastsatt for prosjektet. Avbøtende tiltak
skal dimensjoneres i henhold til «Sikring av veger mot steinskred - Grunnlag for veiledning - VD rapport Nr. 32 –
Vegdirektoratet - 7Juni 2011» og må detaljprosjekters.
Rekreasjonsområde
Planutforming, og beskrivelse skal vise til en utforming som sikrer tilkomst til omkringliggende områder. Rekkefølgekrav
bør sikre tilkomst og gjennomfart fra planområdet.
Forurenset grunn
Det stilles krav til prøvetaking av grunnforhold der lekeplass etableres i reguleringsbestemmelsene, og bestemmelser
sikrer tilstrekkelig håndtering av eventuelle forurensede masser innenfor planområdet.
Støv og støy i anleggsperioden
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy T-1442, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, skal
tilfredsstilles. Støytiltak under anleggsperioden vil sikres gjennom reguleringsbestemmelser. Grenseverdier for luftkvalitet
skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer fra Miljøverndepartementet.
Ulykker med gående og syklende
Planlagt bebyggelse ligger inntil og har direkte atkomst til fortau eller gang/sykkelveg.
Innkjøring til p-anlegg skal planlegges slik at det ikke utgjør fare for gående og syklende. Sikringssone for frisikt bør
settes ved ned/oppkjøring fra parkeringsplass.
Ulykke ved anleggsgjennomføring
Reguleringsbestemmelsene sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan
igangsettes.
Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy
Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy vil bli hensyntatt med eksisterende vei. Tilgjengelighet sikres av tekniske forskrifter.
Klimaendring
I forbindelse med potensielt økt nedbør anbefales det at grøfter og stikkrenner renskes ofte slik at akkumulering av
materiale minimeres ved ekstremnedbør og drenering i området fungerer som planlagt. Tilstrekkelig vedlikehold av
bekken i rør forutsettes, og planen sikres til å ikke være til hinder for en senere gjenåpning av bekk, skulle det bli
nødvendig.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2018/2396-69
Utvalgssak
Møtedato
43/22
25.08.2022
52/22
08.09.2022
Saksbehandler: Audhild Bjerke

Detaljregulering Hov - sluttbehandling

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte. Regulering
Nye Hovsmoen m.fl.
2
U Referat fra oppstartsmøte reguleringsplanen Hov
3
I
Referat oppstartsmøte
4
I
Referat fra oppstartsmøte Detaljregulering - Hov - deler av gbnr
134/1 - 134/2 - 134/3 - 134/18 - 134/20 134/28 - 134/30 -134/31 - 134/32 134/33 - 3000/11
5
I
Detaljregulering av Hov - Soknedal Midtre Gauldal kommune - varsel oppstart
planarbeid - høring forslag til planprogram
6
I
Utlegging kommunens vebside Detaljregulering av Hov - Soknedal - Varsel
oppstart planarbeid/Høring forslag til
planprogram
7
I
Fylkesmannens uttalelse til varsel om
oppstart og planprogram - reguleringsplan detaljregulering av Hov - Soknedal
8
I
Fylkeskommunens uttalelse til oppstart og
planprogram - detaljregulering av Hov Soknedal i Midtre Gauldal kommune Varsel om arkeologisk registrering
m/kostnadsoverslag
9
I
Detaljregulering Hov - oversendelse til
behandling - forslag til planprogram med
vedlegg
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Norconsult AS
Norconsult AS
Willy Wøllo
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Norconsult AS
Norconsult AS

Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune

Norconsult AS, Plan og arkitektur
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5027_2018005_fastsetting_planprogram_R
p_Hov
Særutskrift
5027_2018005_fastsetting_planprogram_R
p_Hov
Melding om vedtak - fastsetting av
planprogram - reguleringsplanen for Hov
(planId: 50272018005)
Hov - planprogram
Detaljregulering Hov i Midtre Gauldal
kommune - tilbakemelding på mail datert
26.02.2019
Detaljregulering Hov - oversendelse av
dokumenter - 1
Detaljregulering Hov - oversendelse av
dokumenter - 2
Planbehandling - detaljregulering Hov
(planID: 50272018005) - 1. gangs
behandling
Detaljregulering Hov - plankart med
rutenett
Oversendelse av endra plandokumenter Detaljregulering Hov
Særutskrift Planbehandling detaljregulering Hov (planID:
50272018005) - 1. gangs behandling
Melding om vedtak - planbehandling detaljregulering Hov (planID:
50272018005) - 1. gangs behandling
Melding om vedtak - planbehandling detaljregulering Hov (planID
50272018005) - 1. gangs behandling.pdf
Anmodning om ajourhold av planarkiv
Annonse - Detaljregulering Hov
Oversendelse av arealplan - offentlig
ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal
kommune
VS: Oversendelse av arealplan - offentlig
ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal
kommune
Høringsbrev - 50272018005
Detaljregulering for Hov
Høringsbrev - 50272018005
Detaljregulering for Hov
Vedr detaljregulering for Hov i Midtre
Gauldal kommune - behov for utvidet
høringsfrist
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av
reguleringsplan for Hov i Midtre Gauldal
kommune
Svar på spørsmål om utsatt høringsfrist detaljregulering Hov
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NORCONSULT AS
Norconsult AS
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Norconsult AS
Norconsult AS

Norconsult AS
Norconsult AS

NORCONSULT AS
Norconsult AS
Roger Monsen
Statens kartverk
Statens kartverk
Knut Krokann m.fl.
Svein Olav Johnsen m.fl.
Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for mineralforvaltning
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn Detaljregulering for Hov - Planid
50272018005 - Midtre Gauldal kommune
Tilbakemelding på høring av
detaljregulering for Hov - Midtre Gauldal
kommune
Svar på høringsbrev - detaljregulering for
Hov
UTTALELSE TIL MOTTATT HØRING
- DETALJREGULERING FOR HOV
(50272018005) - MIDTRE GAULDAL
KOMMUNE
Uttalelse - detaljregulering for Hov Midtre Gauldal kommune
Uttalelse - detaljregulering for Hov fra råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Midtre Gauldal
Uttalelse - Detaljregulering for Hov - fra
Råd for eldre
Vedr forslag til detaljregulering for Hov
bnr 134/3 mfl
Fylkeskommunens uttalelse detaljregulering for Hov i Midtre Gauldal
kommune
Innspill fra Nidaros biskop til
detaljreguleringen for Hov i Soknedal
SOSI-kontroll av PlanID 2018005
detaljregulering Hov - Planforslag
Tilbakemelding etter møte 16.6.2021 Reguleringsplan - detaljregulering av Hov Soknedal - Midtre Gauldal
Notat vedrørende reguleringen på Hov
Internt notat befaring Hov 261021
Regulering på Hov
Trekking av innsigelse - reguleringsplan Hov
Detaljregulering Hov - revidert planforslag
etter høring og offentlig ettersyn
Merknader til detaljreguleringsplan Hov
Vedr. 201859833-14 - Midtre Gauldal
kommune - Reguleringsplan for Hov i
Soknedal. Uttalelse med
handlingsalternativer etter arkeologisk
registrering
Eposter til/fra fylkeskommunen vedr.
arkeologisk feltrapport
Reviderte bestemmelser 23.05.2022
Revidert plankart - detaljregulering Hov
Planid: 50272018005, detaljreguleringsplan
for Hov - gbnr 134/2 m.fl.
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Norges vassdrags- og energidirektorat NVE
Statens vegvesen
ReMidt IKS
MATTILSYNET

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ola Hage
Ola Hage
Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
Trøndelag fylkeskommune
Den Norske Kirke
Ola Hage m.fl.
STATSFORVALTEREN I
TRØNDELAG
STATSFORVALTEREN I
TRØNDELAG m.fl.
STATSFORVALTEREN I
TRØNDELAG
Knut Krokann
Trøndelag fylkeskommune

Audhild Bjerke
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Audhild Bjerke
Plankontoret
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Anmodning om SOSI-kontroll:
PlanID50272018005 Detaljreguleringsplan
for Hov
Særutskrift Detaljregulering Hov - revidert
planforslag etter høring og offentlig
ettersyn
Annonse - detaljregulering av Hov
Høringsbrev - detaljregulering av Hov
SOSI-kontroll av PlanID 2018005
detaljregulering Hov ihht. oversendt
planforslag 01.06.2022
Uttalelse til høring - Detaljregulering av
Hov - PlanID 50272018005 - Midtre
Gauldal kommune
Uttalelse uten merknad til høring av
reguleringsplan for Hov i Midtre Gauldal
kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering av
Hov gnr. 134 bnr 2 mfl. planid
50272018005
Vedr. 202018564-7 - Fylkeskommunens
uttalelse - detaljregulering av Hov 134/2
m.fl. (ny høring) - Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse - detaljregulering av Hov Soknedal - Midtre Gauldal
Høringssvar til detaljreguleringsplan for
Hov - Soknedal
Høringssvar til detaljreguleringsplan for
Hov
Svar på høring
Høringsuttalelse detaljregulering Hov
Detaljregulering Hov - sluttbehandling

Roger Monsen

Tore Wolden
ADVOKAT BJØRN HOVSTAD m.fl.
Audhild Bjerke
Statens vegvesen
Direktoratet for mineralforvaltning
NVE
Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I
TRØNDELAG
Den norske kirke
Jens Anders og Åse Samdal
Hanne Marie Storrø og Knut Krokann
Sokna IL

Vedlegg
1 Særutskrift Detaljregulering Hov - revidert planforslag etter høring og offentlig ettersyn
2 Planbeskrivelse, versjon 2, 30.03.2020
3 Konsekvensutredning med rapporter
4 Bestemmelser revidert 23.05.2022
5 Revidert plankart - detaljregulering Hov 23.05.2022
Sammendrag

Reguleringsplanarbeid for Hov (PlanID: 5027 2018005) ble 1. gangs behandlet i mai 2020. Et nytt og
revidert planforslag ble behandlet i formannskapets møte 02.06.2022 (PS sak 29/22). Det reviderte
planforslaget har nå vært ute til ny høring og offentlig ettersyn. Innsigelsene fra Statsforvalteren
bekreftes å være imøtekommet og hensynene til de arkeologiske kulturminnene er også ivaretatt.
Planforslaget framlegges nå til sluttbehandling.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole
og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal.
Saksgang
Norconsult AS har på vegne av Midtre Gauldal kommune oversendt reguleringsplanforslag for Hov
den 27.08.2019, supplert den 03.04.2020. Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i formannskapet den
14.05.2020 (PS sak 26/20) og ble sendt til høring og offentlig ettersyn 26.6.20-14.8.2020.
Etter den første høringsrunden i 2020 har planforslaget (plankart og bestemmelser) blitt revidert av
Plankontoret med bakgrunn i
- endrede behov for innendørs fotballhall
- innkomne høringsuttalelser og innsigelser
- arkeologisk undersøkelse med funn i planområdet.
Det reviderte planforslaget ble behandlet på nytt i formannskapet, i møte 02.06.2022 (PS sak 29/22).
På grunn av at endringene var vurdert som vesentlige, ble det vedtatt å legge planforslaget ut til ny
høring og offentlig ettersyn. Planen framlegges nå til sluttbehandling.
Vurdering
Innspill og merknader med vurdering
Under følger en oppsummering og vurdering av innkomne merknader i høringsrunden 9.6.2212.8.22. Etter høringsfristens utløp har det kommet inn 9 uttalelser, der 2 er fra private. Disse, samt
innspillet fra Sokna IL, gjengis i sin helhet.
Merknader og innspill

Kommunedirektørens
vurdering

Statens Vegvesen, 23.06.2022
Statens vegvesen registrerer noen av endringene som er gjort etter
forrige gang planen var på høring. Sikringssonen rundt
Soknedalstunnelen (ny E6) er videreført og de har ingen
ytterligere merknader.

Innspillet tas til orientering.

Direktoratet for mineralforvaltning, 28.06.2022
Det har ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser
eller bergrettigheter i området siden forrige uttalelse. DMF har
dermed ikke merknader til høringen av reguleringsplan.

Innspillet tas til orientering.

NVE, 30.06.2022
Viser til NVE`s internettsider og NVE`s kartbaserte veileder for
reguleringsplan, samt Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det
blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann,
vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd
eller uttalelse til saken.
Trøndelag fylkeskommune, 15.07.2022
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Innspillet tas til orientering.

Nyere tid
Det er svært positivt at det tydelige kulturminnefaglige innspillet
med anmodning om bevaring av gårdstunet som del av det lokale
kulturlandskapet har blitt fulgt opp i reguleringsplanen. Det er nå
naturlig å forutsette at kulturminneverdiene ivaretas gjennom
juridisk vern, slik fylkeskommunen rådet kommunen i svaret til
oppstartsvarselet og til første gangs behandling av planforslaget.
Gårdstunet bør reguleres med en hensynssone (H570) bevaring
kulturmiljø.
Slik som planbeskrivelsen opplyser, er de historiske bygningene
bevarte verdifulle kulturminner av en kulturhistorisk viktig
regional type kulturmiljø: Et trøndersk klyngetun. Nordgarden er
bevarte rester av det historiske bygningsmiljøet på Hov fra for
1906. Vår kulturminnefaglige begrunnelse for vern gjennom planog bygningsloven er særlig alder og autentisitet: «Det antas at
Nordgarden Hov med stuggu og fjøs ble bygd mellom 1799 0g
1826. Etter utskiftinga sist på 1800-tallet ble bygningene flyttet og
oppsett på dagens tun i 1906.» (fra planbeskrivelsen) Det er
kommunen som er lokal kulturminnemyndighet etter plan- og
bygningsloven og har anledning til å avklare juridisk vern i dette
planarbeidet. Nordgarden er et gårdstun med særlig kulturhistorisk
formidlingsverdi, grunnet sin rolle som bevart del av et typisk
historisk trøndersk klyngetun.
Eldre tid
Plankart og bestemmelser er i samsvar med det kommunen og
fylkeskommunen gjennom dialog underveis i planprosessen har
blitt enige om. Minner om den generelle aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens 8. Dersom det under
opparbeiding utenfor hensynssoner H730 skulle komme fram noe
som kan være fredete kulturminner, ber de om at arbeidet stanses
og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen
må formidles til de som skal foreta de konkrete grunnarbeidene.
Trøndelag fylkeskommune har ikke andre merknader eller
kommentarer til planen.

Opprinnelig planforslag viste
omdisponering av tunet på
Nordgården til utvidelse av
skole og barnehage. Dette ble
skrinlagt og er nå foreslått til
LNF. Kommunedirektøren har
tidligere vurdert (PS sak
29/22) om gårdstunet og
bygningene skal ha
hensynssone (H570) bevaring
kulturmiljø.
Av hensyn til Statsforvalterens
krav til at
landbrukseiendommen skal ha
et hensiktsmessig driftssenter,
ble det vurdert som lite
hensiktsmessig å innføre
hensynssone i området. Ut fra
bygningsmassens alder gir
kulturminneloven allerede
begrensninger i handlingsrom.
Sammen med generelle
bestemmelser ble dette vurdert
som tilstrekkelig for å ivareta
vernehensynene for
Nordgarden.
Kommunedirektøren
fastholder sin tidligere
vurdering og foreslår ingen
endringer i planformålet.
Innspillet om fredete
kulturminner tas til
orientering.

Statsforvalteren, 20.07.2022
Landbruk
Viser til høringsuttalelse datert 07.08.2020, teamsmøte
16.06.2021, samt befaring og møte 26.10.2021. Statsforvalteren
mener at det er gjort en grundig jobb etter at planen var på høring,
med å gjøre den bedre for landbruksinteressene og imøtekomme
innsigelsene de hadde. Med det nye planforslaget vil innsigelser
være imøtekommet.
Klima og miljø
Minner om at retningslinje for støy ble oppdatert i 2021.
Planbestemmelsene bør vise til retningslinje T-1442/2021 med
nye kapitler og tabeller.

Innspillet tas til orientering.

For å sikre at
planbestemmelsene ikke utgår
på dato vedr. spesifikke
veiledere, foreslår
Kommunedirektøren å endre
planbestemmelsene § 3.6 Støy
til følgende,

Samfunnssikkerhet
«Lydnivå innen områder
ROS analysen kunne med fordel benyttet analyseskjema iht DSB’s avsatt til bebyggelse og anlegg
veileder fra 2017, for de hendelser der det er identifisert at tiltak
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kreves. Bruk av analyseskjema ville gjort ROS analysen mer
tydelig på foreslåtte risikoreduserende tiltak. God oversikt over
funn og foreslåtte tiltak i ROS analysen gjør det enklere å overføre
nødvendige tiltak til planbestemmelsene. Statsforvalteren minner
om at kommunen som planmyndighet skal påse at nødvendige
tiltak knyttet til reell fare skal avklares ved siste plannivå og kan
ikke utsettes til byggesak ved å sette vilkår for å innvilge
byggesøknaden. ROS analysen kunne med fordel også inneholdt
oversikt over de som har vært involvert i prosessen med å
utarbeide analysen.

skal tilfredsstille krav fastsatt i
den til enhver tid gjeldende
retningslinje for støy i
arealplanlegging.»
Innspillet vedr. ROS tas til
orientering. Forholdene vedr.
ROS er tilstrekkelig utredet og
avklart.
.

Ellers ingen ytterligere merknader
Den Norske Kirke, Nidaros biskop, 26.07.2022
Nidaros biskop ser med tilfredshet at kirkevergen i Midtre Gauldal
har vært tett på i planprosessen. Ser også at flerbrukshallen som
Nidaros biskop leverte en merknad på i brev av 05.10.2020, nå er
tatt ut av planen.

Innspillet tas til orientering.

Nidaros biskop ser også at jordvern, bruk av matjord og
dyrkamark har vært et viktig tema i revisjonen av planene. Vi ser
med tilfredshet at dette er tatt hensyn til, og at omdisponering av
dyrkamark er redusert vesentlig fra første planutkast.
Nidaros biskop har ingen innvendinger til forslaget til
detaljregulering slik det nå foreligger.
Sokna IL, v/ styreleder Inge Bolme, 08.08.2022
Sokna IL har, i varierende omfang, gjennom mange år jobbet med
en oppgradering av bygda og lagets fotballanlegg. Anlegg vårt på
Hovsmoen tilfredsstiller ikke dagens forventninger til standard.
Banen har kort brukstid og klubbhuset /garderobeanlegget er slitt.
Vi trenger sårt å oppgradere for å holde tritt med utviklingen. Våre
unge møter motstandere som kommer fra klubber der aktiviteten
pågår på fine anlegg året rundt. Nivåforskjellene sportslig blir i en
del tilfeller betydelig og våre utøvere har rett og slett ikke
mulighet til å hevde seg. Dette fører til frafall og at ungdom søker
seg bort.Per nå foregår mye av aktiviteten på den lille 7’er
kunstgressbanen ved skolen (Terraløkka).
Hovsmoen er typiske klar for bruk engang omkring månedsskiftet
mai/juni, mens seriestart, også for de minste, stadig flyttes frem i
tid. I år var det «fullt trøkk» allerede fra midten av april. 10-12 lag
skulle trene på denne ene (lille) flaten i tillegg til at 5-6 kamper
skulle avvikles per uke. Kampene må avvikles så trening måtte
vike for vår del. Dette medførte at mange lag måtte trene
alternativt på våren. Situasjonen er i grunn uholdbar.
Skolens behov kan heller absolutt ikke sies å være dekt pr. i dag.
Spilletid på Terraløkka i friminuttene fordeles. De største
prioriteres, mens de minste kun slipper til 2-3 ganger per uke.
Personlig synes jeg dette er mer enn trist. I min oppvekst ved
gamle Fredheim skole på Støren hadde vi rikelig tilgang på
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Innspillet tas til orientering.

fotballareal, og det var der de fleste av oss likte å være i
friminuttene og på fritida.
Tidsriktige idrettsanlegg, herunder baneforhold, er slik vi ser det
åpenbart viktig for å beholde folket i bygda, og ikke minst for å
lokke nye til å etablere seg. Sokna IL er motoren i mye av
frivilligheten og fritidstilbudet i Soknedal. Våre aktivitetstilbud
bidrar stort til fysisk aktivitet og folkehelse. For å være attraktive
og rekruttere må vi ha anlegg av en viss standard. Vi kan ikke
tilby tre måneders banetid når klubbene rundt oss og de vi
konkurrere mot har helårstilbud. Det er ikke naturlig å tilby
utedass all den tid vannklosett har blitt såpass vanlig.
Fra vårt ståsted er situasjonen derfor slik at vi har et anlegg som er
slitt og utdatert. Vi anser det også for åpenbart at skolens og
oppvekstområdets behov for fotballbane ikke er dekt gjennom
Terraløkka. Vi anser det videre for like åpenbart at
samlokalisering og flytting av idrettsanlegget byr på vesentlige
fordeler for Soknedal som helhet og bygdas barn og unge, samt at
etablering av nytt anlegg ved Hov, i tilknytning til
oppvekstsenteret, er det absolutt mest naturlige stedet å anlegge
nytt idrettsanlegg i Soknedal.
Ved å flytte idrettsanlegget til Hov unngår en trafikale og
trafikksikkerhetsmessige utfordringer innover veien mot
Hovsmoen. En vil kunne oppnå sambruk og mer rasjonell drift av
banene. Nærhet til bygda er nok også en fordel med tanke på bruk,
i tillegg til at oppvekstområdet i større grad kan utnyttes til å skape
aktivitet i form av arrangementer etc. i bygda. For Sokna IL sin
del ville det nok trolig vært enklere å oppgradere anlegget på
Hovsmoen, men vi ser at fordelene for Soknedal som helhet er
langt større om vi får flyttet anlegget, og er derfor villig til å gjøre
vårt for å bidra til at den beste løsningen blir realisert.
Sokna IL syns den foreslåtte planløsningen ivaretar Soknedal på
en god måte. Vi forstår at det er mange hensyn som skal vektes og
ivaretas, og at kompromiss er nødvendige. Utgravning av de
arkeologiske funnene vil vært fordelaktig slik vi ser det, men
forstår at kostnadene forbundet med dette leder til den foreslåtte
løsning. Vi ønsker primært en plassering av klubbhuset som
skissert i planforslagets tegning, da vi ser for oss tribuneanlegg
som en forlengelse av klubbhuset. Arealet inn mot kulturminnet
kan da benyttes til oppvarmingsareal eller andre
installasjoner/aktiviteter.
Til siste ønsker vi å påpeke at idrettslaget avstår en god del mer
areal enn vi blir tilgodesett med, og at areal og matjordbeslaget
som følge av vår aktivitet derfor reduseres. Vi ønsker også å
påpeke at idrettslagets tilbud nok er av de viktigste i bygda og at
det haster med å få på plass en oppgradering. Slik vi ser det vil
etablering av nytt anlegg ved Hov gi et løft for ungene ved
oppvekstsenteret, for bygda og klubben. Vi trenger et nytt anlegg i
bygda, lokalisert ved oppvekstsenteret.
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Jens Anders og Åse Samdal, eiere av Midstuen 134/2, epost
9.8.2022
Har studert kart over foreslått areal forbruk ved oppgradering ved
Soknedal skole. Det ble klarert negativt synspunkt på bruk av
dyrka jord på 134/2 ved første presentasjon for lenge siden.
Synes det er dårlig planlagt når en må ta dyrka jord som er i full
drift når det skal bygges ut, når det er snakk om så store arealer
som skal legges om til dette formål. Vi er helt avhengige av det
arealet vi fortsatt har rundt gården for beite til melkekyr. Om det
fortsatt blir aktuelt og ta beite mark fra oss så er det flere ting som
må gjennomføres.
1) Driftsveg som ligger inn til grense nå, må erstattes (brukes til
all rundball transport fra lagerplass på gården, og drift generelt)
2) Åpen kanal som går over beitemark nå må legges i rør.
Dette pga vi vil ikke sitte med ansvar for denne da det blir så mye
trafikk/ barn i området.
Vi må også få tilgang til beitemark som blir igjen på oversiden av
kanal.
3) Det må settes opp høyt gjerde mellom fotball/uteområdet og
beite mark. Vi har mye jobb hver vår og plukke baller, tomflasker
etc.
Dette er viktig for sikkerheten for begge parter.
Håper på en logisk løsning som alle kan leve med.

Innspillet vedr. beslag av
dyrka mark tas til orientering.
Landbruksfaglige hensyn er
tidligere vurdert i sak PS
29/22.
Viser til vurdering av
driftsveger og tilgang til
landbruksarealene for
eiendommene i PS sak 29/22.
Det er avsatt areal til driftsveg
for eiendommen langs nordre
plangrense. Eventuelle
løsninger for rørlegging av
bekkeløp må løses i byggesak.
Bestemmelsene omhandler
både overvannshåndtering og
krav til teknisk plan for vann
og avløp.
Eventuelle behov for gjerder
og sikringstiltak vurderes i
byggesak. Bestemmelsene
stiller krav til utomhusplan
sammen med søknad om tiltak
for idrettsanlegg.

Hanne Marie Storrø og Knut Krokann, 12.08.2022
Innledning
Vi viser til brev fra kommunen 09.06.2022 og kommer som eiere
av eiendommen Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3, med merknader
til planforslaget.
Fotballstadion, klubbhus og parkeringsplass
Det er i planforslaget vist areal for bygging av fotballstadion og
klubbhus med tilhørende parkeringsplass. Dette legger beslag på
betydelige jordbruksareal av god kvalitet, areal som i dag brukes
til grasproduksjon. Opprinnelig planla kommunen og Sokna
idrettslag at det skulle bygges fotballhall og fotballbane på
idrettslagets eiendom på Hovsmoen. Kommunen krevde ved
behandling av reguleringsplanen at det måtte bygges gang- og
sykkelveg fra Soknedal skole til Hovsmoen Stadion, noe som ville
legge beslag på 2,6 dekar fulldyrka jord. Sokna idrettslag
konkluderte da med at prosjektet ble for kostbart, og
reguleringsarbeidet stoppa opp. Bygging av kunstgrasbane på
Sokna idrettslag sin nåværende grasbane på Hovsmoen vil kunne
gjennomføres på en langt billigere måte og vil neppe utløse krav
om gang- og sykkelvei, noe som var årsaken til at planene om
fotballstadion og hall ble flytta fra Hovsmoen til Hov. Behovet for
klubbhus kan dekkes gjennom rehabilitering og/eller utvidelse av
eksisterende bygninger på Hovsmoen. Skolens behov for
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Innspillet tas til orientering.
Vurderinger av behov og
plassering av idrettsanlegg er
gjort tidligere i saken.

Vurdering av behov for
eventuelle sikringstiltak ved
store høydeforskjeller gjøres
gjennom krav til utomhusplan
i byggesak.

fotballbane er allerede dekket med den eksisterende fotballbanen
ved skolen (Terrabanen). Bygging av fotballbane vil kreve
betydelige grave- og sprengningsarbeid da det planlagte arealet
har 5 til 6 meter høydeforskjell. Dette må bety at bygging her vil
bli langt dyrere enn ved å anlegge kunstgrasbane på det allerede
flate arealet på Hovsmoen. Sprenging, graving og masseforflytting
fører til store klimagassutslipp. Arealet der fotballbanen er
planlagt, brukes om vinteren til aking og skileik. Det vil bli
mindre areal for slike aktiviteter, og nye skjæringer og
forstøtningsmurer rundt fotballbanen vil gjøre denne aktiviteten
farligere for barna.
Fortau fra parkeringsplass til kirkegården
Planen legger opp til at areal regulert til landbruk blir oppdelt av
areal regulert til fortau og grønnstruktur. Fragmentering av
jordbruksarealet med grønnstruktur vil gjøre det vanskeligere med
jordbruksdrift på eiendommen. Vi kan ikke se at det er noe behov
for å regulere verken område GN5, GN6 eller GN7 til noe anna
formål enn landbruk. Hensynet til å ta vare på bekker og grøfter
ivaretas gjennom vannforskriften og forskrift om
produksjonstilskudd. Det planlagte fortauet fra den planlagte
parkeringsplassen til kirkegården vil dele jorda på en svært
uheldig måte. I planbestemmelsene står det at det tillates kryssing
av fortauet for nødvendig drift av Nordgarden Hov. Bygging av
fortau tvers over jordbruksarealet vil føre til store ulemper for
drifta av eiendommen. Et fortau her vil gjøre det vanskelig med
beiting og gjerdehold, og da det er lagt opp til at driftsatkomsten
forbi smia skal fjernes, vil all kjøring måtte krysse dette fortauet.
Det planlagte fortauet vil føre til at tunet avsnøres fra
jordbruksarealet på eiendommen. Det må være langt bedre at en
bruker eksisterende gangforbindelse mellom parkeringsplassene
og kirka, slik som vist med blå og grønn strek på flyfotoet
nedenfor. Den grønne traséen er på ca. 240 meter, mens den
planlagte traséen (rød strek) er på ca. 320 meter.

Utvidelse av kirkegården
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Vurderinger av arealene avsatt
til grønnstruktur samt
løsninger for myke trafikanter
er gjort tidligere, sist i sak PS
29/22. Det samme gjelder
driftsveger og tilgang til dyrka
mark. Kommunedirektøren
kan ikke se at innkomne
merknad tilføyer noe nytt som
endrer de tidligere
vurderingene som er gjort i
saken. Ved etablering av ny,
felles parkering vurderes
planforslaget med fortauet
samlet sett å gi en bedre
løsning for tilgang til kirka og
utvidelse av kirkegården fra
nord. Bestemmelsene tillater
også kryssing av
gangforbindelsen mellom
felles parkering og kirkegården
for nødvendig drift av
landbrukseiendommen for
Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr.
3. Ulempene for drifta
vurderes også å bli betydelig
redusert fra opprinnelig
planforslag.

Planen viser at det skal settes av ca. 5 dekar til gravplasser. Dette
betyr økning av kirkegårdsarealet med rundt 50 prosent. Det er
beskrevet at dette arealet skal dekke behovet for minst 60 år
framover og at dette er den siste utvidelsen i overskuelig framtid.
Etter at det fra Nordgarden i 1862 ble fradelt areal til ny kirke og
kirkegård, har kirkegården har vært utvida i flere omganger, blant
anna i 1924 og 1972. I 1997 ble det fradelt 3 dekar fra Nordgarden
til utvidelse av kirkegården. Behovet for gravplasser ble da
karakterisert som prekært, og den samme karakteristikken brukes
nå. Å stadig ta i bruk verdifulle jordbruksareal til gravplasser uten
at det gjøres forsøk på bedre arealutnyttelse, er ikke bærekraftig.
Tilleggsarealet fra 1997, lengst øst for kirka, er dårlig utnytta da
det lett oversvømmes og at det angivelig er mye leire der.
Utnyttelsen av arealet er går tydelig fram av flyfoto fra 2021.
Dette arealet burde det være fullt mulig å bruke til gravferdsareal
hvis det settes inn tiltak mot oversvømmelse. Kirkevergen uttalte
tidlig i planprosessen at det var behov for å ta i bruk matjordareal
for å få riktig nedbrytning i kistegravene, og at de forventa å finne
slik jord nord for kirka. Matjordlaget i området er neppe djupere
enn 20–25 cm slik at ønsket om å få lagt kistene i matjord neppe
kan oppfylles. Det er ifølge Norges geologiske undersøkelser
(NGU) morenejord i hele planområdet. Det er i liten grad gjort
vurderinger av hvordan en bedre kan utnytte eksisterende
kirkegård. Utvidelse østover har kommunen avvist som aktuell
mulighet med begrunnelse at arealet er ei myr. Fylkeskommunen
undersøkte dette arealet høsten 2020, og ifølge rapport fra
arkeologisk registrering var det blanding av myr, leire, sand og
grus. Bruk av dette areal til kirkegård vil ikke være i strid med
jordvernhensyn i like stor grad som planen legger opp til. Hvis det
skulle vise seg at det er krevende å opparbeide arealet til
kistegraver, vil det kunne tas i bruk som minnelund, urnelund eller
urnevegg som ikke har spesielle krav til jordkvalitet. Biskop
Herborg Finnset har i visitasforedrag i Gauldal prosti 01.12.2019
uttalt følgende: «I samtalen med kommunen er det alltid viktig å gi
oppmerksomhet til fellesrådet og den lokale kirke som
gravferdsforvalter på vegne av hele samfunnet, og forvaltningen
av gravferdsarealene. Jordvern er nå satt mye tydeligere på
dagsordenen enn før og er et felles anliggende for kirke og
kommune. Fortsatt bruk av gamle gravplasser er meningsfullt og
verdifullt. Det er viktig å legge til rette for økt gjenbruk og for
kremasjon og urnegraver som mulighet. Her er
informasjonsarbeid viktig, og også en fornyet vurdering av nivå
på festeavgifter og kremasjonskostnader.» Det biskopen er inne på
i foredraget, er hensyn som ikke er vurdert i reguleringsarbeidet.
Gravplassloven tillater at det fra 01.01.2021 tas i bruk urnevegger
(kolumbarier), og dette vil gi muligheter for å utnytte gravplassene
mer arealeffektivt. Gjennom mer arealeffektiv bruk av
gravferdsareal, økning i festeavgifter og billigere kremasjon kan
kommunen unngå å ta i bruk store matjordareal. Tilrettelegging av
gravferdsareal for andre trosretninger og livssyn som ikke har
tilknytning til Den norske kirke, bør kunne legges til areal som
ikke er i konflikt med jordvernet. Avstanden mellom gravplass og
minnelund og til fotballstadion vil bli ca. 50 meter. Med denne
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Viser til tidligere vurderinger
om kirkegårdsutvidelse og
nærhet til idrettsanlegg i sak
PS 29/22 den 02.06.2022.
Kommunedirektøren vurderer
at det ikke framlegges nye
momenter i saken som ikke
tidligere er vurdert.

avstanden vil støy fra fotballstadion neppe være forenlig med
ønsket om verdige rammer rundt et gravsted. Roping, jubel og lyd
fra dommerfløyter vil forstyrre sorgbearbeidelsen som minnelund
og gravsted skal gi rom for. Bruken av klubbhuset vil også kunne
føre til støy som ikke er ønskelig i nærheten av gravsted og
minnelund.
Jordflytting som avbøtende tiltak
Ifølge planbestemmelsene punkt 3.12 skal overskudd av matjord
tilbakeføres til areal med landbruksformål. Ifølge
planbestemmelsene punkt 9.6 skal det utarbeides en matjordplan
som grunnlag for all flytting og tilbakeføring innenfor
planområdet og idrettsanlegget på Hovsmoen. Det er lagt opp til at
det er kommunen som skal vurdere om matjordplanen er fulgt.
Slik bestemmelsene er formulert, kan vi ikke se at de gir noen
sikkerhet for at vi får overdratt 15,5 dekar dyrkajord på Hovsmoen
slik det går fram av arealregnskapet. Det er Sokna idrettslag som
er eier av fotballbanen på Hovsmoen, og ansvars- og
rollefordeling mellom kommunen og idrettslaget ved bygging av
nytt fotballstadion ser ikke ut til å være avklart. Statsforvalteren
har i e-post 24.06.2021 skrevet at matjordplan er et nødvendig
avbøtende tiltak og at «tilbakeføringen av arealet på Hovsmoen,
til fulldyrka jord av tilsvarende kvalitet som arealene rundt,
inngår som en del av denne».
Avslutning
Vi kan ikke se at det er gjort tilstrekkelige vurdering av
arealbehov eller vurdering av alternative løsninger for å dekke
arealbehovet for de planlagte arealformåla. Siden planoppstart i
2018 er det i flere omganger varsla innskjerping av jordvernet, og
i Hurdalsplattformen har regjeringa uttalt at nedbyggingsprosjekt
skal gjennomgås kritisk opp mot jordvernmåla. Landbruks- og
matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister
Bjørn Arild Gram har i brev 23.03.2022 signalisert at jordvernet
skal styrkes og at jordvernet skal bli et overordna hensyn i
arealforvaltninga. Dette er signal som kommunen må ta på alvor
ved behandling av reguleringsplanen for Hov. Mye tyder på at
konsekvensene av krigen i Ukraina vil bli matmangel og økte
matvarepriser. Mangel på råvarer til mineralgjødsel vil sammen
med økte energipriser gjøre at vi ikke kan fortsette å bygge ned
dyrka jord samtidig som folketallet skal øke. Jorda drives i dag
ved bortleie, og arealet er for leieren et kjærkomment bidrag til
vinterfôr og vår- og haustbeite for sau. Sjøl om vi leier bort jorda,
kan det ikke være slik at den skal ha et svakere vern enn jord som
drives av eieren. I så fall vil rundt halvparten av jorda i Norge ha
et svakere jordvern. Vi er svært skuffa over at kommunen ønsker
at mye dyrkajord på vår eiendom skal brukes til andre formål enn
jordbruk. Særlig betenkt er vi over det planlagte fortauet over
dyrkajorda, noe som vil være det absolutt mest ødeleggende
plangrepet for eiendommen. Når atkomsten til kirka kan skje med
en kortere trasé som ikke fører til ulemper for landbruksdrifta, er
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Kommunedirektøren viser til
tidligere vurderinger av
beslaglegging av matjord og
vurderinger av matjordplan i
sak PS 29/22 den 02.06.2022.
Kommunedirektøren vurderer
at det ikke framlegges nye
momenter i saken som ikke
tidligere er vurdert.
Eventuelle eiendomsrettslige
forhold må løses utenfor
plansaken.

Innspillet om arealbehov og
jordvern, samt øvrige
avsluttende kommentarer tas
til orientering. Viser til
tidligere vurderinger i sak PS
29/22 den 02.06.2022.

vi svært bekymra for at det planlagte fortauet vil ødelegge
mulighetene for drifta på Nordgarden.

Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan er vurdert i sak PS 29/22, der særutskrift er
vedlagt denne saken. Det samme gjelder vurderinger knyttet til miljø, klima, kulturlandskap,
kulturminner, landbruk, matjord, adkomst, trafikksikkerhet, folkehelse, risiko- og sårbarhet mv.
Sluttbehandling av planen skal gjøres av kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 1212.

Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet anbefaler følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Hov,
planID 5027 2018005, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer av planbestemmelsene:
§ 3.6 Støy, endres til:
«Lydnivå innen områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal tilfredsstille krav fastsatt i den til
enhver tid gjeldende retningslinje for støy i arealplanlegging.»

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Hov,
planID 5027 2018005, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer av planbestemmelsene:
§ 3.6 Støy, endres til:
«Lydnivå innen områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal tilfredsstille krav fastsatt i den til
enhver tid gjeldende retningslinje for støy i arealplanlegging.»
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Saksframlegg
Arkivnr. L12

Saksnr. 2018/2396-48

Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak Møtedato
29/22
02.06.2022
Saksbehandler: Audhild Bjerke

Detaljregulering Hov - revidert planforslag etter høring og offentlig ettersyn
Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte. Regulering Nye
Hovsmoen m.fl.
2
U Referat fra oppstartsmøte - reguleringsplanen Hov
3
I
Referat oppstartsmøte
4
I
Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering - Hov
- deler av gbnr 134/1 - 134/2 - 134/3 - 134/18 134/20 - 134/28 - 134/30 -134/31 - 134/32 134/33 - 3000/11
5
I
Detaljregulering av Hov - Soknedal - Midtre
Gauldal kommune - varsel oppstart planarbeid høring forslag til planprogram
6
I
Utlegging kommunens vebside - Detaljregulering
av Hov - Soknedal - Varsel oppstart
planarbeid/Høring forslag til planprogram
7
I
Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart og
planprogram - reguleringsplan - detaljregulering av
Hov - Soknedal
8
I
Fylkeskommunens uttalelse til oppstart og
planprogram - detaljregulering av Hov - Soknedal i
Midtre Gauldal kommune - Varsel om arkeologisk
registrering m/kostnadsoverslag
9
I
Detaljregulering Hov - oversendelse til behandling
- forslag til planprogram med vedlegg
10 S 5027_2018005_fastsetting_planprogram_Rp_Hov
11 X Særutskrift
5027_2018005_fastsetting_planprogram_Rp_Hov
12 U Melding om vedtak - fastsetting av planprogram reguleringsplanen for Hov (planId: 50272018005)
13 I
Hov - planprogram
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Detaljregulering Hov i Midtre Gauldal kommune tilbakemelding på mail datert 26.02.2019
Detaljregulering Hov - oversendelse av
dokumenter - 1
Detaljregulering Hov - oversendelse av
dokumenter - 2
Planbehandling - detaljregulering Hov (planID:
50272018005) - 1. gangs behandling
Detaljregulering Hov - plankart med rutenett
Oversendelse av endra plandokumenter Detaljregulering Hov
Særutskrift Planbehandling - detaljregulering Hov
(planID: 50272018005) - 1. gangs behandling
Melding om vedtak - planbehandling detaljregulering Hov (planID: 50272018005) - 1.
gangs behandling
Melding om vedtak - planbehandling detaljregulering Hov (planID 50272018005) - 1.
gangs behandling.pdf
Anmodning om ajourhold av planarkiv
Annonse - Detaljregulering Hov
Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf.
pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune
VS: Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn
jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune
Høringsbrev - 50272018005 Detaljregulering for
Hov
Høringsbrev - 50272018005 Detaljregulering for
Hov
Vedr detaljregulering for Hov i Midtre Gauldal
kommune - behov for utvidet høringsfrist
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av
reguleringsplan for Hov i Midtre Gauldal
kommune
Svar på spørsmål om utsatt høringsfrist detaljregulering Hov
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Sammendrag
Reguleringsplanarbeid for Hov (PlanID: 5027 2018005) har pågått helt siden 2018, da
oppstartsmøte ble avholdt. Planen ble 1. gangsbehandlet i mai 2020. Høringsinnspillene har ført
til endringsbehov i planen, og i tillegg har forutsetningene bl.a. for etablering av idrettsanlegg
endret seg. Etter nye prosesser og grundig bearbeiding av innsigelser og merknader, foreslås nå
at nytt og revidert planforslag sendes på ny høring og offentlig ettersyn.
Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal
skole og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal.
Saksgang
Norconsult AS har på vegne av Midtre Gauldal kommune oversendt reguleringsplanforslag for
Hov den 27.08.2019, supplert den 03.04.2020. Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i
formannskapet i PS 26/20 den 14.05.2020 og ble sendt til høring og offentlig ettersyn 26.6.2014.8.2020.
I høringsrunden kom det inn til sammen 11 innspill, 3 private og 8 fra det offentlige.
Sammendrag av innspillene med Kommunedirektørens (KDs) vurdering er tatt inn under
Vurdering lenger nede i saksframlegget.
Etter høringsrunden har forutsetningene for etablering av idrettsanlegg endret seg. Planene om
bygging av fotballhall er skrinlagt. Sokna IL har kommet med innspill om å innarbeide mulighet
for å bygge eller leie et klubbhus med garderobeanlegg ved skoleanlegget. I tillegg er det tatt inn
vurdering av merknad fra grunneier av Nordgarden Hov i etterkant av høringsrunden.
Statsforvalteren har kommet med flere innsigelser til planen for å minimere omdisponering av
matjord, for å sikre driftssenter til en landbrukseiendom (Nordgarden Hov), samt sikre
hensiktsmessig adkomst til landbruksarealene i planområdet. Etter flere runder med befaring og
dialog, har Midtre Gauldal kommune kommet til enighet med Statsforvalteren rundt en rekke
forutsetninger for å trekke innsigelsene. Arkeologisk rapport med kartlagte automatisk freda
kulturminner ble oversendt kommunen 12.4.2022. Med bakgrunn i dette, i tillegg til øvrige
innspill, er det nå utarbeidet et nytt, revidert planforslag som legges fram til politisk behandling.
Plankart og bestemmelser er foreslått revidert. Planbeskrivelsen med risiko- og
sårbarhetsvurdering (ROS) og konsekvensutredning (KU) som ble framlagt til
førstegangsbehandling, legges ved uendret. Planbehandlingen med vurderinger og begrunnelser
av endringene som foreslås, vil supplere de vedlagte plandokumentene.
Justert planforslag medfører ingen endringer i planområdets utbredelse på 154 daa. Det er
foretatt en koordinering av plangrensen mot vest opp mot reguleringsplan for Børja, mindre
planendring, PlanID 2019007, vedtatt 06.08.2019.
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Plankartet, datert 26.06.2019, etter første gangs behandling, høring og offentlig ettersyn
(revidert 30.03.2020):

Forslag til endringer i plankartet, datert 23.05.2022:
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Endringer i plankartet:
Areal for offentlig tjenesteyting (BOP1-2):
- Areal for offentlig tjenesteyting BOP1 reduseres med nær 4 daa mot øst som tilbakeføres til
landbruksformål (LL) for å sikre Nordgarden Hov et tilstrekkelig driftssenter med
driftsbygninger. BOP1 utvides noe mot nordøst slik at det blir et sammenhengende område
mot BOP2, der eiendommene gnr. 134 bnr. 20 og 21 ligger.
Idrettsanlegg (BIA):
- Område for idrettsanlegg er redusert fra 15,4 daa til 12,5 daa, og areal avsatt til idrettshall
tilbakeføres til landbruksformål (LL).
Grav- og urnelund (BGU)
- Grense mot vest justeres, og arealet reduseres noe.
Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund (BNG)
- Flyttes fra det nordvestlige hjørnet ned mot eksisterende parkeringsareal og adkomstveg til
kirka, lengst sørøst i planområdet. Området reduseres fra 0,3 daa til 0,2 daa.
Kjøreveg (SKV1)
- Reduseres i lengde og går fram til felles parkeringsplass SPP2 vest for idrettsanlegget.
Fortau (SF)
- Fortau langs kjøreveg (SKV1) inn mot felles parkering kirke, idrett og skole/oppvekst, flyttes
til motsatt side av veien og føres langs parkeringsplass SPP2 og videre mot kirkegården.
Annen veggrunn, grøntareal (SVG)
- Reduseres noe i omfang.
Parkering (SPP1-4):
- Areal for parkering, SPP3 nord for kirka, mot Nordgarden Hov, utgår og tilbakeføres til
landbruksformål (LL).
- Felles parkeringsareal SPP2 for kirka, idrettsanlegg og skole/barnehage er flyttet lenger nord
og justert i størrelse.
- Parkering SPP1 er justert i utforming, av hensyn til flytting av fortau (gang- og sykkelveg)
- Totalt reduseres arealet til parkering med rundt 2,5 daa.
Grønnstruktur (GN1-6)
- Grønnstrukturområdene, GN3 og GN4, omgjøres til offentlig tjenesteyting (BOP) og
idrettsanlegg (I).
- Eplehagen til Nordgarden Hov, grønnstrukturområde (GN1) tilbakeføres til landbruksformål
(LL). Det samme gjelder GN2.
- GN5 reduseres i størrelse og følger i hovedsak bekkedraget.
Landbruk (LL 1-4)
Arealbruksendringene medfører at beslaglegging av dyrkamark reduseres fra 40,7 daa til rundt
23,1 daa. I tillegg kommer området på Hovsmoen som utgjør rundt 15,5 daa. Medregnet dette
arealet reduseres totalt beslag av dyrkamark gjennom planforslaget til rundt 7,6 daa.
- Område for landbruk (LL1) blir utvidet da idrettshall utgår.
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-

Landbruksformål etableres inn mot plangrensen i nord, langs SKV1 som driftsveg for gnr/bnr
134/2, Sørgarden. Var tidligere foreslått fortau SF1.
Område for landbruk LL3 omfatter eplehagen med gårdsbygninger og arealer rundt for
Nordgarden. Erstatter også grønnstrukturområdene GN1 og GN2 samt deler av skoleområdet
BOP1.

Hensynssoner (H120, H730 og H570)
- H120 – område for grunnvannsforsyning. Omfatter to brønner i bekken nord for kirka.
- H730 – båndlegging etter lov om kulturminner. Omfatter arkeologiske kulturminner
automatisk fredet etter kulturminnelovens §4 med en sikringssone på 5 meter rundt.
Byggegrense, byggehøyde
- Byggegrensen er justert i forhold til at areal for offentlig tjenesteyting har blitt endret. Følger
4 meter fra naboeiendom (gnr. 134/3 – tunet på Nordgarden). Byggegrensen er utvidet
nordover med mulighet for sammenhengende utnyttelse av arealet. Omfatter også
Terrabanen, med mulighet for innbygging av banen.
Tabell som viser foreslåtte arealendringer (angitt areal i daa) fra planforslag som var til
førstegangsbehandling til revidert planforslag:
Planforslag
Planforslag
Arealformål
revidert
1.gangsbeh.
§ 12-5. Nr. 1- Bebyggelse og anlegg
1160 Offentlig eller privat tjenesteyting
19,9
16,0
1164 Kirke/annen religionsutøvelse
2,7
2,7
1400 Idrettsanlegg
15,4
12,5
1510 Energianlegg
0,0
0,0
1550 Renovasjonsanlegg
0,0
0,0
1700 Grav- og urnelund
16,8
16,2
1730 Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund
0,3
0,2
Sum areal denne kategorien:
55,1
47,6
§ 12-5. Nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 Kjøreveg
2012 Fortau
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg
2019 Annen veggrunn - grøntareal
2082 Parkeringsplasser
Sum areal denne kategorien:

3,6
1,3
0,3
2,0
7,7
14,9

2,5
1,3
0,3
1,6
5,2
10,8

153,4§ 12-5. Nr.3 Grønnstruktur
3020 Naturområde
Sum areal denne kategorien:

21,1
21,1

11,2
11,2

§ 12-5. Nr.5. Landbruks-, natur-, friluftsformål samt
reindrift
5110 Landbruksformål
Sum areal denne kategorien:

62,4
62,4

83,8
83,8

153,5

153,5

Totalt areal, hele planområdet
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Foreslåtte endringer i bestemmelsene (endringer er markert med gult i vedlagte
bestemmelser):
Nummerering av formål endres i samsvar med nummerering i plankartet.
§ 3.1 Plan for gravplass
Som tillegg til innhold foreslås: «Planen skal ta særlige hensyn til de berørte kulturminnene
innenfor kirkegårdsutvidelsen.»
§ 3.2: Plan for idrettsanlegg og offentlig tjenesteytelse
Følgende setning utgår: «Plassering av trær og beplantning skal plasseres slik at nær- og
fjernvirkning av idrettshallen reduseres.»
§ 3.12. Eksisterende matjordlag
Det tas inn følgende: «Ved omdisponering av areal fra dyrka mark til annet formål, og ved
oppdyrking av idrettsanlegget på Hovsmoen, skal matjordplan følges.»
Ny § 3.14: Påkoblingsplikt for vannforsyning og avløp.
«Det er påkoblingsplikt for ny bebyggelse til kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp»
§4.1. Offentlig tjenesteytelse
Det tas inn følgende: «Framtidig utbygging skal ikke være til hinder for skolens og barnehagens
tilgang til idrettsanleggene.»
«Smia tillates flyttet til en plassering i tilknytning til tunet Nordgarden Hov. Ny plassering
avklares i samråd med grunneier av Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3 og
kulturminnemyndighetene, jfr. Kulturminnelovens § 25 om meldepliktige bygg før 1850».
§4.3 Idrettsanlegg
Ordlyd om flerbrukshall/idrettshall tas ut. Det foreslår å ta inn følgene i listen over eksempler på
tilhørende anlegg: «klubbhus, garderobeanlegg og kiosk.»
Følgende setning utgår: «Flerbrukshall / idrettshall samt lager skal bygges i områdets østre del
og med maksimal tillatt byggehøyde kote 294.»
§5.1 Kjøreveg, fortau, annen veggrunn og parkeringsplasser
Det tas inn følgende: «Det tillates kryssing av fortau SF1 for nødvendig drift av
landbrukseiendommene for Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3.»
§ 6.1 Naturområde – grønnstruktur
2. ledd endres til: «Innen BOP, ved gnr. 124 bnr. 20 og nordover…»
Det tas inn følgende: «Det tillates kryssing av grønnstrukturområdene med landbruksredskap for
nødvendig drift av landbruksområdene rundt.»
Følgende setninger utgår: «Innen o_GN5 tillates terrengendringer som legger til rette for
skråningsutslag inn mot områdene BIA og SPP2, samt nødvendige endringer i bekketraseer. For
å fremme friluftsliv og rekreasjon tillates det innen o_GN5 etablert gapahuker og tilsvarende
med inntil samla areal på 25 m² BYA.
Hageanlegg etablert innen o_GN1 skal søkes ivaretatt.
Innen o_GN3 tillates ferdsel med varebil til oppvekstinstitusjonsarealet.»
§7.1 Landbruk
Følgende setning utgår: «Det er tillatt å etablere driftsveger eller andre tiltak som etter
kommunen sin vurdering er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk.»
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Ny § 8.1 Sikringssone – område for grunnvannsforsyning (H120)
«Det er ikke tillatt med tiltak som kan tenkes å forringe vannkvaliteten eller påvirke brønnene
på en negativ måte i disse områdene, som:
- Lagring/bruk av plantevernmidler
- Lagring av drivstoff
- Leirslagning/oppføring av gapahuk og lignende»
§ 8.1 – Sikringssone – tunell (H190) endres til § 8.2.
§ 8.2 – Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) endres til § 8.3, med tillegg:
«Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone
i et 5 meter bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6. Inngrep i
grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet innenfor
hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal
sendes til regional kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»
§ 9.2. Plan for gravplass
Som tillegg foreslås: «Planen skal fremlegges for og godkjennes av kulturminnemyndighetene
før byggetillatelse gis.»
Ny § 9.6 Matjord
- «Det skal utarbeides en matjordplan som grunnlag for all flytting og tilbakeføring av
matjord innenfor planområdet og idrettsanlegget på Hovsmoen.
- Matjordplanen skal utarbeides av landbruksfagkyndige og foreligge sammen med søknad
om tiltak som medfører omdisponering av dyrka jord mer enn et dekar.
- Matjordplanen skal inneholde en beskrivelse /utdypning av:
o Beskrivelse av området og matjorda som flyttes.
o Vurdering og avklaring av mottaksarealer.
o Beskrivelse av mottaksarealet.
o Utførelse av jordflyttingen.
o Eventuelt mellomlagring av jord og midlertidig arealbeslag
o Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
- Kommunens landbruksforvaltning skal varsles før igangsettingstillatelse kan gis.
- Matjord skal ikke flyttes før igangsettingstillatelse er gitt for tiltak på dyrka jord.
- Bekreftelse fra kommunens landbruksforvaltning på at matjordplanen er fulgt skal
foreligge før ferdigattest kan gis.»
Vurdering
Innspill, merknader, innsigelser med vurdering
Under følger en oppsummering og vurdering av innkomne merknader i høringsrunden 26.6.2014.8.2020. I tillegg er det tatt med oppsummering og vurdering av merknader fra Statsforvalteren
som en del av dialogen med MGK for å løse innsigelsene. Det er også tatt til vurdering merknad
fra Sokna IL og Knut Krokann og Hanne Marie Storrø, eiere av 134/3 Nordgarden i etterkant av
høringsrunden. Arkeologisk rapport ble tilsendt 12.4.2022, og er vurdert sammen med
fylkeskommunens uttalelse om kommunens handlingsalternativer i samme forbindelse.

Innspill og merknader fra private er tatt med i sin helhet.
Enkelte tema er utdypet videre i tillegg til merknadsvurderingene. Dette er vurdering av
forholdet til overordna planer, adkomst og trafikksikkerhet, parkering, driftsveger, flytting av
smia, idrettsanlegg, behov for kirkegårdsutvidelse, økonomiske forhold, videre saksgang mv.
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Merknader og innspill
Direktoratet for mineralforvaltning
(DMF), 02.07.2020
Planområdet berører en sand- og
grusforekomst av lokal betydning.
Forekomsten er stort sett oppdyrket og har
bebyggelse. DMF har derfor ingen
merknader.

Kommunedirektørens (KD) vurdering
Innspillet tas til orientering.

Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE), 26.06.2020
NVE oppfatter planforslaget som grundig og
gjennomarbeidet og som et godt grunnlag for
videre tiltaksrealisering. Ut fra hvordan
planen beskriver ulike løsninger, vil NVE`s
interesser bli lite berørt. De har derfor ingen
innvendinger til forslaget til detaljregulering
slik det nå foreligger.
Statens vegvesen, 21.07.2020
Statens vegvesen har ingen merknader til
planforslaget

Innspillet tas til orientering.

Innspillet tas til orientering.

ReMidt IKS, 29.07.2020
Ved planlegging av offentlige anlegg som
kirkegårder, skoler, barnehager og
idrettsanlegg er det spesielt viktig at våre
tjenester kan bli utført uten at
renovasjonsbilene må rygge. Det er også
viktig at det blir satt av tilstrekkelig plass til
gode kildesorteringsløsninger. Oppfordrer til
å følge utarbeidet veileder for
renovasjonstekniske planer på
www.remidt.no/veiledere/.
Mattilsynet 07.08.2020
Kartlegging av forsyningskapasiteten har
avdekt behov for tiltak for å sikre
tilfredsstillende tilgang til slukkevann. I
forhold til levering av vann til slokking, samt
planlegging av drift og vedlikehold av
vannforsyningsnettet, må man i første rekke
være oppmerksom på en rekke faktorer som
kan bidra til forurensing og forringelse av
drikkevannet samt påvirke
distribusjonssystemet negativt, som
undertrykk, høye vannhastigheter,
trykkbølger og kavitasjon.
Innspill
- Ved tilrettelegging for uttak av brannvann
er det viktig å unngå at
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Innspillet tas til etterretning. Området for
avfallshåndtering i det nordvestlige hjørnet av
planområdet er ikke endret i det justerte
planforslaget.

Innspill om faktorer som kan bidra til
forurensning og forringelse av drikkevannet
samt negativ påvirkning av distribusjonsnettet
tas til orientering. Krav om teknisk plan for
vann og avløp vil kunne fange opp dette.
Utfordringer omkring brannvannsdekning må
også vurderes i teknisk plan.
Det tas inn en supplerende bestemmelse om
påkoblingsplikt for all ny bebyggelse i
planområdet til felles anlegg for
vannforsyning og avløp.
Eksisterende brønner ligger i den ene bekken
øst for kirka. Beliggenhet på ledning er

-

drikkevannskvaliteten eller
distribusjonssystemet påvirkes negativt.
Det er derfor viktig å gjennomføre
nødvendige tiltak for å forsterke
leveringskapasiteten
Vi legger til grunn at kommunens VAnorm skal benyttes.
I bestemmelsene bør det vurderes å
supplere med påkoblingsplikt innenfor
området.
Forurensningsfare i forhold til
eksisterende brønner synes ikke å være
vurdert.

Trøndelag fylkeskommune, 26.06.2020
Trøndelag fylkeskommune ser ikke at
planarbeidet kommer i vesentlig konflikt med
allmenne friluftsinteresser.

usikker. Brønnene forsyner Nordgarden,
Sørgarden og kirka (bårehuset har kommunalt
vann). Ingen av tiltakene i planen vil berøre
brønnene ut over forhold som allerede
eksisterer i dag (landbruksdrift). Området
rundt brønnene er regulert til grønnstruktur.
Foreslåtte tiltak vil medføre økt ferdsel i
området. Området som brønnene ligger i er
foreslått videreført som grønnstruktur. Det
foreslås i tillegg en hensynssone rundt
brønnområdet, sikringssone H120, Område
for grunnvannsforsyning (brønn) med
tilknyttede bestemmelser for å sikre
vannkvaliteten.
Innspillet tas til orientering

Viser til kulturminnevurdering for
Nordgården. Mange av gårdens bygg er
tidligere flyttet fra klyngetunet ved Hov før
1906 og er representative for stedegen
byggeskikk i firkant-tun med nyere tilføyd
vinkel-låve. To bygninger (stabbur) er
SEFRAK-registrert (bygninger fra før 1900).
I flg. kulturminnevurderingen vil
kulturlandskapet omkring kirken endre
karakter om gården forsvinner.

Planforslaget endres, bygningene bevares og
området tilbakeføres til landbruksformål.
Merknadene tas derfor til orientering.

Det mangler vurderinger om mulig gjenbruk
av gårdstunet. Anlegget med dens historiske
røtter og fremtredende visuelle plassering
burde drøftes i forbindelse med ønske om
offentlig virksomhet. Fylkeskommunens
kulturminneavdeling vil, så lenge ikke
konkrete planer for ny bruk foreligger på
gjeldende eiendommen stille seg negativ til
rivning av SEFRAK-registrerte bygg, jfr.
kulturminnelovens §25.

Planforslaget endres, bygningene bevares og
området tilbakeføres til LNF. Merknadene tas
derfor til orientering.

Viser til planbeskrivelsen og bestemmelsene
§2: mest mulig av kulturlandskapets åpne
karakter og verdifulle kulturminner søkes
bevart. Det er særlig viktig at Sokndal kirke
og kirkested fortsatt skal framstå som viktige
monumenter i et åpent landskap.
Landskapsvurderingene omfatter både riving
av bygningene på Nordgården og også
vurderingene vedr. flerbrukshallen og dens
potensielle skjemmende plassering visuelt

Innspillet tas til etterretning. Området rundt
kirka bevares som et åpent landskap.
Flerbrukshallen utgår fra planforslaget.
Planlagt driftsbygning til kirkeanlegget
flyttes. Bygningsmassen på Nordgården
bevares og området videreføres som
landbruksområde.
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nær kirken. Soknedal kirke er en verneverdig,
listeført kirke. Tiltak som omhandler
forvaltninger av kirkebygg og deres
omgivelser og arealplanleggingen vil kreve
tillatelse fra Biskopen på grunnlag av råd fra
Riksantikvaren.
Fylkeskommunen savner en alternativ
vurdering av hallplasseringen nord for
skoleområdet. Bestemmelsene bør gi føringer
for en estetisk tiltalende utforming av
idrettsbygget og et visuelt godt samspill
mellom omliggende bebyggelse og landskap,
i tillegg til bruk av vegetasjon for å hindre
sjenerende fremtreden av bygningsmassen.
Foreslår at gårdstunet og bygningene som er
foreslått fjernet, i stedet reguleres med en
hensynssone (H570) bevaring kulturmiljø.
Ved varsling av planoppstart stilte Trøndelag
fylkeskommune krav om arkeologiske
undersøkelser med bakgrunn i kjente funn i
nærområdet. Undersøkelsene må fullføres før
reguleringsplanen kan vedtas/egengodkjennes
av kommunen.
Trøndelag fylkeskommune, 12.04.2022
Arkeologisk undersøkelse datert
28.02.2022 og uttalelse med
handlingsalternativer etter arkeologisk
registrering.

Flerbrukshallen utgår fra planforslaget.
Innspillet tas derfor til orientering. Alternativ
vurdering av hallplasseringer, samt føringer i
reguleringsbestemmelsene er ikke relevant for
det reviderte planforslaget.
Tunet på Nordgarden foreslås tilbakeført som
landbruksområde, jfr. innspill fra
Statsforvalteren. Av hensyn til
Statsforvalterens krav til at
landbrukseiendommen skal ha et
hensiktsmessig driftssenter, vurderes det lite
hensiktsmessig å innføre hensynssone i
området. Ut fra bygningsmassens alder gir
kulturminneloven allerede begrensninger i
handlingsrom. Sammen med generelle
bestemmelser vurderes dette tilstrekkelig for å
ivareta vernehensynene for Nordgarden.
Viser til vurdering av arkeologisk
undersøkelse med uttalelse fra
fylkeskommunen nedenfor.

Det er uheldig at ikke fylkeskommunen har
bedre oversikt over saksgangen, særlig siden
Trøndelag fylkeskommune har utført den
planprosessen har gått over så lang tid.
varslede arkeologiske
Fylkeskommunen har gitt uttalelser til
registreringsundersøkelsen i forbindelse med planprogram og høringsutkast. I tillegg er
igangsatt planlegging av området. Vi ser det
fylkeskommunen blitt opplyst per epost om
som svært positivt at vi blir trukket inn i
hvor langt planprosessen har kommet, og
planprosessen på et så tidlig tidspunkt, slik at hvorfor det har hastet å få ferdig den
forhold knyttet til kulturminner kan bli avklart arkeologiske rapporten. Det ble utført
og innspill kan foreligge før
undersøkelser sommeren 2020. Noe areal
reguleringsplanen sendes på første gangs
måtte utsettes til høsten 2021, da det gikk sau
høring.
på beite. Dette har medført at planforslaget
har blitt utarbeidet uten detaljkunnskap om de
Den arkeologiske påvisningsundersøkelsen kulturminnene som nå er avdekket. Midtre
Det ble gjort funn av automatisk fredete
Gauldal kommune har purret på svar fra den
kulturminner i form av tidlige bosetningsspor arkeologiske undersøkelsen i flere runder. Det
over deler av det arealet som nå er tenkt
har muntlig blitt kommunisert fra
regulert.
fylkeskommunen at de funnene som er gjort
ikke har vært «vesentlige», selv om det har
blitt tatt forbehold om endelig arkeologisk
rapport for konklusjoner. Dette har medført at
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planarbeidet har pågått parallelt med den
arkeologiske kartleggingen og rapporteringen
i «god tro» om at eventuelle funn ikke ville få
noen konsekvenser for planen. Dette viser seg
nå å ikke være tilfelle.

Kartet over viser de påviste 6 automatisk
fredete kulturminnelokalitetene:
• ID 285587, Bosetnings- og aktivitetsområde
med kokegroper og stolpehull
• ID 285597, Kokegroplokalitet med 2
kokegroper
• ID 285605, Bosetnings- og aktivitetsområde
med en nedgravning
• ID 285614, Bosetnings- og aktivitetsområde
med en nedgravning
• ID 285617, Bosetnings- og aktivitetsområde
med en nedgravning
• ID 285619, Bosetnings- og aktivitetsområde
med kulturlag

For detaljer rundt innholdet av funnene og
metodikken som er brukt, vises til selve
rapporten, datert 28.2.2022.
Det er nå gjort justeringer av planforslaget for
å imøtekomme hensyn til de registrerte,
fredete kulturminnene så langt det har latt seg
gjøre, ut fra øvrige planhensyn.
Kulturminnene ligger innenfor dagens
jordbruksområder (med sikringssone delvis
inn i bekkedraget nord for kirka).

Innenfor planområdet er også Soknedal Kirke,
en listeført kirke (ID 85510). I år 2000 ble det
foretatt en utgravning av en lokalitet (ID
174311) øst for Soknedal kirke i forbindelse
med utvidelse av kirkegården.
Det videre planarbeidet
Enten kan kulturminnene sikres ved
regulering til hensynssone d) og c) i
kombinasjon med jordbruk, eller det kan
søkes om dispensasjon fra kulturminnelovens
fredningsbestemmelser slik at kulturminnene
kan nærmere undersøkes arkeologisk og
området deretter nyttes til andre formål i sin
helhet. Avhengig av hvilket alternativ som er
mest hensiktsmessig må det knyttes
bestemmelser til arealbruken i
reguleringsplanen som vist nedenfor.

Kommunedirektørens vurdering er at
kulturminnene vil bli sikret gjennom
regulering til hensynssone d) 730 båndlegging
etter kulturminneloven i kombinasjon med
formålene landbruk, grønnstruktur og gravog urnelund. Det foreslås samtidig
bestemmelser som sikrer at særlige hensyn til
kulturminnene blir tatt innenfor formålene.
Det søkes altså ikke om dispensasjon etter
kulturminnelovens § 8.

Alternativ 1: Regulering til hensynssone d)
H730 og hensynssone c) H570
Kulturminnene og sikringssonene reguleres til
hensynssone d) - båndlagt i henhold til
Det nordligste kulturminnet (ID 285619),
kulturminneloven. Videre bør det reguleres et foreslås sikret gjennom hensynssone d) H730
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område omkring til LNFR med hensynssone
c) – vern av kulturmiljø, i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-6. Hensynssone c) skal
sikre at kulturminnene blir liggende i sitt
opprinnelige terreng og at de dermed kan
bevares for ettertiden. Utvelgelsen av arealet
som skal reguleres til hensynssone c)
bevaring av kulturmiljøer og kulturminner
gjøres med bakgrunn i en faglig begrunnelse
hvor elementer som siktelinjer, kulturhistorisk
sammenheng mellom de ulike kulturminnene,
kulturminnenes opprinnelige funksjon og
bakgrunn for deres beliggenhet, grad av
bevaringstilstand, landskapets grad av
urørthet og autentisitet spiller inn. Vi ønsker å
bidra til utforming av hensynssone c) dersom
dette alternativet velges.
Følgende vil være vilkår for
egengodkjenning av planen:
• Kulturminnene inkludert sikringssoner skal
merkes i plankartet som hensynssone d) H730
– båndlegging etter lov om kulturminner.
• Det tas inn en bestemmelse under
Hensynssoner under en egen §: H730 Båndlegging etter lov om kulturminner –
Hensynssone d) «Kulturminnene H730_1,
H730_2 osv. er automatisk fredet etter
kulturminnelovens § 4. Det samme er en
sikringssone i et 5 meter bredt belte fra
kulturminnenes ytterkant jfr.
kulturminnelovens § 6. Inngrep i grunnen
eller andre tiltak som kan virke inn på det
automatisk fredete kulturminnet innenfor
hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter
dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad
skal sendes til regional kulturminnemyndighet
i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»
• Et bufferareal til kulturminnene skal merkes
i plankartet som hensynssone c) H570.
• Det tas inn en bestemmelse under
Hensynssoner under en egen §: H570 Bevaring kulturmiljø - Hensynssone c)
«Innen område for LNFR med hensynssone c)
– bevaring kulturmiljø - må det ikke foretas
noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet
som kan ha uheldig innvirkning på dette
arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak
innen hensynssonen må gjøres rede for
særskilt og må godkjennes av regional
kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).
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i kombinasjon med landbruksformål. Dette
kulturminnet består av flere lag og er mest
komplekst (og vil sannsynligvis medført store
kostnader, dersom det ble valgt å søke om
dispensasjon med krav om utgravning). Det er
også foreslått samme løsning med
hensynssoner for ID285605 (kombinert med
formål grønnstruktur) og ID 285614.

285619
285605

285614

Det er vurdert mulighetene for et bufferareal
– hensynssone c) H570. Grensene for
hensynssonene vil i dette tilfellet følge
sikringssonegrensen for alle de nevnte
kulturminnene, etter vurdering av at det ikke
er synlige spor på overflaten, og siktlinjer,
mv. ikke er vesentlige å bevare. Oppføring av
anlegg i nærheten vil heller ikke utgjøre
visuelt skjemmende elementer for
kulturminnene, som ligger skjult i grunnen
uten synlige spor på overflaten. Dette ble også
diskutert med fylkeskommunes saksbehandler
i telefon 26.4. og 03.05.2022. Kulturminnene
nevnt over, ligger innenfor formål landbruk
og grønnstruktur. ID 285605 legges i sin
helhet innenfor formål grønnstruktur, som en
naturlig utvidelse av GN5. Dette medfører at
noe dyrkamark mellom gangvegen og bekken
omgjøres til grønnstruktur, da dette
restområdet anses som uegnet til
jordbruksformål. Innenfor formålene
grønnstruktur og landbruk vil det ikke vil bli
gjennomført tiltak med negativ påvirkning av
kulturminnene i nærområdet. Planen foreslår
også en generell aktsomhetsbestemmelse,
som sikrer varsling av fylkeskommunen
dersom en skulle støte på funn under arbeid i
marka. Det vurderes derfor tilstrekkelig å
sikre kulturminnene gjennom det som loven
anser som et minimum gjennom 5 meter

Innenfor hensynssone c) kan marken fortsatt
nyttes til jordbruksdrift. Uten tillatelse fra
kulturvernmyndighetene (fylkeskommunen)
må det ikke foretas pløying og annet
jordarbeid dypere enn tidligere
(kulturminneloven § 3).»
Alternativ 2: Det søkes om dispensasjon
etter kulturminneloven § 8.
De påviste kulturminnene er automatisk
fredet etter kulturminnelovens § 4 og det er
forbud mot inngrep i automatisk fredete
kulturminner, jfr. kulturminnelovens § 3.
Imidlertid er det anledning til å søke om
dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. En
eventuell reguleringsplan som legges ut til
offentlig ettersyn i konflikt med fredete
kulturminner er å regne som en søknad om
dispensasjon fra kulturminnelovens § 8:
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner. Av kulturminnelovens § 8
fjerde ledd fremgår det at forholdet til
automatisk fredete kulturminner forutsettes
avklart gjennom behandling av
reguleringsplanen, dette kan ikke utsettes til
senere. Trøndelag fylkeskommune er
dispensasjonsmyndighet. Ved behandling av
dispensasjonssaker skal det innhentes faglig
tilrådning fra det aktuelle forvaltningsmuseet,
som i vår region er NTNU Vitenskapsmuseet.
Fylkeskommunens endelige uttalelse til
reguleringsplanen foreligger først etter at
museet har gitt sin vurdering. Dersom det gis
dispensasjon, vil det være på visse vilkår
Normalt skal følgende eller tilsvarende tas inn
i plankart og i reguleringsplanens
bestemmelser:
• Kulturminnene skal merkes i plankartet som
Bestemmelsesområde og gis nr. #km1, #km2,
osv.
• Følgende tekst skal tas inn som et første
punkt under reguleringsplanens §
Områdebestemmelser:
«§ Arkeologiske utgravninger bestemmelsesområde #km1, #km2, osv.:
Før iverksettingen av tiltak i medhold av
planen skal det foretas arkeologisk
utgravning av de berørte automatisk fredete
kulturminner id xx som er markert som
bestemmelsesområde #km1, #km2, osv. i
plankartet. Det skal tas kontakt med
Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket
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sikringssone rundt selve kulturminnet ved
bruk av hensynssone d) H730 – båndlegging
etter kulturminneloven.
Selve kirkegårdsutvidelsen har ikke flere
realistiske alternativer enn det området som er
foreslått. Det er utfordrende å unngå 3 av
kulturminnene som berører selve
kirkegårdsutvidelsen. En kirkegårdsplan, som
kreves gjennom planbestemmelsene, vil
kunne hensynta kulturminnene.
Kulturminnene som ligger innenfor foreslått
utvida kirkegård, ID 285617, ID 285597 og
ID 28 5587 vil da ikke berøres, men kan for
eksempel få beplantning, parkpreg, eller
annen utforming som ikke medfører
jordarbeid dypere enn tidligere. Det er også
gjennomført lignende løsning for
kulturminner ved reguleringsplaner for
utvidelse av kirkegårdene i Oppdal og i
Rennebu. Det foreslås derfor hensynssone d)
H730 i kombinasjon med formål grav- og
urnelund (og delvis grønnstruktur). Det
foreslås å knytte bestemmelser til en
kirkegårdsplan om at denne skal ta særlige
hensyn til de berørte kulturminnene innenfor
kirkegårdsutvidelsen. Det foreslås også at
kirkegårdsplanen skal fremlegges
kulturminnemyndighetene før byggetillatelser
gis.
Øvrige bestemmelser til hensynssone H730
tas til etterretning.
Dersom en skulle unngått kulturminnene helt,
vil det kreve ytterligere utvidelse av
kirkegården med større beslaglegging av
dyrkamark (som Statsforvalteren har gitt
innsigelse på). Beslaglegging av dyrkamark
skal også kompenseres. Det er vurdert å gå
utenom de to kulturminnene som ligger
nærmest bekken (ID 28 5597 og 285587) ved
foreslått utvidelse av kirkegården. Dette
arealet blir da liggende som en ubrukbar kile
med jordbruksareal. Det sentrale
kulturminnet midt i – ID 285617 er vanskelig
å gå utenom. Det vurderes imidlertid som
bedre for området som helhet, heller å
innlemme kulturminnene i
kirkegårdsutvidelsen. Da kan de sees i
sammenheng med området rundt i en
kirkegårdsplan.

skal gjennomføres slik at omfanget av den
arkeologiske granskingen kan fastsettes.»

Det er viktig å være klar over at den
undersøkelsen som er gjort, heller ikke gir
garantier for at alt er funnet. Det kan dukke
opp andre funn i grunnen dersom
En dispensasjon skjer formelt først gjennom
kommunens planvedtak. Gis det ikke
planforslaget realiseres. Det er sannsynlig, ut
dispensasjon fra kulturminneloven må hele
fra det som er funnet til nå, og sett i lys av
eller deler av områdene innenfor
stedsnavn (Hov) og beliggenhet av
reguleringsplanen reguleres til hensynssone d) bebyggelse, kirke mv. at det dukker opp mer
etter hvert. Bestemmelsene §3.5, bevaring
og c) med formål bevaring - automatisk
fredete kulturminner, slik som foreslått under kulturmiljø, sikrer at eventuelle nye funn i
alternativ 1.
grunnen ivaretas i henhold til
Kulturminnelovens § 8.2.
Statsforvalteren i Trøndelag, 26.06.2020
Landbruk
Konsekvensutredningen viser stor negativ
konsekvens for landbruk. Planforslaget
medfører omdisponering av 40,7 daa dyrka
mark (det aller meste fra Nordgarden), herav
17 daa til idrettsanlegg. Det vises til nasjonale
føringer om at jordvernet skal stå sterkt, jfr.
Nasjonal jordvernstrategi. I dette tilfellet er
det snakk om viktige samfunnsinteresser. Det
er redegjort for behovet og det er vurdert
alternativer. Vårt inntrykk er at det ikke i
tilstrekkelig grad er søkt å minimere beslaget
av dyrkajord. Dette gjelder både
grønnstruktur, utvidelse av areal til
oppvekstinstitusjonene, gravplassutvidelse og
parkering.

Viser til vurdering av innsigelsene nedenfor.
Planforslaget, slik det nå foreligger, vil
imøtekomme alle innsigelsene.
Omdisponering av dyrkamark reduseres fra
40,7 daa til 23,1daa. Medregnet arealet som
tilbakeføres til LNFR på Hovsmoen (15,5
daa) vil det totale beslaget av dyrkamark
utgjøre rundt 7,6 daa.

Med hjemmel i jordloven § 9 fremmer vi
innsigelse inntil kommunen har tatt en
gjennomgang for å minimere
omdisponeringen av dyrkajord.
Innenfor planområdet er det i dag bilparkering
sør for kirka (ca.30 plasser) og nord for
skolen (ca.50 plasser). Ifølge Soknedal kirke
er det ved større arrangementer for liten
parkeringskapasitet ved kirka. Soknedal skole
og barnehage har i dag akseptabel
parkeringsdekning.
I konsekvensutredningen vises det til
Kulturdepartementets Veileder for
Idrettshaller som anbefaler parkeringsdekning
for 20% av personer inne på idrettsanlegget,
hvilket vil si at et parkeringsareal med 100
plasser tilsvarer at idrettsanlegget har 500
besøkende. Med planforslaget øker antallet
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Det er gjort en ny vurdering av
parkeringsbehovet i lys av at fotballhallen
utgår. Det totale behovet er vurdert på nytt,
også ut fra sambrukseffekt av fellesarealer.

parkeringsplasser fra 80 til 210. Det er da lagt
inn reservekapasitet og behov ved eventuell
fremtidig utvidelse av skolen.
For å minimere beslaget av dyrka mark, og
Innspill om å bruke tunet som parkeringsareal
forutsatt at tunet på gnr. 134, bnr. 3 likevel
er ikke lenger relevant, da tunet foreslås
skal rives, kunne kanskje tunarealet blitt brukt bevart som det er i dag.
til parkeringsareal frem til eventuell utvidelse
av skolen. Det beste hadde vært om man fikk
til parkeringskjeller under flerbrukshallen.
Kommenterer at å flytte idrettsanlegget på
Hovsmoen til Hov bidrar til å redusere det
totale jordressurstapet i prosjektet. Legger til
grunn at arealet avsettes til landbruksformål i
forbindelse med kommuneplanrevideringen
og at det blir opparbeidet til fulldyrka jord av
tilsvarende kvalitet som arealene rundt. Siden
idrettsanlegget skal flyttes, bør kommunen
revurdere behovet for gang- og sykkelveg fra
Soknedal skole til Hovsmoen Stadion, jfr.
reguleringsplanen for Hovsmoen stadion,
dersom den ikke allerede er ferdigbygd.
Rekkefølgebestemmelse for
gravplassutvidelse
Det er behov for en gravplassutvidelse på ca.
5 daa. Det er forventet at en slik utvidelse vil
dekke behovet i minst 60 år framover. Dette
er en lang periode, der jordbruksarealene kan
drives inntil det blir behov for dem til
gravplasser.
Vi har derfor faglig råd om å ta inn
rekkefølgebestemmelse som sikrer drift av
jordbruksarealene frem til det blir behov
for dem til gravplassutvidelse.
Ellers viser vi til at driveplikten i jordloven
gjelder frem til dyrkamarka blir tatt i bruk til
annet formål.
Landbrukseiendom uten tilhørende
driftssenter
Gårdstunet på landbrukseiendommen
Nordgarden inngår i foreslått offentlig formål
(rødt). Det betyr at tunet vil kunne fradeles
uten samtykke etter jordloven, og i så fall vil
landbrukseiendommen bli uten bolig og
driftssenter. I følge NIBIO’s gårdskart har
eiendommen i dag ca. 150 daa fulldyrka jord
og ca. 23 daa innmarksbeite, samt 1733 daa
produktiv skog. For en så vidt stor
landbrukseiendom kan det potensielt i
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Innspillet tas til etterretning. Planforslaget
legger opp til at idrettsanlegget på Hovsmoen
tilbakeføres til landbruksformål. Dette sikres
gjennom rekkefølgebestemmelser. Det
foreslås også bestemmelser med krav til
matjordplan.
Behovet for gang- og sykkelveg til Hovsmoen
utgår, som også vil bidra til ytterligere å
redusere tap av dyrka mark.

Innspillet tas til orientering. Viser til nærmere
vurdering av utvidelse av kirkegårdsarealet
lenger ned i saksframlegget.

framtiden bli ønske om et nytt tun på
eiendommen, som trolig vil medføre
ytterligere beslag av dyrkajord.
Fylkesmannen mener den foreslåtte løsningen
er klart uheldig da den betinger utleie av
jordbruksarealet (vi er klar over at det gjøres
også i dag). Det er i tillegg uheldig med tanke
på kulturlandskapet at et tun med SEFRAKregistrerte bygninger går tapt. Vi mener
derfor at tunet i hovedsak bør reguleres til
landbruk. En alternativ løsning kan være å
fradele øvrig areal og videreselge det til
nærliggende landbrukseiendommer i drift.
Med hjemmel i jordloven § 1 fremmer vi
innsigelse til foreslått arealbruk, som
medfører en landbrukseiendom uten
tilhørende driftssenter
Ivaretakelse av matjordlaget
Det er tatt inn bestemmelse om at
matjordlaget skal tas vare på i
anleggsperioden og overskudd av
matjord skal tilbakeføres til areal med
landbruksformål. Vi legger til grunn at
matjordlaget i all hovedsak tilføres areal som
skal brukes til jordbruksformål, fortrinnsvis i
nærområdet og ved tilbakeføringen av
idrettsanlegget på Hovsmoen.
Adkomst til landbruksarealene i planområdet
I KU står følgende: «Tilkomsten til attverande
jordbruksareal vert dårlegare og må
samordnast med tilkomsten til dei andre
aktivitetane. Det må vurderast vilkår om
tilrettelegging av tilkomst til attverande
landbruksareal innan gnr. 134, bnr. 3
samstundes som idrettsanlegget og
nytt parkeringsareal vert etablert.»
Med hjemmel i jordloven § 9 fremmer vi
innsigelse til planen inntil
bestemmelsene/plankartet sikrer at
landbruksarealene i planområdet har
hensiktsmessig adkomst.
Ifølge reguleringsbestemmelse 7.1 er det i
LNFR-områdene vist som LL på plankartet
tillatt å etablere driftsveger eller andre tiltak
som etter kommunen sin vurdering er
nødvendig for drift av næringsmessig
landbruk. Kommunen bør vurdere
betydningen av en slik bestemmelse med
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Innsigelsen imøtekommes ved at tunet med
areal rundt består og videreføres til
landbruksformål (LL).
Både tunet, hageanlegget i vest, dyrkamarka i
nord (mot tidligere regulerte areal for
offentlige formål), øst (mot parkering) og sør
(mot grense for kirkegården) reguleres til
landbruk. Dette medfører også nok plass til
flytting av smia nærmere tunet på
Nordgarden.

Det foreslås også nye bestemmelser med krav
til matjordplan som berører all omdisponering
av matjord, også tilbakeføringen ved
Hovsmoen. Bestemmelsene sikrer
landbruksfaglig kompetanse under
prosjektering, utførelse og etterkontroll av
tilbakeføringen.

Innsigelsen vedr. jordlovens § 9 tas til
etterretning.
Viser til vurdering av adkomstforholdene til
landbruksarealene under innspill/merknader
fra berørte grunneiere (Hanne Marie Storrø,
Knut Krokann, Åse og Jens Anders Samdal)
Viser også til vurdering av adkomstforhold
landbruksarealer senere i saksframlegget.

Innspillet vedr. bestemmelsene §7.1 tas til
etterretning – bestemmelsene om å tillate
driftsveger mv utgår da dette forholdet
reguleres av egen forskrift.

tanke på at det er en egen forskrift om
planlegging og godkjenning av
landbruksveier.
Samfunnssikkerhet
Overvannsproblematikken synes godt
ivaretatt i både planbestemmelser og
overordnet VA-plan.

Innspillet vedr. samfunnssikkerhet og øvrige
fagområder tas til orientering.

Statsforvalteren har ut fra sine øvrige
fagområder ingen ytterligere merknader til
planforslaget.
Den Norske kirke, 05.10.2020
Nidaros biskop ser positivt på å få virksomhet
og folkeliv, særlig rettet mot barn og unge, i
nærhet til bygdas kirke.
Er kritisk til plassering av den store
flerbrukshallen i nær tilknytning til Soknedal
kirke. Viser til kirkas plassering som et
framtredende element i kulturlandskapet. En
flerbrukshall vil ha proporsjoner (høyde og
farger) som bryter med det omkringliggende
kulturlandskapet, og utfordrer kirkas
plassering som landemerke i et vakkert
kulturlandskap.

Innspillet tas til orientering.

Flerbrukshallen utgår fra planforslaget, og
merknaden er derfor ikke relevant lenger.

Nidaros biskop foreslår, med bakgrunn i
premissene nevnt over, en fornyet vurdering
av flerbrukshallen proporsjoner og utforming,
eventuelt å justere eller endre plassering av
flerbrukshallen.
Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i MGK, notat 12.08.2020
Forutsetter at nasjonale retningslinjer for
universell utforming blir fulgt når det gjelder
gang-/sykkelveier, bussholdeplass m benk og
romslige/gode parkeringsplasser som er godt
merket m handikap-skilt.
Rådet for eldre i MGK, brev 13.08.2020
Forutsetter at nasjonal norm for universell
utforming blir fulgt. Rådet ber om at det
tilrettelegges for gode og merkede
handikapparkeringsplasser.
Rådet ber om at det tas hensyn til at mange
eldre, som kan være dårlig til beins ønsker å
oppsøke kirkeområde og gravlunden og at det
må legges til rette for lett adkomst/parkering i
rimelig nærhet for disse. Det må legges til
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Krav til universell utforming sikres gjennom
bestemmelsene.

Innspillet tas til etterretning. Krav til
universell utforming sikres gjennom de
generelle bestemmelsene.
Det foreslås felles parkeringsplass med avsatt
HC-parkering og gangforbindelse til det
utvidede kirkegårdsområdet. I tillegg stilles
det krav i bestemmelsene til utarbeiding av
plan for gravplass sammen med søknad om
tiltak innen området for grav- og urnelund.

rette for gode adkomster for og mellom de
ulike deler/arenaer som omfatter
reguleringsplanen.

Her stilles det også krav om universell
utforming, HC-parkering mv.

Advokat Bjørn Hovstad, på vegne av Åse
og Jens Anders Samdal, gnr.134 bnr. 2,
14.08.2020
Jeg viser til ovennevnte planforslag, og har på
vegne av eierne av gnr. 134 bnr. 2, Åse og
Jens Anders Samdal, noen merknader til
planforslaget. Innledningsvis bemerkes at
eierne av gnr. 134 bnr. 2 er tilfredse med at
reguleringsplanen blir avgrenset på østsiden
av vegen, slik at verken denne eller areal på
vestsiden skal inngå i planen. Det er for øvrig
grunn til å påpeke at arealene på vestsiden,
som allerede er svær begrenset, er av
avgjørende betydning for videre utvikling av
drifta av eiendommen, og derfor ikke tåler
ytterligere beskjæring til andre formål.
Når det gjelder trafikkforholdene, er det
imidlertid grunn til visse påpekninger. Det
synes å være lagt opp til en uhensiktsmessig
løsning hvor det legges opp til at busser må
trafikkere på en måte som gjør rygging inne
på skolens område, og også trolig vil ha
problemer med å greie svingen mellom vegen
og parkeringsplassen på en forsvarlig måte
uten å måtte beslaglegge hele veibredden. Det
skaper etter mine klienters oppfatning unødig
trafikkfarlige situasjoner. Et forslag som etter
deres mening avgjort bør vurderes, er å legge
opp til muligheter for rundkjøring, slik at
behovet for rygging elimineres. Det kan lett la
seg gjøre ved å forlenge kjørevegen fra OSPP3, eventuelt med litt flytting eller endret
utforming av denne parkeringsplassen, ned til
vegen opp til kirka. Terreng- og
grunnforholdene er av en slik art at det vil
være uproblematisk å få til. I så fall vil
bussene kunne kjøre rundt hele skoleområdet,
i stedet for å bli nødt til å utføre farlige
manøvrer med dårlig oversikt i et område
hvor skolebarn og andre ferdes.

Innspillet tas til orientering.

Planforslaget endres slik at bussene kan snu
inne på felles parkeringsareal, uten å måtte
rygge. Rundkjøring om kirka medfører
unødig beslaglegging av matjord og areal til
vegformål. Det er også uheldig med hensyn til
trafikksikkerheten å kjøre gjennom
skole/idrettsanlegget.

Når det ellers gjelder behovet for areal til
Planforslaget er endret, og beslaglegging av
parkering og trafikk, må det bemerkes at det
dyrkamark betydelig redusert.
er temmelig unødvendig å legge opp til
løsninger som gjør det nødvendig å ødelegge
dyrka mark av høy kvalitet på
landbrukseiendommer i drift, tatt i betraktning
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at planforslaget legger opp til fullstendig
utslettelse av en annen landbrukseiendom.
Arealene på denne bør i seg selv være rikelige
til å dekke behovet for areal til offentlige og
allmennyttige formål, uten at det skulle være
nødvendig å gripe inn på tilstøtende
eiendommer i drift.
Planforslaget legger videre opp til at det skal
bestå landbruksarealer i ikke ubetydelig
omfang. Det er nødvendig å sørge for at disse
har tilfredsstillende adkomster i forbindelse
md drifta, til for eksempel jordarbeiding,
gjødsling, avlingstransport osv. Selv om deler
av denne transporten vil kunne foregå til tider
hvor det ikke befinner seg mye folk ellers i
området, for eksempel på skolen, vil det
kunne være muligheter for konflikt med
trafikkerende til og fra idrettsanlegg mv.
Planen bør tydeliggjøres med tanke på hvor
slik transport forutsettes å skulle gå i
framtiden.

Det er foreslått driftsveg for gnr. 134 bnr. 2
langs kjørevegen i nord inn til felles
parkering. Adkomst til
landbrukseiendommene på gnr. 134 bnr.3
sikres gjennom bestemmelsene (kryssing av
gangfelt i området). Det legges ikke opp til
kryssing for landbrukskjøretøy innen område
for skole/oppvekst og idrett av
trafikksikkerhetsmessige hensyn.

Det bemerkes i denne sammenheng at det er
vanskelig å se fornuften i innregulering av
betydelige strekninger – stripe – med
betegnelsen grønnstruktur. Det aller meste av
dette er fra før jordbruksareal, i hovedsak
fulldyrka mark. En omregulering til såkalt
grønnstruktur vil pr. definisjon innebære tap
av dyrkajord. Hensett til dagens arealbruk og
hva som fremstår som nyttig og rasjonell
arealbruk i fremtiden, virker det meningsløst
å foreta slike reguleringsmessige endringer, i
hvert fall når de både fører til avgang av
verdifullt produktivt areal i seg selv, og i
tillegg vil være inngrep som fullstendig
ødelegger en fra før rasjonell arrondering. Det
passer dårlig med dagens sterke fokus på
jordvern.

Grønnstrukturområdene er i justert
planforslag begrenset til å omfatte bekkene
med tilhørende kantsone (2-5 m fra
vannstreng) som går gjennom planområdet
(avgrenset ut fra flyfoto og AR50-kartbaser).

Det er tidligere gitt uttrykk for betydelig
skepsis i forhold til de betydelige
Idrettshall utgår fra planforslaget, og
terrenginngrep som kreves til idrettsanlegg og merknadene er derfor ikke lenger relevant.
tomt for flerbrukshall, særlig med tanke på
høydeforskjeller i terrenget og inngrep i disse.
Slik grunnforholdene er i lia ovenfor, er det
mine klienters oppfatning risiko for at det blir
nødvendig med meget betydelige tiltak
dersom man skal være sikker på å kunne
stabilisere disse massene, og alternative
løsninger kunne her med fordel vært vurdert.

205

Oppsummering av innspill og merknader med vurderinger i etterkant av høring og offentlig
ettersyn:
Innspill/merknad/saksgang
24.06.2021 E-post fra Statsforvalteren (SF)
Viser til notat fra kommunen datert 1.6.2021
med skissering av ulike tiltak for å begrense
omdisponering av dyrka jord:
- Fotballhall (9-erhall) utgår
- Flytting av banen fra Hovsmoen til skolen
med tilbakeføring av dyrkamark
- Redusere areal til parkeringsplasser.
Utformingen på parkeringsplassene veies
opp mot nærmere vurdering av reelt behov.
- Trekking av forslag om riving av
driftsbygninger på Nordgarden mm.

Vurdering

Mener forslaget er en klar forbedring for
landbruket i forhold til planen som var på høring.
Det at det ikke bygges en stor idrettshall her vil
ha betydning for ivaretakelse av
landskapskvalitetene. I forkant av nytt
planforslag påpekes følgende:
-

-

-

-

Det må synliggjøres nærmere vurdering av
parkeringsplasser, opp mot reelt behov slik
beskrevet i notatet 01.06.2021.
Forutsetter at tunet på Nordgarden beholdes
som et fungerende driftssenter med
utviklingsmuligheter for at innsigelse vedr.
dette skal trekkes.
Forutsetter nærmere vurdering av
adkomstforhold i forkant av nytt planforslag,
og at bestemmelsene /plankartet sikrer at
landbrukseiendommene i planområdet har
hensiktsmessig adkomst. Anmoder om at det
blir tatt hensyn til synspunkter gårdbrukerne
har for å minimere uheldige driftsmessige
konsekvenser.
Må også synliggjøre nærmere vurdering av å
minimere matjordbeslaget til
gravplassutvidelse og av å ta ut adkomst fra
nordsida. Det vises til innskjerping av
nasjonal jordvernstrategi.
I tillegg anmodes kommunen om å vurdere
utvidelse av kirkegården østover i stedet for
nordover. Mener utvidelsesarealet (ca 850
graver) og tidsperspektivet (60 år) er romslig
med tanke på gravferdslovens krav og at hver
kommune skal ha en eller flere gravplasser
av slik størrelse at det til enhver tid er ledige
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Parkeringsbehovet er vurdert lenger ned
i saksframlegget. Dette begrunner
reduksjonen i areal avsatt til parkering i
det reviderte planforslaget.
Anser at innsigelsen vedr. driftssenter
er løst gjennom planforslaget som nå
viderefører tunet på Nordgarden
sammen med tilstrekkelig areal rundt.
Adkomstforholdene er vurdert lenger
nede i saksframlegget, som viser at
planforslaget sikrer hensiktsmessig
adkomst til landbrukseiendommene.

Viser til vurdering av behov for
kirkegårdsutvidelse senere i
saksframlegget.
Adkomst fra nord er også vurdert senere
i saksframlegget.

-

-

graver for minst 3 pst av kommunens
befolkning. Mener det må kunne settes i verk
tiltak for å bedre nyttiggjøre seg av
eksisterende areal heller enn å ta i bruk
matjord for utvidelse.
Med den store omdisponeringen av dyrka
jord som reguleringsplanen på Hov fortsatt
vil innebære, er matjordplan et nødvendig
avbøtende tiltak for å ivareta jordressursen
på best mulig måte. Utarbeiding av
matjordplan må sikres gjennom
bestemmelsene. Det er naturlig at
tilbakeføringen av arealet på Hovsmoen, til
fulldyrka jord av tilsvarende kvalitet som
arealene rundt, inngår som en del av denne.
Det er viktig at det benyttes landbruksfaglig
kompetanse under prosjektering, utførelse og
etterkontroll av tilbakeføringen.
Vi tar forbehold om at det kan tenkes det
også er andre forhold vi ser når vi får tilsendt
et nytt planforslag.

10.01.2022 E-post fra Statsforvalteren
Innsigelsene vil bli trukket hvis kommunen
viderefører planen i hovedtrekk med løsningene
dere kom med under møtet 26.10.2021, og som
oppsummert i epost (16.12.2021). Kommunen
har tatt en grundig gjennomgang for å minimere
omdisponeringen av dyrkajord, som har gjort at
omdisponeringen er redusert fra 42,2 daa
foreslått i planen på høring, til 25,9 daa i
forslaget vi har fått tilsendt nå. Forslaget
innebærer blant annet også at
landbrukseiendommen gnr. 134, bnr. 3
(Nordgarden) beholder driftssenteret og
gjenværende tilstøtende areal for
utviklingsmuligheter. Eplehagen legger vi til
grunn at den blir LNF‐areal. Videre legger vi til
grunn at bestemmelsene/plankartet sikrer at
landbruksarealene i planområdet
har hensiktsmessig adkomst.
Statsforvalteren viser til oppsummering av
befaring (26.10.21):
- Hele oppvekst får samme formål.
- Grøntområder foreslås tilbakeført til LNF.
- Eplehagen tilbakeføres.
- Dyrkamark inntil tunet tilbakeføres LNF.
- Tunet tilbakeføres
- Areal til hall tilbakeføres LNF
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Innspillet tas til etterretning.
Matjordplan sikres gjennom forslag til
nye bestemmelser.

Trekking av innsigelse har kommet med
bakgrunn i befaring av området
26.10.2021, samt forelagte rammer for
planarbeidet muntlig og per epost for å
finne gode løsninger. Planforslaget er
nå bearbeidet for å imøtekomme alle
innsigelsene og forutsetningene satt av
Statsforvalteren.
Omdisponering av dyrkamark er
ytterligere redusert – til 23,1 daa i det
justerte planforslaget.

Revidert planforslag oppfyller alle
punktene i oppsummeringen fra
befaringen 26.10.21. I tillegg er
premissene for videre arbeid med
vurderinger og oppfølging av ulike
forhold fulgt opp.

Statsforvalteren viser videre til følgende tilsendte
premisser (epost fra MGK 16.12.21) for
vurderinger/oppfølging av følgende forhold:
· Parkeringsbehovet og trafikale forhold.
· Det må avklares om planområdet omfatter
driftsvegen for Midtstua Hov.
· Det må framgå hvordan hensiktsmessig
driftsveg for Nordgarden Hov sikres.
· Nordgarden Hov beholder tunet med eplehage
og gjenværende tilstøtende areal og at dette
ivaretar nødvendig utviklingsmuligheter.
· Forslag til plassering av smia.
· Reduksjon av areal til idrettsformål.
· Det må utarbeides matjordplan.
· Bestemmelser om tilbakeføring og dyrking av
Hovsmoen
Statsforvalteren tar forbehold om eventuelle nye
utfordrende arealdisponeringer som måtte dukke
opp i forbindelse med detaljplanleggingen
Hanne Marie Storrø og Knut Krokann,
22.3.2022.
Innledning
Som eiere av eiendommen Nordgarden Hov, gnr.
134 bnr. 3, har vi merknader til arbeidet med
detaljreguleringsplanen for Hov. Det er uklart for
oss hva som er status for planen nå når bygging
av flerbrukshall ser ut til å være uaktuelt og der
kommunen vurderer hvilke utbyggingsareal som
fortsatt skal være med i planen. Det er også
uklart for oss om planen vil bli sendt på ny
høring. Vi velger derfor å komme med
merknader før en eventuell høringsprosess.
Ved planoppstart ble det i brev fra
Fylkesmannen i Trøndelag 20.08.2018 vist til at
det skal ligge viktige samfunnsinteresser og
dokumentert behov til grunn for omdisponering
av dyrka mark. Det ble videre vist til at det var
viktig at det ble vurdert alternativ og at
alternativvurderingene skulle gå fram av
planforslaget. Dette ble ikke fulgt opp, og i møte
med Norconsult 23.05.2019 ble det opplyst at
dette lå utenfor deres oppdrag fra kommunen. Vi
kan fortsatt ikke se at det er gjort tilfredsstillende
vurderinger av arealbehovet eller at det er
vurdert alternative lokaliseringer av de planlagte
tiltaka. Siden planoppstart i 2018 er det i flere
omganger varsla innskjerping av jordvernet, og i
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Planarbeidet har tatt tid av hensyn til
innsigelsene samt øvrige merknader og
innspill til planen. Det vises til
vurdering av videre saksgang nedenfor.

Alternativ plassering av idrettsanlegget
er vurdert i planforslaget, men det er
vanskelig å finne like sentral plassering
av bane i Soknedal.
KD vurderer at det ikke er kommet fram
nye og mer vektige argumenter i
forhold til jordvern, som ikke er vurdert
tidligere. Det er tidligere i
planbehandlingen vurdert den
samfunnsmessige merverdien av
samlokalisering av idrettsanlegg, skole
og oppvekstfunksjoner, opp mot andre
verdier som dyrkamark. Vurderingene
er også gjort ut fra statlige og regionale

Hurdalsplattformen har regjeringa uttalt at
nedbyggingsprosjekt skal gjennomgås kritisk
opp mot jordvernmåla. Landbruks- og
matminister Sandra Borch har i Nationen
18.03.2022 varsla at hun sammen med
kommunal- og distriktsministeren er i ferd med å
sende ut brev til kommunene om styrking av
jordvernet. For en plan som legger opp til
nedbygging av store jordbruksareal, er det
betenkelig at den bygger på et dårlig og ikke
oppdatert beslutningsgrunnlag.
Vi er svært undrende til ordførerens rolle i
reguleringsarbeidet der det av hans notat datert
15.06.2021 går fram at han nærmest opptrer som
planlegger og saksbehandler. Ordføreren har tatt
initiativ til planen og har hatt en pådriverrolle i
arbeidet, men han bør overlate planlegging og
saksbehandling til kommunedirektøren. Når
planen kommer til politisk behandling, vil
ordførerens dobbeltrolle gjøre at det er grunn til
å tvile på om reguleringsplanen har blitt
forsvarlig behandla.
Gravplasser og anna areal i tilknytning til
kirka
Planen viser at det skal settes av ca. 5 dekar til
gravplasser. Dette betyr økning av
kirkegårdsarealet med rundt 50 prosent. Det er
beskrevet at dette arealet skal dekke behovet for
minst 60 år framover og at dette er den siste
utvidelsen i overskuelig framtid. Siden det fra
Nordgarden ble fradelt areal til bygging av ny
kirke i 1862, har kirkegården har vært utvida i
flere omganger (blant anna i 1924 og 1972). I
1997 ble det fradelt 3 dekar fra Nordgarden til
utvidelse av kirkegården. Behovet for
gravplasser ble da karakterisert som prekært, og
den samme karakteristikken brukes nå.
Tilleggsarealet fra 1997, lengst øst for kirka, er
dårlig utnytta da det lett oversvømmes og at det
angivelig er mye leire der. Dette går fram av
flyfoto fra 2021. Dette arealet burde det være
fullt mulig å bruke til gravferdsareal hvis det
settes inn tiltak mot oversvømmelse.
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retningslinjer og føringer for
arealplanlegging. Planforslaget viser nå
en betydelig reduksjon i omfanget av
omdisponering av dyrkamarka. Dette vil
bidra til å redusere de negative
konsekvensene for landbruket. Viser
også til vurderinger gjort i forbindelse
med innsigelsene fra Statsforvalteren.

Innspillet tas til orientering.
Ordførervervet medfører møter og
kontakt med beslutningstakere på alle
forvaltningsnivåer. Ordfører skal være
en pådriver i prosesser som gagner
kommunens innbyggere, og har derfor
naturlig nok bidratt for å løse
innsigelsen fra Statsforvalteren.
Ansvaret for saksbehandling og
vurdering av planendring er tillagt
kommunedirektøren.

Området for kirkegårdsutvidelse er
redusert noe. Viser også til vurderinger
gjort senere i saksframlegget om
kirkegårdsutvidelse, samt hensyn til
automatisk freda kulturminner.
Området fradelt i 1997 er allerede tatt i
bruk til gravferdsareal, men vil ikke
være tilstrekkelig for framtidas behov,
særlig også i lys av eldrebølgen som
kommer.
Området som nå foreslås som
tilleggsareal er vurdert som mest
realistisk ut fra blant annet tilliggende
eksisterende og planlagt bygningsmasse
og idrettsanlegg, topografi og
landskapsbilde. Viser ellers til
vurderinger senere i saksframlegget om
kirkegårdsutvidelse.

Kirkeverge Eli Ødegård uttalte i møte
03.04.2019 at det var behov for å ta i bruk
matjordareal for å få riktig nedbrytning i
kistegravene, og at de forventa å finne slik jord
nord for kirka. Matjordlaget i området er neppe
djupere enn 20–25 cm slik at ønsket om å få lagt
kistene i matjord neppe kan oppfylles. Det er
morenejord i planområdet slik det går fram av
løsmassekart fra Norges geologiske
undersøkelser (NGU). Det ser ikke ut til at det i
forbindelse med planarbeidet er gjort
undersøkelser som viser andre jordtyper.
Det er ikke gjort noen vurderinger av hvordan en
bedre kan utnytte eksisterende kirkegård. For
eksempel er det ved kirka et område med
samling av gravminner i jern. Det er heller ikke
vurdert utvidelse verken østover eller sørover.
Utvidelse østover berører areal som ikke
utfordrer jordvernhensyn i like stor grad som
planen legger opp til. Biskop Herborg Finnset
har i visitasforedrag i Gauldal prosti 01.12.2019
uttalt følgende: «I samtalen med kommunen er
det alltid viktig å gi oppmerksomhet til
fellesrådet og den lokale kirke som
gravferdsforvalter på vegne av hele samfunnet,
og forvaltningen av gravferdsarealene. Jordvern
er nå satt mye tydeligere på dagsordenen enn før
og er et felles anliggende for kirke og kommune.
Fortsatt bruk av gamle gravplasser er
meningsfullt og verdifullt. Det er viktig å legge
til rette for økt gjenbruk og for kremasjon og
urnegraver som mulighet. Her er
informasjonsarbeid viktig, og også en fornyet
vurdering av nivå på festeavgifter og
kremasjonskostnader.» Det biskopen er inne på i
foredraget, er hensyn som ikke er vurdert i det
reguleringsarbeidet. Gravplassloven tillater at det
fra 01.01.2021 tas i bruk urnevegger
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Bestemmelsene forutsetter utarbeidelse
av plan for gravplass før utvidelse skjer.
Dette omfatter nærmere geotekniske
vurderinger for å sikre egnete forhold
for blant annet kistegraver i området.

Flytting av jernkorsene forutsetter
godkjenning av Riksantikvaren og
kulturminnemyndigheter. Dersom dette
godkjennes og gjennomføres, vil arealet
eventuelt kunne gjenbrukes til
kistegraver. Dette er imidlertid usikkert
og avhengig av tillatelser.
For utnyttelse av alternativt areal vises
til vurderinger over.
Det er gjort vurderinger i planforslaget
om framtidig behov for urnelund,
minnelunder (anonym og navngitt) samt
andre gravferdsskikker, demografi og
andre tros- og livssyn. Kirkevergen
meddeler at deler av arealet som i dag
er dårlig egnet pga. flom og mye
leirjord (tilleggsarealet fra 1997, lengst
øst) heller kan utnyttes til å dekke disse
behovene heller enn til kistegraver.

(kolumbarier), og dette vil gi muligheter for å
utnytte gravplassene mer arealeffektivt.
Gjennom mer arealeffektiv bruk av
gravferdsareal, økning i festeavgifter og billigere
kremasjon kan kommunen unngå å ta i bruk
store matjordareal. Tilrettelegging av
gravferdsareal for andre trosretninger og livssyn
som ikke har tilknytning til Den norske kirke,
bør kunne legges til areal som ikke er i konflikt
med jordvernet.
Avstanden mellom minnelund og gravplass til
fotballstadion vil etter planen bli ca. 100 meter.
Med denne kombinasjonen ligger det an til å bli
konflikter da støy fra fotballstadion ikke vil være
forenlig med ønsket om ei verdig ramme rundt et
gravsted. Roping, jubel og lyd fra dommerfløyter
vil forstyrre sorgbearbeidelsen som minnelund
og gravsted skal gi rom for.
Parkering
Generelt vil det være vanskelig å dekke det følte
behovet for parkeringsareal. Med ny gang- og
sykkelvei fra sentrum og til skolen vil det for de
fleste kirkegjengere være fullt mulig å gå til
kirka. Parkeringsbehovet for besøkende i kirka
bør kunne dekkes med dagens parkeringsplasser
ved kirka, ved skolen og i sentrum. Vi var
16.06.2019 vitne til gudstjeneste med fem
dåpsbarn og samling for 50-årskonfirmanter uten
at det oppsto parkeringsproblemer. At det ifølge
kirkelig fellesråd da skal være behov for 80–100
nye parkeringsplasser, er etter dette uforståelig.
Når det ved enkelte begravelser og
kirkekonserter kan være fare for parkeringskaos,
kan dette unngås ved hjelp av parkeringsvakter.
For den som parkerer ved oppvekstsenteret, er
det lagt til rette for å bruke en snarvei mellom
oppvekstsenteret og tunet for å komme til kirka.
Tun og tilgrensende areal
Det er i utgangspunktet positivt at det nå ser ut
til tunarealet tas ut som utbyggingsområde og at
bebyggelsen unntatt smia får stå. Ordførernotatet
legger opp til at smia skal flyttes til tunet. Ei
smie bør som kjent være plassert utenfor tunet.
Det er av notatet uklart hvordan parkering og
veier skal legges, men vi frykter ei veiløsning
som avskjærer tunet fra dyrkajorda i
Nordgarden. Dette vil gjøre det vanskelig å drive
jordbruksarealet med slått og beiting. Vi har
forståelse for at det kan være behov for mer areal
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Bestemmelsene inneholde krav til støy
innenfor rammene fastsatt i
retningslinje T-1442/2016, tabell 3.
Viser også til uttalelse fra Den Norske
Kirke, som ser positivt på å få
virksomhet og folkeliv, særlig rettet mot
barn og unge, i nærhet til bygdas kirke.
Gravferder er midtuke på dagtid og vil
ikke bli forstyrret av fotballkamper på
ettermiddag/kveld og helger.

Areal for parkering er redusert – blant
annet er parkeringsplass SPP3 rett nord
for kirka tatt ut. Viser ellers til
vurdering av parkeringsforholdene
lenger nede i saksframlegget.

Det justerte planforslaget gir nå
tilstrekkelig areal avsatt i og rundt
tunbebyggelsen til at smia kan flyttes til
et egnet sted – utenfor selve tunet, slik
tradisjonen sier. Foreslåtte
bestemmelser forutsetter at plassering

til oppvekstsenteret, men vi savner vurderinger
av behovet for utvidelser. Det er ikke gjort
alternativvurderinger, for eksempel muligheten
for å utvide bygningsmassen sørover fra skolen
eller for barnehagens del nordover mot
eiendommene gnr. 134 bnr. 20 og 21 (av
ordføreren feilaktig kalt «vaktmesterboligen»)
som kommunen kjøpte i 2019.
Fotballstadion
Ut fra ordførerens notat ser det ut til at
fotballstadion fortsatt er med i planen sjøl om
flerbrukshallen er tatt ut. Klubbhuset og
fotballstadion berører betydelige jordbruksareal
av god kvalitet på vår eiendom. Vi ser at det er
behov for fotballbane i Soknedal da grasbanen
på Hovsmoen kan brukes svært få timer i året.
Bygging av kunstgrasbane på Sokna idrettslag
sin nåværende grasbane bør kunne dekke
behovet. Dette kan gjennomføres på en langt
billigere måte og vil neppe utløse krav om gangog sykkelvei, noe som var årsaken til at planene
om fotballstadion og hall ble flytta fra
Hovsmoen til Hov. Behovet for klubbhus kan
dekkes gjennom rehabilitering og/eller
utvidelse av eksisterende bygninger på
Hovsmoen. Skolens behov for fotballbane er
allerede dekket med bane på skolen.
I ordførerens notat 15.06.2021 skriver han at
Hovsmoen stadion skal tilbakeføres til LNF og
være erstatningsareal for arealet som bygges ned
på Nordgarden Hov. Hovsmoen stadion har aldri
vært regulert og er vist som LNF-område i
kommuneplanens arealdel. Videre står det i
ordførerens notat at matjord fra Hov sammen
med biologisk materiale rundt banen skal gi
samme kvalitet som jorda i Nordgarden.
Jordflytting er kostbart, og det er krevende å
opprettholde avlingsnivået på flytta jord.
Matjordlaget (A-sjiktet) og B-sjiktet må
behandles hver for seg, og det er vanskelig å
opprettholde jordstrukturen da det må brukes
tunge maskiner. Det går ikke fram av planen
hvordan dette skal skje eller hvilken rolle Sokna
idrettslag og kommunen skal ha i dette arbeidet.
Eventuell jordflytting må utføres av fagfolk og
dette vil nødvendigvis føre til kostnader hvis
sluttresultatet skal bli tilfredsstillende.
Ordføreren viser i sitt notat til at jordflytting til
Hovsmoen vil gi god arrondering på
jordbruksarealet. I begrepet arrondering inngår
ikke bare fasong på det enkelte jordstykket, men
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av smie skjer i samråd med grunneier
og kulturminnemyndighetene.
Tilgang til dyrkamarka på Nordgarden
sikres gjennom bestemmelsene som
tillater kryssing av gangforbindelsen
mellom felles parkering og kirkegården.
Dermed sikres det tilgang fra tunet til
dyrkamarka. Det er også avsatt nok
areal rundt selve tunet slik at det er
mulig å komme rundt selve
tunbebebyggelsen ved driftsbehov.
Utvidelse av skole / SFO / barnehage er
vurdert, men det er ikke fastsatt
økonomiske forutsetninger eller
utarbeidet detaljerte planer for hvilke
tiltak det er hensiktsmessig å
gjennomføre. I planforslaget er det
vurdert å utvide skolebygget mot sør,
men dette vil gå på bekostning av
dagens uteareal som da må få nye
arealer.
Innspillet om fotballstadionets
beliggenhet tas til orientering. Viser til
vurderinger gjort over samt tidligere i
saken.

Det foreslås også bestemmelser med
krav til matjordplan som berører all
omdisponering av matjord.
Bestemmelsene sikrer landbruksfaglig
kompetanse under prosjektering,
utførelse og etterkontroll av
tilbakeføringen. Detaljer rundt hvordan
dette skal skje må følge av
matjordplanen. Hvilken rolle de ulike
parter skal ha rent praktisk, vil være
privatrettslige forhold som må løses
uavhengig av reguleringsplanen.

også avstanden mellom jordstykkene og
driftssenteret. Å bytte bort areal mot å få igjen
areal 1,5 km unna driftssenteret oppfatter vi som
et svært ufordelaktig arealbytte og vil føre til
dårligere arrondering av jordbruksarealet i
Nordgarden Hov.
Grønnstruktur, veier og drift av
jordbruksareal
Planen legger opp til at areal regulert til landbruk
er oppdelt av areal regulert til grønnstruktur.
Ifølge planbestemmelsene skal det kunne
opparbeides gangveier og bygges gapahuker på
areal avsatt til grønnstruktur. Dette legger til
rette for at det vil oppstå konflikter med
jordbruksdrifta. Problemer med husdyrbeiting,
gjerdehold og forsøpling vil sammen med
vanskelig tilgjengelighet gjøre det vanskelig å
drive jordbruksareala. Det som blir igjen av
jordbruksareal vil være inneklemt og vanskelig
tilgjengelig. Jorda leies i dag bort, og er for
leieren et kjærkomment bidrag til vinterfôr og
vår- og haustbeite for sau. Sjøl om vi for tida
leier bort jorda, kan det ikke være slik at den skal
ha et svakere vern enn jord som drives av eieren.
I så fall vil rundt halvparten av jorda i Norge ha
et svekka jordvern.
Arealregnskap og «tilbakeføring»
I ordførerens notat er det vist at 31,3 dekar er
tilbakeført med hans endringer i planen og når
det er tatt inn i arealregnskapet at Hovsmoen
stadion skal bli fulldyrka jordbruksareal. Vi
mener det må være feil å bruke begrepet
tilbakeføring om LNF-område som tas ut som
utbyggingsområde i en reguleringsprosess.
Begrepet tilbakeføring brukes der regulerte areal
eller avsatte areal i overordna plan endres fra
utbyggingsområde til LNF-område eller
landbruksområde. Både begrepsbruken og
bruken av tall er misvisende og bærer preg av
skjønnmaling av planen.

Det er vurdert framtidig arrondering av
landbruksjorda. Det er vanskelig å
unngå enkelte driftsmessige ulemper
som følge av planforslaget. Arealene på
Hovsmoen innebærer en driftsveg på
1,5 km med begrenset stigningsforhold.
Denne ulempen vurderes likevel å være
innenfor det som kan aksepteres.

Innspillet tas til orientering.
Planforslaget er justert slik at
beslaglegging av dyrkamarka reduseres.
Grønnstrukturområdene GN1- 4 utgår
og erstattes av skoleområde og
landbruk. GN5 reduseres i størrelse og
følger i hovedsak bekkedraget. Her
ligger også et brønnområde, som
foreslås regulert til sikringssone H120,
Område for grunnvannsforsyning
(brønn) med bestemmelser som blant
annet ikke tillater leirslagning/oppføring
av gapahuk og lignende. Det foreslås å
ta ut bestemmelsene om å tillate
oppføring av gapahuk og tilsvarende
innenfor område GN5 i sin helhet for å
redusere eventuelle konflikter mellom
friluftsliv og landbruk.
Beslaglegging av dyrkamark er redusert
i det reviderte planforslaget, og viser nå
en bedre sammenheng mellom
driftssenteret på Nordgarden og
landbruksjorda rundt.
Innspillet om arealregnskap tas til
orientering. Det er både gjort grundig
rede for og vurdert de negative
konsekvensene for landbruksdrifta i
planforslaget.

Avslutning
Den planlagte arealbruken har ikke vært opp til
vurdering verken i kommuneplanens arealdel
eller i kommunedelplan. Etablering av nye
sentrumsfunksjoner på jordbruksareal bør først
kunne skje etter at det er gjort grundig arbeid
med å vurdere behovet og alternative
plasseringer. Vårt inntrykk er at en her først har
Innspillet tas til orientering. Vurdering
bestemt seg for å bygge og deretter laget en plan. av arealbruken opp mot overordna
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Hensynet til kulturlandskapet og spesielt
hensynet til jordvern taler for at planen ikke
vedtas eller at det beslaglagte arealet begrenses
til et minimum. Mye tyder på at konsekvensene
av krigen i Ukraina vil bli matmangel og økte
matvarepriser. Mangel på råvarer til
mineralgjødsel vil sammen med økte
energipriser gjøre at vi ikke kan fortsette å bygge
ned dyrka jord samtidig som folketallet både i
Norge, og særlig resten av verden, trolig vil øke.

planverk er gjort i saksutredning til
førstegangsbehandling av planforslaget.
Beslaglegging av dyrka mark foreslås
redusert fra 40,7 daa til totalt 7,6 daa
(medregnet Hovsmoen og oppdyrking
av nåværende idrettsanlegg).

Forholdet til overordnede planer
Planforslaget er tidligere vurdert å være til dels i strid med gjeldende overordna plan, særlig
bruken av dyrkamark til idrettsformål. En reduksjon av arealbeslaget til dyrkamark og omfanget
av idrettsanleggene vil bidra til at planforslaget harmonerer enda bedre med overordna plan.
Kommuneplanens arealdel er i sluttfasen. Her er planområdet båndlagt i påvente av regulering.
Planforslaget vil ikke rokke med beliggenhet til skole, barnehage og kirke. Idrettsanlegget flyttes
fra Hovsmoen til Hov, noe som vil være i tråd med planforslaget til ny KPA. Hovsmoen foreslås
som LNFR i ny KPA, og planene om gang- og sykkelveg utgår. KD fastholder på vurderingen av
at planforslaget medfører store gevinster med sambruk av idrettsanlegg og parkeringsarealer. I
tillegg vil en mer sentrumsnær lokalisering av idrettsanlegget trolig medføre økt bruk som er positivt
i et folkehelseperspektiv og i tråd med føringer gitt i forskrift om samordna areal- og
transportplanlegging. Redusert behov for kjøring vil også være positivt for klimautslippene.
Behov for kirkegårdsutvidelse.
Både statsforvalteren og grunneiere stiller spørsmål rundt behovsvurderingene til kirka for sitt
ønske om arealutvidelse.
Planforslaget bygger på et behov for rundt 4-5 daa utvidelse. Dette har bakgrunn i
gravferdslovens krav om antall ledige graver ut fra framtidig folketall i Soknedal. Ifølge
prognosene (Trøndelag i tall) vil antall personer over 80 år i Midtre Gauldal øke med 480
personer eller 136,8 % frem mot 2050. I 2050 vil 12,8 % av befolkningen i Midtre Gauldal være
over 80 år. I likhet med andre grender og tettsteder har sokndalingene sterk tilknytning til kirka
og kirkestedet og ønsker ikke å gravlegges utenfor eget kirkesogn. Det er også tatt hensyn til et
framtidig endra behov/gravferdsskikker med annen inndeling av kirkegården med urnegraver,
felles minnelund mv. Kirkevergen har gjort nærmere rede for arealbehovet i sitt innspill og i
befaring 26.10.21.
Arealet som ble fradelt til utvidelse av kirkegården i 2016 er i bruk, også til kistegraver. Dette
arealet inneholder innslag av leirjord og er også flomutsatt. Bestemmelsene åpner for å tillate
endring av bekkeløpet som vil kunne redusere flomfaren. Dette arealet er uansett begrenset og vil
snart bli fullt utnyttet. Arealene sør og sørøst for kirka består av landbruksjord i aktiv drift, og
vurderes som mer uegnet for kirkegårdsutvidelse. En eventuell utvidelse mot sør vil også føre til
at kirkegården kommer tett inntil gårdstunet på Ertshus. Mot øst ligger ei myr som går over i en
bratt skråning. Ut fra dette vurderer KD at utvidelse av kirkegården mot nord er mest realistisk.
Arealet foreslått til utvidelse nordover vil dekke behovet for kistegraver. Ved opparbeidelse av
området vil det bli stilt krav om en detaljert kirkegårdsplan som omfatter geotekniske
vurderinger der jordanalyser og plan for utskifting av masse inngår. Etter opplysninger fra
kirkevergen gikk kirkegården gikk tom for egna kistegraver allerede i 2019, og siden da har
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leirjord blitt benyttet, noe som er svært uheldig. Gjenbrukstiden på graver er i dag rundt 30 år,
mot normalt 20 år på grunn av leirjorda. Det er vurdert tiltak som å skifte ut leirjorda med egna
jordmasser. Det vurderes heller mer ressursvennlig å utnytte dette til andre formål, som det også
er behov for, enn graver. Dette kan være minnelund med monument (navnet og anonym),
urnelund, områder for ro, ettertanke og sorg.
Samlingen av freda jernkors rett sør for kirka, kunne ideelt sett vært flyttet til et annet sted på
kirkegården med dårligere jordkvalitet. En flytting må omsøkes til kulturminneforvaltningen og
Riksantikvaren, og det er uvisst hvilket utfall en søknad vil få. Dette vil uansett omfatte et
mindre areal.
Det er også behov for utvidet garasje/driftsbygning samt handicaptoalett i forbindelse med
denne. Behov for pauserom og toalett/dusj til stab er det funnet annen løsning for, så dette utgår.
Garasjen foreslås flyttet til området ved eksisterende bebyggelse og parkering, lengst sør i
planområdet. Dette området brukes i dag blant annet som lager for kvist og botanisk avfall, og
vil ikke medføre noen negative brukskonsekvenser. Arealet vil kunne romme en garasje av
størrelsesorden 6 x 10 meter, som kirka har behov for. Flytting av garasjen vurderes som gunstig
også ut fra landskapsmessige hensyn til bebyggelsen rundt. Det medfører også mindre
trafikkbelastning gjennom område for skole/oppvekst og idrett.
Det er også gjort en vurdering av muligheten for å opprettholde landbruksdrift innenfor
utvidelsesområdet, i påvente av faktisk behov for gravplasser. Statsforvalteren foreslår at bare
det som forventes tatt i bruk innen en tidsperiode gjerdes inn til kirkegården og at resterende
areal til enhver tid skal være i bruk som dyrkamark. Argumentene mot er at det er vanskelig å
vurdere når behovet for gravplassutvidelser faktisk oppstår. Det vil være mer hensiktsmessig og
ressursbesparende å planlegge og å opparbeide området som en helhet. Det vil samtidig være en
potensiell kilde til konflikt mellom grunneier og kirka, med nærgående «bit for bit» drift av
landbruksjord tett inn mot gravplasser og kirke. Dette er forsøkt andre steder i kommunen med
dårlig erfaring. Dette er påpekt både støy, lukt og støvproblematikk. Det vil medføre større
forutsigbarhet for begge parter om utvidelsen og arealendringene avklares fra første stund, så
slipper en eventuelle drifts- og brukskonflikter. Opparbeidelsen av kirkegårdsutvidelsen vil
dermed kunne skje mer rasjonelt og være kostnadsbesparende.
KD støtter seg til kirkas begrunnelse og vurderer det som beste løsning å kunne ta i bruk hele
utvidelsesområdet under ett.
Adkomst og trafikksikkerhet
Adkomstveg SKV1 inn i planområdet justeres i utforming og utstrekning, da SPP3, den nordlige
parkeringa for kirka utgår. Vegen leder inn til ny, felles parkering for idrettsanlegg med
klubbhus/garderobe, kirke og skole/barnehage. Vegen er 5 meter bred, det samme som
opprinnelig planforslag. Det er lagt opp til at skolebussene kan ha avlevering/henting ved
eksisterende plass vest for Terrabanen. For å unngå uheldig rygging som i dag, åpner det justerte
planforslaget for at bussene kan kjøre opp til ny parkeringsplass ved 11`er bane og snu der. Dette
er illustrert på kartskisse under, som også viser sporingskurver for buss. Andre
av/påstigningssteder er vurdert langs kjøreruten og SKV1, men vil kunne medføre uoversiktlige
trafikale forhold med kryssing av parkeringsareal og er derfor forkastet.
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Kartskissen over viser kjøreveg o_SKV inn mot felles parkering o_SPP2 med snuareal til buss
(røde sporingskurver) og plass til ca 92 biler (ca 60 med snuareal i bruk). Dagens løsning med
areal forbeholdt buss kan videreføres til avlevering/hentetidspunkt for skolen. Ved øvrige
tidspunkt kan alt areal benyttes til parkering.
Fortau foreslås lagt sør for vegen, for å unngå kryssing av trafikkareal ved ankomst til
garderober og klubbhus, samt videre ferdsel mot kirka og kirkegården. Flytting av området
tiltenkt ny driftsbygning for kirka medfører også mindre trafikkbelastning gjennom området for
skole/oppvekst og idrett.
Det er lagt vekt på at skole- og barnehagebarna kan gå til idrettsanlegget uten å krysse
trafikkarealer. Det foreslåtte planforslaget gjør dette mulig. Det er også foreslått bestemmelser til
området for offentlig tjenesteyting som sikrer at framtidig utbygging ikke skal være til hinder for
skolens og barnehagens tilgang til idrettsanleggene.
Parkering
Gjennom sambruk av parkeringsareal sikres behovet for alle brukere i området. Parkeringsarealet
(SPP1 og 2) er også plassert mer samlet i området, som ut fra landskapsmessige og
trafikkmessige hensyn er mer ryddig og oversiktlig. Tabellen nedenfor viser hvordan
parkeringsforholdene er fordelt på de ulike delområdene i eksisterende situasjon, i planforslaget
som har vært til høring og i det justerte planforslaget.
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Skole (Nord
for
Terrabanen)
Barnehage (øst
for
Terrabanen)
Bussareal (vest
for
Terrabanen)
Kirka

Eksisterende
Ca 30
Ca 20

(Ca 20) Viderefører dagens
løsning innenfor BOP1.

(Ca 20) Viderefører dagens
løsning innenfor BOP1.

Oppstilt 4
busser
(Ca 40)

(Ca 40) Viderefører dagens
løsning innenfor BOP1.

Ca 30

Ca 30 (SPP4)
Ca 9 (SPP3)
Ca 136 (SPP2)

Ca 120

Regulert til parkering: 235
Medregnet bruk av dagens
løsning innenfor BOP1: 295

(Ca 40) Viderefører dagens
løsning med av/påstigning
langs Hovsmoveien, men
med mulighet for snuplass i
SPP2.
Ca 30 (SPP4)
SPP3 utgår
Ca 92 SPP2 (medberegnet
snuareal for buss)
Ca 60 (uten snuareal for
buss)
Regulert til parkering: 182
Medregnet bruk av dagens
løsning innenfor BOP1: 242

Felles idrett /
kirke /
oppvekst
Totalt antall
biler

Antall parkeringsplasser, biler
Planforslag
Justert planforslag
Ca 60 (SPP1)
Ca 60 (SPP1)

Antall regulerte parkeringsplasser foreslås justert ned fra ca 235 regulerte plasser til ca 182.
Dagens løsning med parkering innenfor oppvekstarealene foreslås videreført som tillegg, og
utgjør rundt 60 parkeringsplasser som kan benyttes av brukergruppene til ulike tidspunkt og
anledninger.
Det foreslås å fjerne SPP3 rett nord for kirka (rundt 9 plasser). Behovet for flere parkeringer for
Soknedal kirke løses med felles parkering både ved idrettsanlegget og ved skoleanlegget. Noe av
skolegården kan benyttes til parkering på de store kirkedagene, dette er dager da skolen uansett
er stengt. Antall sitteplasser i kirka (500) utløser et behov for 50-150 plasser totalt, etter
Byggforsk sin anbefaling (beskrevet i konsekvensutredningen til planen). Behovet som var meldt
inn fra kirka var 80-100 plasser. Avstand fra foreslått ny, felles parkering til utvidelse av
kirkegården blir ikke større enn avstanden er i dag fra eksisterende parkering ved kirka til dagens
kirkegård. Stigningsforholdet langs foreslått gangforbindelse er gunstig. Bestemmelsene om HCparkering sikrer også lett tilgang for bevegelseshemmede.
Parkeringsareal SPP2, felles for idrett, kirke og skole, er utformet for å romme maksimalt rundt
90-95 parkeringsplasser dersom snuarealet for bussene også tas i bruk. Veileder om idrettshaller
(kulturdepartementet 2016) angir at parkeringsbehov for idretten dekkes innenfor en avstand på
500 m, der antallet skal være 20 % av antallet personer i anlegget. Det er vanskelig å forutsi
antall brukere av kunstgressbanen, men det er størst behov for parkeringsplasser ved bruk av
banen som vil skje på ettermiddager og helger når skolen er stengt. Planforslaget legger opp til
en videreføring av dagens bruk, der arealer også inne på skoleområdet kan brukes til å avlaste
parkeringsbehovet ved særlig store arrangementer.
Den felles parkeringsplassen for idrett/oppvekst og kirke foreslås flyttet lenger nord/vest, en
unngår dermed å berøre bekkedraget. KD vurderer at parkeringsbehovet er godt ivaretatt
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gjennom god sambruk av arealer og nøye vurdert parkeringsbehov for de ulike brukergruppene,
samtidig som at arealet til parkering er redusert.
Driftsveger
Plankartet sammen med bestemmelsene sikrer at landbruksarealene i planområdet har
hensiktsmessig adkomst. Adkomst for 134/2 Midstuu til landbrukseiendommene nord for
planområdet er sikret gjennom avsatt areal til landbruk (driftsveg) langs plangrensen og fortau i
nord.
Det vil være umulig å unngå enkelte krysningspunkter mellom driftsveger og adkomster til
øvrige områder i planen, men antall krysningspunkt er forsøkt redusert til et minimum. KD
mener at planforslaget nå viser tilfredsstillende løsninger for driftsveger, slik at det er god tilgang
til landbruksarealene. Bestemmelsene for grønnstrukturområdene er justert til å inneholde
mulighet for kryssing av landbruksredskap (traktorer o.l.). Det er også foreslått bestemmelser
som sikrer adkomst til landbruksarealet tilhørende gnr/bnr 134/3 Nordgarden nord for gårdstunet
ved kryssing av gangforbindelsen fra parkeringsplass SPP2 til kirkegården.
Planforslaget tar ikke stilling til drift i forbindelse med bortleie av landbruksjord, som er
privatrettslige avtaler som kan endre seg over tid. Avstanden fra driftssenteret på Nordgarden
Hov og tilhørende areal rundt Hovsmoen stadion er ca 1,5 km langs Hovsmoveien med begrenset
stigningsforhold.
Det er også mulig å tilrettelegge med driftsveg utenom tunbebyggelsen for tilgang til
landbruksarealene rundt. Det er altså ikke lagt opp til videreføring av driftsveg gjennom
skoleområdet via nåværende plassering av smia, som i dag. KD kan ikke se at det utgjør et stort
behov for landbruksdrifta å opprettholde denne driftsvegen. Behovet reduseres også ved flytting
av smia (se også vurdering nedenfor om smia). Hensynet til trafikksikkerhet i skole- og
idrettsområdet tillegges stor vekt.
Innenfor plangrensa mot nord ligger eksisterende driftsveg for 134/2, Midstuu Hov. Opprinnelig
planforslag viser her et fortau, som nå foreslås justert til landbruksformål for å videreføre
driftsvegen. Bredde er 3 meter, som i de fleste tilfeller tilfredsstiller behovet. Driftsvegen grenser
inn mot landbruksjorda, slik at eventuelle behov for bredere kjøretøyer kan løses ved å benytte
tilgrensende LNFR-areal, uten å benytte kjørevegen SKV1.
Flytting av smia (GN4 – foreslått til BOP):
Opprinnelig planforslag viser smia slik den står i dag, i et område med foreslått formål
Grønnstruktur (GN4) som en kile mellom to områder for offentlig tjenesteyting. Smia er
SEFRAK-registrert, med sannsynlig opprinnelse fra 1825-1849. I konsekvensutredninga,
utredningstema Kulturminneverdi, er smia beskrevet som «kan være flyttet fra Nordgarden. Smia
(ved skulen) er mest truleg frå den eldre garden og flytta til ny tomt ved skulen, - etter
tradisjonen plassert i brannsikker avstand frå tunet.»
I samtaler med Statsforvalteren, landbruksavdelinga, er det ut fra et landbruksfaglig perspektiv
aksept for at smia flyttes nærmere tunet, forutsatt at det er tilgang på tilstrekkelig areal rundt slik
at smia kan plasseres noe utenfor selve tunet, av årsaker nevnt over. KD vurderer at dette ikke vil
ha særlig negative kulturminnefaglige konsekvenser, i lys av at alle bygningene på Nordgarden
er tidligere flyttet rundt 1900. En flytting av smia vil kunne frigjøre inneklemt areal slik at det
blir bedre sammenheng av arealene rundt skolen og barnehagen. Det er derfor foreslått i
bestemmelsene at smia tillates flyttet til en plassering i nær tilknytning til tunet Nordgarden Hov
der ny plassering avklares i samråd både med grunneier og kulturminnemyndighetene, jfr.
Kulturminnelovens § 25 om meldepliktige bygg før 1850.
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Idrettsanlegg
Området skal romme ny utendørs 11èr bane og nytt klubbhus for Sokna IL kombinert med
garderobeanlegg. Bestemmelsene i planforslaget tillater tilhørende anlegg som lager, tekniske
anlegg, tribuner mv. KD foreslår derfor å inkludere garderobeanlegg, klubbhus og kiosk i listen
over eksempler på tilhørende anlegg i bestemmelsene. Bestemmelsene om byggehøyde tas ut, da
disse var satt ut fra behov for idrettshall. Plan- og bygningsloven åpner for en maks byggehøyde
på 8 meter gesims- og 9 meter mønehøyde, som tilsvarer mulighet for to-etasjes bygg.
Sokna IL har kommet med innspill i denne prosessen, etter møter med representant fra Norges
Fotballforbund sentralt. Planforslaget tar høyde for et klubbus med grunnflate minimum 140 m2,
bygd i to etasjer. Det er fulgt veileder for idrettsanlegg (Kulturdepartementet 2016) som tilsier at
garderobeanlegget bør romme fire garderober, hvor to lag er på banen og to lag gjør seg klare til
neste kamp. En vanlig lagsgarderobe bør være minimum 20 m², i tillegg til dusjareal på 10-12 m2
per garderobe og HC-tilpasninger. Arealbehovet til garderobeanlegget utgjør minimum 100-120
m2. I tillegg vil det være behov for areal til teknisk rom, lager, Arealbehovet kan fordeles på to
etasjer, noe planforslaget åpner for. Det er også foreslått utforming av arealformålet slik at
plassering av klubbhus/garderobeanlegg og 11èr banen kan ligge ved siden av hverandre.
Dermed reduseres trafikkfaren og en slipper kryssing av trafikkareal/parkering.
Klubbhus/garderober er også mulig å legge inn mot skolearealet i vest – for å samle
bygningsmassen, kun avgrenset av gangveg. Dette vurderes som en god løsning ut fra sambruk
mellom idrett og skole. I tillegg vurderer KD at dette bidrar til et bedre samspill med omliggende
bebyggelse og landskap, slik at kulturlandskapet rundt kirka, kirkestedet og Nordgarden
viderefører et mest mulig åpent preg uten forstyrrende bygningselementer.
Veileder for idrettsanlegg (Kulturdepartementet 2016) tilsier avsatt areal til fotballbane 11`er på
netto 64 x 100 meter. Det er krav om sikkerhetssoner rundt, både asfaltert og gressbelagt. I
tillegg kommer areal til tribuner, snøopplag, lagring av utstyr, mål mv. Planforslaget forutsetter,
som i foreliggende plan, en plassering av 11`erbane på kote 278. Dette medfører en utjamning av
terrenget mot langsiden i øst på 3-5 meter. Ved realisering av tiltaket, kreves en utomhusplan
som viser detaljene i framtidig terreng med forstøtningsmurer, beplantning, mv. både for
idrettsanlegget og parkeringsarealet. En avtrapping av terrenget ned mot skoleanlegget kreves.
KD vurderer at planforslaget viser tilstrekkelig areal avsatt til å løse disse behovene, i tillegg til å
hensynta andre forhold i planen, beskrevet i avsnittet over.
Skissen nedenfor viser foreslått idrettsanlegg i grønt med spillflate 100 m x 64 m og
sikkerhetssoner og tilleggsareal. Skissen viser også mulig plassering av et klubbhus på 140 m2,
dette kan også plasseres lenger sør i området, nærmere kulturminnet.
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Økonomiske konsekvenser
I denne vurderingen tas det ikke stilling til kostnader knyttet til opparbeiding av tiltakene som
planen gir hjemmel for. Disse økonomiske konsekvensene må belyses og behandles når behovet
for realisering er til stede eller vedtas. Det er ikke tatt høyde for forslag i budsjett/økonomiplan.
En realisering av idrettsanlegget vil kunne utløse tippemidler, som må omsøkes av idrettslaget.
Det er tidligere i saken vurdert at planforslaget ikke gir rett til innløsning etter pbl § 15-2 eller
rett til erstatning etter pbl §15-3.
Når det gjelder de arkeologiske kulturminnene, ønsker kommunen å bevare disse i kombinasjon
med foreslått arealbruk sammen med bestemmelser. Det søkes ikke om dispensasjon etter
Kulturminnelovens § 8, som utløser krav om utgraving. En utgravning vil medføre store
kostnader. Disse er vanskelig å konkretisere/anslå i dette stadiet av planprosessen, jfr. samtaler
med NTNU Vitenskapsmuseet (Lars Røgenes m.fl). Dette vil avhenge av flere faktorer, både
type funn og den konteksten de ligger i, kunnskapsverdi, sammenhengen mellom kulturminnene,
valg av løsninger ved utgravning osv. Anslagsvis vil en utgravning av alle kulturminnene kunne
nå kostnader på 1-2 mill. kr.
Vurdering av videre saksgang fram mot egengodkjenning av planen
Planforslaget har vært til 1. gangs behandling og til høring og offentlig ettersyn. Innsigelsene fra
statsforvalteren er løst, og planforslaget er bearbeidet i henhold til dette. Det har kommet inn
flere innspill/merknader til planen etter at den ordinære høringsrunden er avsluttet. Blant annet
har det vært dialog med Sokna IL og det har kommet innspill fra grunneiere. I tillegg har det
kommet inn nye opplysninger om funn av automatisk freda kulturminner gjennom en
arkeologisk rapport, som igjen har medført justeringer av planen. Behandlingen av disse
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innspillene, nye planelementer og videre saksgang er diskutert med Statsforvalteren, Plan – og
bygningsrett. Det må vurderes om endringene som er gjort i det reviderte planforslaget regnes
som «vesentlige», noe som er et skjønnsspørsmål (Kilde: Rundskriv H-2/14: Retningslinjer for
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven). Omfanget av planen vil bli mindre enn før
ved at formålene til idrett og offentlig tjenesteyting reduseres betraktelig. Samtidig gjøres det
flere justeringer av planformål ut over det som tidligere har vært ute til offentlig ettersyn.
Det må også vurderes om det har kommet fram nye tema/forhold i det justerte planforslaget som
partene i saken ikke har hatt mulighet til å uttale seg om tidligere. Siden denne saken har tatt lang
tid, veier det ekstra tungt å vurdere innspill som kommer i etterkant av høringen. Prinsippet om
kontradiksjon er vesentlig i forvaltningen. Alle parter i saken skal ha blitt gitt en mulighet til å
uttale seg til de aktuelle temaene som blir presentert i det justerte planforslaget. KD vurderer at
det er enkelte forhold i det reviderte planforslaget som ut fra dette er i grenseland, slik som
flytting av smia, innlemming av et grøntareal i formålet offentlig tjenesteyting, endring av
driftsveger, i tillegg til løsning for kulturminner mv.
Statsforvalteren må gjennomgå revidert planforslaget for å ettergå at forutsetningene som ble satt
for trekking av innsigelsene er oppfylt. Fylkeskommunen må også ha tilsendt revidert
planforslag, med hensyn til de arkeologiske kulturminnene og planløsningen som berører disse.
Fylkeskommunen vil be NTNU Vitenskapsmuseet om en faglig tilrådning. Basert på
tilrådningen vil fylkeskommunen deretter gi vilkår for realisering av planen.
KD anbefaler på bakgrunn i dette å legge planendringen ut til ny høring og offentlig ettersyn før
sluttbehandling skjer framfor alternativt å gjennomføre en begrenset høring. Dermed sikrer man
også større åpenhet, bredere forankring og forhåpentligvis enklere gjennomføring i ettertid.
Oppsummering
Planområdet berører mange store samfunnsinteresser og verdier med skole, barnehage,
oppvekstforhold, idrett, kirke og gravplass, kulturminner- og verdier, og ikke minst grunneiere
med dyrkamark og landbruksinteresser. Planarbeidet har tatt lang tid fra planoppstart i 2018,
høring av planforslag i 2020 til det reviderte planforslag nå er til behandling i 2022.
Det har kommet innsigelser og merknader til planforslaget som nå er foreslått løst. Samtidig er
det uheldig at den arkeologiske rapporten først ble ferdigstilt helt i sluttfasen av planprosessen.
Det er krevende å innarbeide de automatisk fredede kulturminnene i et nær ferdig planforslag.
Etter kommunedirektørens vurdering foreligger det nå et planforslag som forener de ulike
interessene på en god måte. Innsigelsene fra Statsforvalteren er løst. Planområdet er ikke utvidet,
men omfanget av planen er blitt redusert og justert:
- Beslaget av dyrka mark er betydelig redusert fra 40,7 daa til rundt 23,1 daa. I tillegg kommer
området på Hovsmoen som tilbakeføres til LNFR som utgjør rundt 15,5 daa. Medregnet dette
arealet reduseres beslaget av dyrkamark til totalt 7,6 daa.
- Bestemmelsene med matjordplan sikrer flytting og reetablering av matjorda med faglig
kvalitetssikring, som også omfatter Hovsmoen.
- Nordgarden Hov bevares som driftssenter med mulighet for flytting av smia nær gardstunet.
- Driftsvegene for Nordgarden og Midtstuu Hov ivaretas gjennom avsatt areal og eksisterende
veger, supplert av bestemmelsene.
- Kirkegården sikrer sitt behov for utvidelse, og ny driftsbygning får en mer hensiktsmessig
plassering med samling av bygningsmasse og trafikksikker tilgang framfor kryssing av
oppvekst- og idrettsområder.
- Trafikksikkerheten bedres gjennom bedre løsning for busstransport uten behov for rygging.
Det er også bedre sammenheng mellom skole/oppvekstarealene og nytt idrettsanlegg uten å
måtte krysse trafikkarealer.
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Arealet til parkering er redusert, samtidig som parkeringssituasjonen ivaretas gjennom god
sambruk av arealer og nøye vurdert parkeringsbehov for de ulike brukergruppene.
Planforslaget kommer ikke i konflikt med de automatisk freda kulturminnene i området. De
vil ikke bli berørt av inngrep gjennom planforslaget, men sikres gjennom hensynssoner og
bestemmelser som ivaretar kulturminnene innenfor arealformålene de ligger i sammen med
den generelle aktsomhetsbestemmelsen. Dermed medfører ikke planforslaget en søknad om
dispensasjon med krav til utgravning.

Forhold i planen som ikke er nærmere vurdert i saksframlegget, er allerede beskrevet og følger
plandokumentene. De vil etter kommunedirektørens vurdering ikke bli negativt påvirket av
endringene i planforslaget. Dette gjelder forhold knyttet til risiko- og sårbarhet, klima,
naturverdier, friluftsliv, rekreasjon, idrett og nærmiljø, folkehelse, bærekraft mv.
Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet vedtar at detaljreguleringsplanen for Hov (PlanID: 5027 2018005) sendes på ny
høring og offentlig ettersyn med følgende vilkår:
Plankartet endres i tråd med vedlagte plankart datert 23.05,2022.
Planbestemmelsene endres i tråd med vedlagte revisjon datert 23.05.2022 med følgende
endringer:
Formål endres i samsvar med ny inndeling og nummerering i plankartet.
§ 3.1 Plan for gravplass
Som tillegg til innhold foreslås: «Planen skal ta særlige hensyn til de berørte kulturminnene
innenfor kirkegårdsutvidelsen.»
§ 3.2: Plan for idrettsanlegg og offentlig tjenesteytelse
Følgende setning utgår: «Plassering av trær og beplantning skal plasseres slik at nær- og
fjernvirkning av idrettshallen reduseres.»
§ 3.12. Eksisterende matjordlag
Det tas inn følgende: «Ved omdisponering av areal fra dyrka mark til annet formål, og ved
oppdyrking av idrettsanlegget på Hovsmoen, skal matjordplan følges.»
Ny § 3.14. Påkoblingsplikt for vannforsyning og avløp.
«Det er påkoblingsplikt for ny bebyggelse til kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp»
§4.1. Offentlig tjenesteytelse
Det tas inn følgende:
«Framtidig utbygging skal ikke være til hinder for skolens og barnehagens tilgang til
idrettsanleggene.»
«Smia tillates flyttet til en plassering i tilknytning til tunet Nordgarden Hov. Ny plassering
avklares i samråd med grunneier av Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3 og
kulturminnemyndighetene, jfr. Kulturminnelovens § 25 om meldepliktige bygg før 1850».
§4.3 Idrettsanlegg
Ordlyd om flerbrukshall/idrettshall tas ut. Det foreslår å ta inn følgene i listen over eksempler på
tilhørende anlegg: «klubbhus, garderobeanlegg og kiosk.»
Følgende setning utgår: «Flerbrukshall / idrettshall samt lager skal bygges i områdets østre del
og med maksimal tillatt byggehøyde kote 294.»

222

§5.1 Kjøreveg, fortau, annen veggrunn og parkeringsplasser
Det tas inn følgende: «Det tillates kryssing av fortau o_SF1 for nødvendig drift av
landbrukseiendommene for Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3.»
§ 6.1 Naturområde – grønnstruktur
2. ledd endres til: «Innen BOP, ved gnr. 124 bnr. 20 og nordover…»
Det tas inn følgende: «Det tillates kryssing av grønnstrukturområdene med landbruksredskap for
nødvendig drift av landbruksområdene rundt.»
Følgende setninger utgår: «Innen o_GN5 tillates terrengendringer som legger til rette for
skråningsutslag inn mot områdene BIA og SPP2, samt nødvendige endringer i bekketraseer. For
å fremme friluftsliv og rekreasjon tillates det innen o_GN5 etablert gapahuker og tilsvarende
med inntil samla areal på 25 m² BYA.
Hageanlegg etablert innen o_GN1 skal søkes ivaretatt.
Innen o_GN3 tillates ferdsel med varebil til oppvekstinstitusjonsarealet.»
§7.1 Landbruk
Følgende setning utgår: «Det er tillatt å etablere driftsveger eller andre tiltak som etter
kommunen sin vurdering er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk.»
Ny § 8.1 Sikringssone – område for grunnvannsforsyning (H120)
«Det er ikke tillatt med tiltak som kan tenkes å forringe vannkvaliteten eller påvirke brønnene på
en negativ måte i disse områdene, som:
- Lagring/bruk av plantevernmidler
- Lagring av drivstoff
- Leirslagning/oppføring av gapahuk og lignende»
§ 8.1 – Sikringssone – tunell (H190) endres til § 8.2.
§ 8.2 – Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) endres til § 8.3, med tillegg:
«Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone
i et 5 meter bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6. Inngrep i
grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet innenfor
hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal
sendes til regional kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»
§ 9.2. Plan for gravplass
Som tillegg foreslås: «Planen skal fremlegges for og godkjennes av kulturminnemyndighetene
før byggetillatelse gis.»
Ny § 9.6 Matjord
- «Det skal utarbeides en matjordplan som grunnlag for all flytting og tilbakeføring av
matjord innenfor planområdet og idrettsanlegget på Hovsmoen.
- Matjordplanen skal utarbeides av landbruksfagkyndige og foreligge sammen med søknad
om tiltak som medfører omdisponering av dyrka jord mer enn et dekar.
- Matjordplanen skal inneholde en beskrivelse /utdypning av:
o Beskrivelse av området og matjorda som flyttes.
o Vurdering og avklaring av mottaksarealer.
o Beskrivelse av mottaksarealet.
o Utførelse av jordflyttingen.
o Eventuelt mellomlagring av jord og midlertidig arealbeslag
o Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
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Kommunens landbruksforvaltning skal varsles før igangsettingstillatelse kan gis.
Matjord skal ikke flyttes før igangsettingstillatelse er gitt for tiltak på dyrka jord.
Bekreftelse fra kommunens landbruksforvaltning på at matjordplanen er fulgt skal
foreligge før ferdigattest kan gis.»

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2022
Ordføreren ba formannskapet vurdere hans habilitet med bakgrunn i kommentar fra Hanne Marie
Storrø og Knut Krokann, av 22.3.2022
Formannskapet vedtok enstemmig at ordføreren er habil og kan delta i behandling
av saken.
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet vedtar at detaljreguleringsplanen for Hov (PlanID: 5027 2018005) sendes på ny
høring og offentlig ettersyn med følgende vilkår:
Plankartet endres i tråd med vedlagte plankart datert 23.05,2022.
Planbestemmelsene endres i tråd med vedlagte revisjon datert 23.05.2022 med følgende
endringer:
Formål endres i samsvar med ny inndeling og nummerering i plankartet.
§ 3.1 Plan for gravplass
Som tillegg til innhold foreslås: «Planen skal ta særlige hensyn til de berørte kulturminnene
innenfor kirkegårdsutvidelsen.»
§ 3.2: Plan for idrettsanlegg og offentlig tjenesteytelse
Følgende setning utgår: «Plassering av trær og beplantning skal plasseres slik at nær- og
fjernvirkning av idrettshallen reduseres.»
§ 3.12. Eksisterende matjordlag
Det tas inn følgende: «Ved omdisponering av areal fra dyrka mark til annet formål, og ved
oppdyrking av idrettsanlegget på Hovsmoen, skal matjordplan følges.»
Ny § 3.14. Påkoblingsplikt for vannforsyning og avløp.
«Det er påkoblingsplikt for ny bebyggelse til kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp»
§4.1. Offentlig tjenesteytelse
Det tas inn følgende:
«Framtidig utbygging skal ikke være til hinder for skolens og barnehagens tilgang til
idrettsanleggene.»
«Smia tillates flyttet til en plassering i tilknytning til tunet Nordgarden Hov. Ny plassering
avklares i samråd med grunneier av Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3 og
kulturminnemyndighetene, jfr. Kulturminnelovens § 25 om meldepliktige bygg før 1850».
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§4.3 Idrettsanlegg
Ordlyd om flerbrukshall/idrettshall tas ut. Det foreslår å ta inn følgene i listen over eksempler på
tilhørende anlegg: «klubbhus, garderobeanlegg og kiosk.»
Følgende setning utgår: «Flerbrukshall / idrettshall samt lager skal bygges i områdets østre del
og med maksimal tillatt byggehøyde kote 294.»
§5.1 Kjøreveg, fortau, annen veggrunn og parkeringsplasser
Det tas inn følgende: «Det tillates kryssing av fortau o_SF1 for nødvendig drift av
landbrukseiendommene for Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3.»
§ 6.1 Naturområde – grønnstruktur
2. ledd endres til: «Innen BOP, ved gnr. 124 bnr. 20 og nordover…»
Det tas inn følgende: «Det tillates kryssing av grønnstrukturområdene med landbruksredskap for
nødvendig drift av landbruksområdene rundt.»
Følgende setninger utgår: «Innen o_GN5 tillates terrengendringer som legger til rette for
skråningsutslag inn mot områdene BIA og SPP2, samt nødvendige endringer i bekketraseer. For
å fremme friluftsliv og rekreasjon tillates det innen o_GN5 etablert gapahuker og tilsvarende
med inntil samla areal på 25 m² BYA.
Hageanlegg etablert innen o_GN1 skal søkes ivaretatt.
Innen o_GN3 tillates ferdsel med varebil til oppvekstinstitusjonsarealet.»
§7.1 Landbruk
Følgende setning utgår: «Det er tillatt å etablere driftsveger eller andre tiltak som etter
kommunen sin vurdering er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk.»
Ny § 8.1 Sikringssone – område for grunnvannsforsyning (H120)
«Det er ikke tillatt med tiltak som kan tenkes å forringe vannkvaliteten eller påvirke brønnene på
en negativ måte i disse områdene, som:
- Lagring/bruk av plantevernmidler
- Lagring av drivstoff
- Leirslagning/oppføring av gapahuk og lignende»
§ 8.1 – Sikringssone – tunell (H190) endres til § 8.2.
§ 8.2 – Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) endres til § 8.3, med tillegg:
«Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone
i et 5 meter bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6. Inngrep i
grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet innenfor
hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal
sendes til regional kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»
§ 9.2. Plan for gravplass
Som tillegg foreslås: «Planen skal fremlegges for og godkjennes av kulturminnemyndighetene
før byggetillatelse gis.»
Ny § 9.6 Matjord
- «Det skal utarbeides en matjordplan som grunnlag for all flytting og tilbakeføring av
matjord innenfor planområdet og idrettsanlegget på Hovsmoen.
- Matjordplanen skal utarbeides av landbruksfagkyndige og foreligge sammen med søknad
om tiltak som medfører omdisponering av dyrka jord mer enn et dekar.
- Matjordplanen skal inneholde en beskrivelse /utdypning av:
o Beskrivelse av området og matjorda som flyttes.
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-

o Vurdering og avklaring av mottaksarealer.
o Beskrivelse av mottaksarealet.
o Utførelse av jordflyttingen.
o Eventuelt mellomlagring av jord og midlertidig arealbeslag
o Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
Kommunens landbruksforvaltning skal varsles før igangsettingstillatelse kan gis.
Matjord skal ikke flyttes før igangsettingstillatelse er gitt for tiltak på dyrka jord.
Bekreftelse fra kommunens landbruksforvaltning på at matjordplanen er fulgt skal
foreligge før ferdigattest kan gis.»
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1 Bakgrunn
1.1 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole og
Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal. Mest mulig av
kulturlandskapets åpne karakter og verdifulle kulturminner søkes bevart. Det er særlig viktig at
Sokndal kirke og kirkested fortsatt skal framstå som viktige monumenter i et åpent landskap.
Norconsult AS er engasjert av Midtre Gauldal kommune for å gjennomføre reguleringsplanprosessen
og utarbeide ny reguleringsplan. Planområdet omfatter reguleringsforhold knyttet til arealtiltak på gnr.
134 bnr. 2 og 3 m. fl. i Soknedal.

1.2 Avgrensning av planområdet
Planområdet avgrenses i vest delvis mot vedtatt reguleringsplan for E6, Soknedal – Korperals bru.
Området omfatter gjeldende reguleringsplan for Soknedal skole og kirke vedtatt 31.03.2001 og en
mindre del av reguleringsplan for E6 Vindalsliene – Korporals bru.
Planområdet følger ellers i hovedsak eiendomsgrensene til de teigene som inngår i planområdet, i
tillegg til at noe av gnr. 134, bnr. 1 og gnr. 134, bnr. 2 er med i foreløpig planområdet for å vurdere en
helhetsløsninger for trafikkavvikling m.m.

Figur 1. Planavgrensning

1.3 Planprogram og konsekvensvurdering
Reguleringsforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning i henholdt til forskrift, § 8, jamfør vedlegg
II, punkt 11j. Det er ikke krav om planprogram for saker etter § 8. Videre vil reguleringsforslaget i
henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 utløse krav om planprogram for reguleringsplaner som kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Planforslaget vil blant annet kunne få virkninger for trafikk, landskap, jordvern, vedtaksfredede
kulturminner (kirke) og nærturområder.
I oppstartsmøte 20.06.2018 med Midtre Gauldal kommune ble det fastsatt at ønsket arealdisponering
medfører krav om utarbeiding av planprogram.
Melding med forslag til program ble 02.07.2018 sendt på høring til berørte myndigheter /
interesseorganisasjoner og lagt ut til offentlig ettersyn. Kommune fastsatte i møte 25.02.2019, på
bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette, program for plan- eller utredningsarbeidet.
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2 Planstatus og rammebetingelser
Dette kapittelet redegjør for overordna nasjonale-, regionale og lokale føringer som er sentrale for
planarbeidet.

2.1 Nasjonale føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny bebyggelse
konsentreres til tettsteder og at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller sykkel, og at mest
mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning. Det skal legges til rette for
mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør
tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke
å samle naturinngrepene mest mulig.
Kommentar:
Retningslinjene legger føringer for reguleringsplanen ved vurdering av utnyttelsesgrad/byggehøyder
og utforming og omfang av anlegg for bil-/kollektiv-/sykkel og fotgjengertrafikk.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
Formålet med retningslinjene er å sikre barn og unge et fysisk oppvekstmiljø med trygghet og
utfordringer. De rikspolitiske retningslinjene sier at det ved omdisponering av arealer som er regulert til
fellesareal eller friområde, som er i bruk eller er egnet for lek, skal skaffes fullverdig erstatning.
Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker
som lekeareal. Erstatningsareal skal også skaffes dersom omdisponering av areal egnet for lek gjør at
de ikke lenger er egnet, eller ikke lenger oppfyller de krav som stilles i retningslinjene.
Kommentar:
Planarbeidet berøres av retningslinjene ved at arealene her, som er regulert til byggeområde,
inneholder gangstier, idrettsanlegg og uteoppholdsarealer som brukes av barn og unge. Planarbeidet
vil tilrettelegge for økt utbygging, og barn og unges interesser er vurdert og utredet i planarbeidet.
Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
Planretningslinjene skal sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp,
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene og sikre at kommunene
bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
Kommentar:
Retningslinjene legger føringer for reguleringsplanen ved vurdering av type og omfang av bebyggelse,
trafikkløsninger og krav som stilles til utbyggingen.
Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE
Retningslinjene beskriver hvilke prosesser knyttet til vassdrag som kan utgjøre fare, hvilke
sikkerhetsnivå som bør legges til grunn ved planlegging og utbygging i slike fareområder og hvordan
de ulike farene bør utredes og innarbeides i arealplaner og byggesaker. Utredning av flomfare på
reguleringsplannivå har som mål å avklare om det er reell flomfare i områder hvor det planlegges
utbygging, og hvordan en skal ta hensyn til fareutsatt areal i planen.
Kommentar:
Planområdet er berørt av disse retningslinjene ved at det tidvis forekommer flom fra bekk på deler av
området. Flomproblematikk blir en del av ROS-analysen og utredes i planarbeidet.
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
Nedbygging av funksjonshemmende barrierer skal i størst mulig grad løses gjennom ordinære,
generelle tiltak som inngår i planleggingen. Både i kommuneplaner og reguleringsplaner
skal universell utforming operasjonaliseres. Bestemmelser og retningslinjer om universell
utforming av utearealer kan knyttes til alle underformål til arealformålene «Bebyggelse og
anlegg», «Grønnstruktur» og «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur». Alle utearealer,
det være seg til opphold eller ferdsel, skal planlegges slik at arealene er tilgjengelige for
alle og med universelt utformede oppholds- og aktivitetsområder. Dette gjelder både nye
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områder og ved omforming av eksisterende.
Rikspolitisk retningslinje T-1442 - Miljøverndepartementet, Retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen.
Denne retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av
ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende virksomhet.
Kommentar:
E6 og jernbanetrase gjennom dalen er aktuell støykilde for planområdet. Området ligger i hvit sone,
det vil si med støy under 55 dB.

2.2 Regionale retningslinjer og føringer
Trøndelagsplanen 20198 – 2030
Trøndelagsplanen har et langsiktig tidsperspektiv og definerer regionens felles overordnede mål fram
mot 2030. Trøndelagsplanen ble vedtatt av fylkestinget i desember 2018, og skal være førende for alle
andre planer og strategier for Trøndelag.
Trøndelagsplanen 2019-2030 har tre temaområder:
 Bolyst og livskvalitet
 Senterstruktur og kommunikasjoner
 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
I tillegg har planen flere gjennomgående tema, som livskraftige distrikter, folkehelse og klima, miljø og
det grønne skiftet. Bærekraft er en overordnet føring.
Regional folkehelseplan – 2014 - 2018
Planen gir en felles plattform for folkehelsearbeidet både lokalt og regionalt. Folkehelse er definert
som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen i fylket.
Regional plan for kulturminner – 2013 - 2021
Formålet med planen er å få tydelige strategier og et bredt eierskap til arbeidet med å forvalte
kulturminnene i fylket. Planen med tilhørende handlingsplan skal være et arbeidsredskap for
prioritering av innsats og ressursbruk.
Anleggsstrategi idrett og friluftsliv
Mål for anleggsstrategi skal bidra til enklere og tydeligere anleggsprioriteringer i lag og organisasjoner,
idrettsråd, kommune og i fylkeskommunens eget arbeid med veiledning og fordeling av spillemidler i
fylket.

2.3 Kommunale føringer
Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Soknedal
For deler av planområdet gjelder kommuneplanens arealdel KPA 2009-2021, vedtatt 26.04.2010.
Arealene innen gnr. 134, bnr. 2 og bnr. 3 inngår i landbruks-, natur- og friluftsområder.
For deler av planområdet gjelder kommunedelplan for Soknedal, vedtatt 30.01.2002. Arealene innen
denne del av planområdet er i hovedsak omfattet av gjeldende reguleringsplaner.
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Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Teig av gnr. 134, bnr. 3 merket med rød strek.
Arealet med kvitt omfattes av kommunedelplan for Soknedal.
Reguleringsplaner

Figur 3. Reguleringsplaner i planområdet. Utsnitt av kommunens webkart.
I henhold til kommunens webkart omfattes deler av planområdet av reguleringsplan for Soknedal
skole og kirke, vedtatt 31.03.2001 og en mindre del av reguleringsplan for E6, Vindalsliene –
Korporals bru der denne planen ligger inntil Soknedal skole.
Planområdet omfatter i vest også noe av reguleringsplan for E6, Soknedal – Korperalsbru. Statens
vegvesen har fremmet forslag til endring av E6 Soknedal sentrum - Korporals bru (planid 2015009)
ved Soknedal skole. Endelig avklaring vedrørende denne endring samordnes med forslag til
reguleringsplan for Hov.
Deler av eksisterende kirkegård er omfattet av sikringssone i forbindelse med at E6 vil gå i tunell.
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3

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet ligger i Midtre Gauldal kommune, ca. 1 km nord for Soknedal tettsted og omfatter blant
annet del av teig av gnr. 134, bnr. 2, teig av gnr. 134, bnr. 3, samt arealene for Soknedal skole og
barnehage og Soknedal kirke. I tillegg tas inn veggrunn og tilliggende arealer for å få en
helhetsvurdering av trafikksituasjonen. Til sammen er planområde 153,5 daa.
Soknedal skole er en 1-7 skole med ca. 140-150 elever. Skolen har egen gymsal, kunstgressbane og
svømmebasseng. Skolen ble bygd på nåværende sted i 1965. Etter rehabilitering og tilbygg ble
skolen ferdigstilt i 2015, og da med ny barnehage i tilknytning til skolen.
Gnr. 134, bnr. 2 (Midtstuu) og gnr. 134, bnr. 3 (Nordgarden) er landbrukseiendommer. De andre
arealene benyttes til samferdselsareal, kirkegård, skole og barnehage.
Gnr. 134, bnr. 3 er bebygd med våningshus, driftsbygning og uthus/stabbur. Alle bygningene er av
eldre dato og i forholdsvis dårlig stand.
Med i planområdet er gnr. 134, bnr. 20, 21 som er en boligeiendom, med bolighus og garasje.
Omkringliggende arealer er i hovedsak landbruksarealer med tilhørende gårdstun.

Figur 4. Foto tatt nordover fra ny bru på E6 sør for Soknedal sentrum.
Til venstre Midtstuu, skolen og Sørgarden, midt på Nordgarden og kirka. Til høyre tunet på Ertshus.
Eiendomsforhold

2

1

Figur 5. Kart med eiendomsgrenser og gårdsnr./bruksnr.
Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
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Eiendom
gnr. 134, bnr. 2
gnr. 134, bnr. 3

Dagens bruk
landbruk og adkomst
landbruk

gnr. 134, bnr. 7, 23, 27
gnr. 134, bnr. 18, 33
gnr. 134, bnr. 20, 21
gnr. 134, bnr. 28, 30
gnr. 134, bnr. 29
gnr. 134, bnr. 31
gnr. 134, bnr. 32
gnr. 3000, bnr.11

kirkegård
skole- og barnehageareal
boligareal
samferdselsareal m.m.
skoleareal
landbruk
idrettsanlegg, parkering
samferdselsareal

Mulig framtidig bruk i planområdet
idrettsanlegg og adkomst
skole, barnehage, idrettsanlegg,
parkering, park m.m.
kirkegård
skole- og barnehageareal
skole- og barnehageareal
samferdselsareal
skoleareal
mulig samferdselsareal
tilsvarende dagens bruk
samferdselsareal

Landskap, solforhold, klima
Hoveddelen av planområdet i vest er tilnærmet flatt og ligger på ca. kote 285. Arealet ligger ca. 50
meter høyere enn Gaula. Mot øst stiger planområdet opp til kote 340, mens terrenget stiger videre opp
til ca. 500 m.o.h, deler med helling ca. 1:4. Området har gode solforhold, man kan være noe
vindutsatt.
I tillegg til kirke og skole er stedets karakter i hovedsak dominert av landbruksarealer med tilhørende
gårdstun og noen boligeiendommer.

Kulturminner og kulturmiljø
I følge Askeladden.ra.no er det registrert fredede kulturminner i planområdet. Lokalitet 85510 omfatter
Soknedal kirke som er listeført kirke. Kulturminne 174311-1 omfatter bosetning og aktivitetsområde
med automatisk fredede bosetningsspor. Dagens bygning er en langkirke fra 1933. Lokaliteten for
kirke på Hov er flere ganger blitt endret. I 1861 ble det vedtatt å bygge ny kirke da den gamle var for
liten og taket dessuten i svært dårlig stand. En langkirke i tømmer ble innviet i 1864 om lag 450 m
sørøst for der hvor den forrige kirka hadde stått. Bygningen brant i 1932 men ble nybygd samme året
på den forrige kirkens fundamenter. Byggverket er i tømmer og har ca. 480 sitteplasser. Det er ikke
beregnet antall plasser ut fra vurdering av brannsikkerhet.
Noen av bygninger innen planområdet er SEFRAK-registrert. Disse bygningene er ikke tatt inn i
handlingsplan i regional plan for kulturminner.

Figur 6.
Klyngetunet HOV før
1906.
Nordgarden øverst til
venstre, Midtstuu til
høyre, og Sørgarden
nederst.
Kilde: Arne Berg: Norsk
gardstun.

Nordgarden Hov lå opprinnelig i et klyngetun sammen med Midtstuu og Sørgarden der Midtstuu ligger
i dag, tvers over grendavegen ved skolen.
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Det antas at Nordgarden Hov med stuggu og fjøs ble bygd mellom 1799 og 1826. Etter utskiftinga sist
på 1800-tallet ble bygningene flyttet og oppsett på dagens tun i 1906.
Smia som i dag står ved skolen kan være flyttet fra Nordgarden.

Rekreasjonsverdi
Området inneholder tilrettelagte idretts- og aktivitetsanlegg som brukes både av skole og barnehage
og til fritidsaktiviteter på kveldstid.

Trafikkforhold
Adkomst til området er via kommunal veg 43 fra kryss med E6. Det er regulert, men pr juni 2019, ikke
ferdig opparbeidet fortau / gang- og sykkelveg fra E6 til skole- og barnehageområdet. E6 er skiltet
med fartsgrense 50 km/t og har en trafikkmengde ÅDT 5920. Det er ikke angitt egen fartsgrense for
den kommunale vegen.
Via Soknedal går det 6 busser (rute 480) til og fra Oppdal og Støren pr. dag.

Parkeringssituasjon:
Innenfor planområdet er det i dag er det bilparkering sør for kirka (ca. 30 plasser) og nord for skolen
(ca. 50 plasser). Et område nordvest for skolen er ikke tilgjengelig på dagtid (disponeres som
bussplasser). I forhold til dagens behov vurderes det ikke å være tilstrekkelig antall parkeringsplasser
ved kirka.

Barn og unges interesser
Det er ikke registrert barnetråkk i området. Deler av planområdet benyttes av barn og unge til aktiv lek.
Innenfor planområdet er det en utendørs bane for ballspill og annen aktivitet. Om vinteren blir deler av
landbruksarealet benyttet aking og skiaktivitet.

Universell utforming
Mesteparten av vestlige del av planområdet er tilnærmet flatt og ligger til rette for å utformes
tilgjengelig for alle.

Grunnforhold, skred og ras
Skredsonekart (www.skrednett.no) viser at planområde ligger i god avstand til soner som er utsatt for
ras og skred. Området ligger over marin grense og er ikke utsatt for kvikkleireskred. I henhold til NGUs
løsmassekart består området av morenemateriale som kan inneholde ulike fraksjoner (leire, stein,
blokker). Det er ikke gjennomført grunnboring innen planområdet, men grunnundersøkelser utført av
Statens vegvesen i forbindelse med omlegging av E6 viser at det er ca. 5 til 15 meter til fjell i
Soknedalsområdet. Det er enkelte fjellblotninger nordøst for planområdet.

Forurensning i grunnen
Det foreligger ingen dokumentasjon på forurenset grunn. Tidligere bruk av område tilsier liten eller
ingen risiko med hensyn til forurensning av grunn. Det foreligger ingen registeringer som viser
verneverdig natur eller andre forhold knytt til biologisk mangfold.
Deler av arealet som i dag er innenfor kirkegården har leire i grunnen og er lite egnet for kistegraver.
Det vil være aktuelt med masseutskifting innenfor området som avsettes til kirkegård.

Støy- og luftforurensning
Planområdet er ikke eksponert for vegtrafikkstøy over 55 dB. Tidvis vil det kunne være noe støy i
forbindelse med drift av inntilliggende landbruksareal.
Den kommunale vegen er ikke asfaltert og det kan oppstå støv i deler av året i forbindelse med trafikk
på vegen.
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Teknisk infrastruktur; vann, avløp, trafo, energi
Det ligger i dag en 160mm vannledning fra høydebasseng og ned til Nordstuu. Derfra ligger det en
110mm ledning ned til Soknedal tjenestesenter.
Området med skolen og kirka forsynes fra en
90mm ledning fra Soknedal tjenestesenter og
opp til avkjørsel til kirka. Herfra går det en
75mm ledning opp til skolen, to ledninger
videre opp vegen forbi skolen der den ene
forsyner brannhydrant og brannkum. I tillegg
går det en 110mm og en 50mm ledning opp
mot kirka. Forsyningsanlegget vil ikke ha
kapasitet til å forsyne området med brannvann.
Opp mot krysset nedenfor skolen ligger det en
175mm spillvannsledning. Videre ligger det en
160mm opp mot kirka og en 110mm opp til
skolen/barnehagen.

Figur 7. Ledningskart, eksisterende situasjon.
Det ligger også en 315mm overvannsledning opp mot krysset nedenfor skolen. Det går også en
300mm opp mot kirkegården.
Forsyningssituasjonen for vann er svak i området i dag. Det ligger en 90mm ledning fram til området.
Denne har ikke kapasitet til levere tilstrekkelig vann ved en brann.
Det ligger en 175mm spillvannsledning opp til skolen.
Overvann fra sørsiden av skolen og kirka ledes i dag i 315mm overvannsleding langs veg ned til E6.
I overkant av eksisterende bebyggelse går det en bekk som drenerer areal øst og sørøst for området.
Nordgarden og Sørgarden har vannforsyning fra brønner på innmarka i Nordgarden.
Med unntak av en eksisterende trafostasjon nordvest for skolebygningen, er det ingen
høyspentanlegg tett inntil eller over planområdet.

Flom
Fra øst for planområdet kommer det to bekker som samles ved Nordgården. Den ene kommer fra
området sørøst for kirka og forårsaker flom på kirkegården da den går over sine bredder i svingen rett
før kirkegården. Nedslagsfeltet for denne bekken er på ca. 18 ha.
Det kommer også en bekk østfra ned mot Nordgården. Denne ligger rett sør for utbyggingsområdet for
hall og fotballbane. Nedslagsfeltet for denne er på ca. 16ha.
Under veger ligger det i dag kulverter på ca. 500mm.
Planområdet er ikke omfattet av aktsomhetsområde for flomfare vist i NVEs aktsomhetskart.
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Figur 8.
Til venstre utsnitt fra NVEs aktsomhetskart for flom. Viser et aktsomhetsområde langs Sokna.
Til høyre kart med inntegnet flomveg gjennom kirkegården.

Naturverdi
Det foreligger få registreringer som viser viktige naturtyper eller andre forhold knyttet til biologisk
mangfold for området. I henhold til miljøstatus.no er det registrert fiskemåker i området. Denne er
vurdert som nær truede art i Norsk Rødliste.

Sosial infrastruktur
Området omfatter Soknedal skole (1. – 7. klasse) og barnehage. Det ca. 14 km til kommunesenteret
på Støren, med ulike senterfunksjoner samt ungdomsskole og videregående skole.

| Side 12 av 26

238

Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: 2
Detaljregulering for Hov - gnr. 134, bnr 2 m. fl. | PLANBESKRIVELSE

4 Beskrivelse av planforslaget
4.1 Planområdet
Reguleringsforslaget omfatter noe mindre arealer enn det ble varslet oppstart for. Kommunal veg 43 i
vest og inntilliggende arealer tas ikke med, da dette inngår i endringsforslag som fremmes av Statens
vegvesen. Planområdet utgjør 153,5 daa, og reguleres til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg,
grønnstruktur og landbruksareal.

Figur 9.
Reguleringskart over planområdet. Til høyre arealformål i plankartet

Figur 10.
Arealomfang ulike formål innen planområdet.

4.2 Areal til idrettsanlegg
Sokna IL ønsker å bygge en flerbrukshall som kan legge til rette for både organisert og uorganisert
trening og aktivitet til alle aldersgrupper. Hallen planlegges å inneholde en 7’er eller en 9’er
fotballbane, klatrehall, trim- og treningsrom, liten idrettshall og sosiale rom.
Det ønskes at flerbrukshallen også kan brukes ved større kulturelle arrangementer. Hallen inkludert
servicebygg har et fotavtrykk på ca. 5500 m².
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Figur 11.
Perspektiv mulig
utforming av
idrettsanlegget.
Inntil flerbrukshallen etableres kunstgressbane (11’er bane) og adkomstareal til banen, til sammen
med et arealomfang på ca. 10 daa. Til sammen reguleres 15,4 daa til idrettsanlegg.

Figur 12.
Skisse idrettsanlegget.
En kunstgressbane har en brukstid på ca. 2000 timer og kan holdes åpen både i vår- og
høstsesongen.
Idrettslaget har en målsetting å kunne opprettholde aktivitet og tilby baneforhold i tråd med dagens
krav og har i siste 4 år jobbet med å legge forholdene til rette for dette på Hovsmoen. Gjennom dette
arbeidet er behovet for et slikt anlegg godt kartlagt og dokumentert.
I reguleringsplanen utgjør dette området BIA med tilgrensende parkeringsareal SPP2 og
grøntstrukturareal GN3. Innenfor området som reguleres til BIA tillates flerbrukshall / idrettshall samt
annet idrettsanlegg for ikke-motoriserte idretter med tilhørende anlegg som belysning, gjerder,
høytaleranlegg, tekniske anlegg, lager, tribuner m.m.
Lys- og høytaleranlegg på idrettsanlegg vil kunne bidra til lys- og lydstøy for omgivelsen. Det er tatt inn
i bestemmelsene at høytaleranlegg ikke skal benyttes etter kl. 21.00.
Byggegrenser for idrettsanlegget følger formålsgrensen for BIA, men det fastsettes at flerbrukshall /
idrettshall samt lager skal plasseres i områdets østre del slik at det gir minst mulig silhuettvirkning.

4.3 Areal til skole, SFO og barnehage – offentlig tjenesteyting
Kommunen ønsker å tilrettelegge arealer slik at en kan være i forkant av et framtidig behov for
utvidelse og oppgradering av bygningsmassen knyttet til skole, SFO eller barnehagen. Det er ikke
fastsatt økonomiske forutsetninger eller utarbeidet detaljerte planer for hvilke tiltak det er
hensiktsmessig å gjennomføre. En mulig løsning er å utvide skolebygget mot sør. Det vil da gå på
bekostning av dagens uteareal som må få nye arealer øst for bygget. En utvidelse av
barnehagebebyggelsen må også skje mot øst.
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Figur 13.
Illustrasjon som viser mulig løsning for oppvekstinstitusjonsarealet, til venstre på flyfoto, til høyre på
plankartet.
I reguleringsplanen er dette arealet vist som o_BOP og er til sammen 20 daa. Av dette er den
regulerte utvidelsen ca. 6,0 daa. Videre er vist tilgrensende parkeringsareal SPP1 (utvidet fra 1,0 daa
til 1,8 daa) og grøntstrukturareal GN.
Innenfor området er også renovasjonsanlegg for oppvekstinstitusjonene, samt eksisterende trafo.
Innen området o_BOP tillates etablert parkeringsplasser for il og sykkel, så lenge dette ikke medfører
redusert trafikksikkerhet eller vesentlig mindre uteoppholdsareal for brukere av området.
For barnehagen skal det være minimum 24 m² utendørs lekeareal pr. barn. For skolen skal det være
minimum 50 m² nettoareal pr. elev. Disse arealnormene er i samsvar med sentrale anbefalinger. Med
nettoareal menes bruttoareal fratrukket areal for bygninger, parkeringsplasser og annet trafikkareal.
Arealer i grøntstrukturområdene som er opparbeidet til aktivitetsområde kan inngå i
beregningsgrunnlaget.
Uteområder skal ha variert terreng og vegetasjon og skal opparbeides med sittegrupper, aktivitets- og
idrettsanlegg som gir varierte aktivitetsmuligheter for alle aktuelle grupper ved skolen og barnehagen.
Idretts- og uteoppholdsareal skal være tilgjengelige for allmennheten og også fungere som
nærmiljøanlegg for innbyggerne i Soknedal utenom skolens og barnehagens åpningstider.

4.4 Areal til kirkegård og annet areal ved Soknedal kirke
Det er behov for en gravplassutvidelse på ca. 5 daa. Det er forventet at en slik utvidelse vil dekke
behovet i minst 60 år framover. Det skal en betraktelig befolkningsøkning til i Soknedal før det blir
behov for ytterligere utvidelse.
En endring i gravferdsskikker medfører behov for arealer til annet enn kistegraver, blant annet ved en
økning i antall kremasjoner og urnenedsettelser. I dag brukes kistegraver til urner hvilket er dårlig
utnyttet arealbruk. En urnelund vil være hensiktsmessig. Det meddelt behov for minnelunder, blant
annet anonym minnelund. Det er også sannsynlig at det i Soknedal sokn vil være beboere med en
annen tros- og livssynsbakgrunn enn den dominerende pr. i dag. Det vil si at en gravplassutvidelse må
ta høyde for endringer i gravferdsskikker, demografi samt andre tros- og livssyn.
For å få en veg egnet for maskinelt utstyr fra gammel til ny gravplass må eksisterende driftsbygning /
garasje rives. Garasjen er i tillegg for liten til å dekke de krav til utstyr som kirkelig fellesråd har i dag.
En garasje / driftsbygning må derfor bygges på utvidelsen. Et handicaptoalett bør bygges i forbindelse
med denne bygningen. Det er videre behov for å utvide bårerommet i bårehuset. Planforslaget legger
til rette for at det arealmessig er mulig å gjennomføre disse endringene.
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Det er videre muliggjort en sømløs overgang mellom eksisterende gravplass og en utvidelse. Det er
utarbeidet skisser der plassering av gravfelt, gjerde, belysning og universell utforming av vegnett er
sett i en helhet.
En sammenfatning i stikkordsform av behov ved en kirkegårdsutvidelse:
 kistegraver: 250 – 300 graver, urnelund: 250 – 300 graver, navna minnelund: 200 graver,
anonym minnelund: 50 graver, graver vendt mot Mekka: 20 – 40 kistegraver
 minnemonument – navnet minnelund og anonym minnelund
 garasje – bredde minimum 6 meter, lengde minimum 10 meter, høyde minimum 3 meter
 bygning med handikap-toalett, jf. universell utforming
 bygning med pauserom med toalett og dusj til stab
Langs bekken i overkant av eksisterende gravplassen (mot øst) er leire-forekomster. Det er mindre
leire nærmere kirka. Det antas at dette mønsteret fortsetter på gravplassutvidelsen mot nord. For å
unngå mest mulig masseutskifting legges området for ny driftsbygning mot øst, kant i kant med
eksisterende bekk.

Figur 14.
Illustrasjon som viser mulig løsning for kirka med kirkegården og tilhørende arealer for driftsbygning, til
venstre på flyfoto, til høyre på plankartet.
I reguleringsplanen utgjør dette områdene BR, BGU og BNG.

4.5 Bebyggelsens plassering, høyde, utforming og grad av utnytting
Bebyggelsens plassering avgrenses av byggegrenser og
formålsgrenser på plankartet.
Idrettsanlegget.
Byggegrenser for idrettsanlegget følger formålsgrense for BIA.
Flerbrukshall / idrettshall samt lager skal bygges i områdets østre
del og med maksimal tillatt byggehøyde kote 294.

Figur 15. Illustrasjon med byggegrenser (stiplet svart linje) på
bygg og anlegg i planforslaget.

Oppvekstinstitusjonsarealet
Byggegrenser innen oppvekstinstitusjonsarealet er satt ut fra eksisterende bebyggelse og antatt
framtidig utbyggareal. Utenfor de viste byggegrenser tillates etablert mindre bygg for drift, VA,
elektrisitet, lager, renovasjon samt overbygd sykkelskur med BYA til sammen inntil 100 m².
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Maksimal tillatt byggehøyde innen området o_BOP er kote 284 som tilsvarer høyeste bygningsdel
innen eksisterende bebyggelse. Utover angitt byggehøyde tillates takoppbygg for tekniske
installasjoner/heiser etc. med inntil 2,8 m.
Frittstående overbygde sykkelskur skal ha maksimum mønehøgde på 3 meter over gjennomsnitt
terreng rundt bygget.
Kirka og tilhørende arealer.
Bebygd areal (BYA) på kirkebygget skal ikke overstige 500 m². Bebyggelsens mønehøyde over
kirkerommet skal ikke overstige kote 294. Dette er i samsvar med dagen situasjon.
Dette gjelder også bebyggelsen som skal benyttes til religionsutøvelse / menighetshus, der høyde på
bygget ikke skal overstige kote 287 og ha maksimum grad av utnytting BYA = 100 m².
Det er avsatt plass til ny driftsbygning med bebygd areal (BYA) maksimum 200 m² og mønehøyde
maksimalt 7 meter og gesimshøyde maksimalt 5 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt
bygningen.

4.6 Grøntområder, naturområder
Bekkene som går gjennom området med tilhørende kantsone (ca. 2-5 m fra vannstreng) er regulert til
«Grøntstruktur-naturområde». Reguleringsbestemmelsene stiller krav bl.a. om reetablering og
bevaring av kantvegetasjon og gir også åpning for at det kan gjøres tiltak i elveløpet for å utbedre
elveløpet som naturelement og bedre forholdene for biologisk mangfold. Det åpnes også for tiltak som
øker flomkapasitet og reduserer fare for erosjon.
Grøntområder og uteoppholdsareal internt i
byggeområdet er regulert til kombinert formål
byggeområde/grøntstruktur. Arealene skal ivareta
mulighetene for gjennomgående gangvegsystem og
uteoppholdsarealer for skole og barnehage.. Det er satt
krav om minste uteoppholdsareal i bestemmelsene for
skolen og barnehagen.
Krav om utomhusplan for skole- og barnehage er knyttet
til større utbygging eller ombygging av skolen.
Reguleringsplanen stiller krav om at grønt- og
uteoppholdsarealene skal være åpen for allmenhetens
bruk.
Figur 16.
Illustrasjon som viser regulerte grøntområder (mørk grønn), landbruk (lys grønn) og
samferdselsarealer (grå og mørk farge) innen og i tilknytning til planområdet.

4.7 Landbruk
I planområdet er det regulert 62 daa til landbruksformål (dyrkamark og skogsareal). Dette arealet er i
sin helhet innen gnr. 134, bnr. 3. Det er tillatt å etablere driftsveger eller andre tiltak som etter
kommunen sin vurdering er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk. Det er ikke tillatt å oppføre
bygninger eller andre anlegg som ikke er direkte tilknytta landbruk.
Planforslaget medfører omdisponering av 40,7 daa dyrka mark. Av dette er 2,4 daa fra gnr. 134, bnr.
2, mens resten er fra gnr. 134, bnr. 3.

4.8 Samferdselsarealer, trafikkløsninger og parkering
Det ligger overordna og lokale føringer til planarbeidet for å fremme bruk av kollektivtrafikk, sykkel og
gange som transportform framfor bil. Det er et spesielt viktig tema i dette området hvor det er

| Side 17 av 26

243

Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: 2
Detaljregulering for Hov - gnr. 134, bnr 2 m. fl. | PLANBESKRIVELSE

arbeidsplasser, skoleplasser, kirke og ulike aktiviteter knyttet til disse plassene. I planarbeidet er
trafikksikkerhet vektlagt ved å ha med færrest mulig avkjørsler og tilstrekkelig parkeringsareal.
Eksisterende kjøreadkomst til kirka endres ikke. Det reguleres inn fortau med tilhørende annen
veggrunn langs denne vegen fram til parkeringsplassen ved kirka..
Dagens adkomst nord for skolen forlenges nord for eksisterende bolighus (gnr. 134, nr. 20, 21) og
videre fram til parkeringsplasser ved idrettsanlegget og ved kirkegården. Langs adkomstvegen
reguleres fortau fram til inngangen til idrettsanlegget.
Dagens adkomster for varelevering til skolen og barnehagen beholdes. For barnehagen gjøres dette
ved at det i området o_GN3 tillates kjøring av varebil fram til barnehagen.
Dagens adkomstforhold for buss vest for skolen endres ikke.
Det er tidligere regulert gang- og sykkelveg fra E6 langs adkomstvegen til skoleområdet (kommunal
veg 43). Fortauet knyttes sammen med tidligere regulert fortau/gang- og sykkelveg ned til Soknedal
tettsted.
Det er i egen rapport gjort vurdering av parkeringsbehov for aktiviteter innen planområdet. Det samla
parkeringsbehov vil kunne samordnes ved at aktiviteter foregår på ulike tider på døgnet.
Det reguleres 4 parkeringsplasser inn planområdet, da ikke medregnet adkomst og oppstillingsplass
for buss. I tillegg til dette vil dette vil eksisterende oppstillingsplass for bil innen arealet avsatt til
o_BOP kunne benyttes og samordnes med skole / barnehage.
Til sammen reguleres det ca. 180-190 parkeringsplasser for bil. Parkeringsbehovet for
oppvekstinstitusjonsarealet er i hovedsak dekket med dagens parkeringsplasser. Det er i
planbestemmelsene satt krav om at det ved utvidelse av skole og barnehage skal vedlegges
dokumentasjon som viser at det kan etableres tilstrekkelig antall parkeringsplasser for skolens og
barnehagens drift.
Dagens parkeringsplasser ved Soknedal kirke ikke dekker behovet. Kirkelig fellesråd har meddelt
behov for 80-100 oppstillingsplasser for bil i forbindelse med aktivitet knyttet til kirka og kirkegården.
Det er behov for parkering for handikappede på ny parkeringsplass ved gravplassutvidelsen og ellers
tilgjengelighet til kirkegården fra ny parkeringsplass ved idrettsanlegget. I dag er det en utfordrende og
til dels farlig trafikksituasjon ved Soknedal kirke. Det parkeres biler langsmed vegen opp til kirka, og
dette hindrer adkomst utrykningskjøretøy, for besøkende til kirka og eiere av tilliggende gårdsbruk.
Det er utarbeidet skisser som viser sømløs overgang og teknisk plan i forbindelse med utvidelse av
kirkegården. Skissen viser veger for gående og interne kjøretøy, ensartet inngjerding av hele
gravplassen, der steingjerde mot sør blir det eneste unntaket, belysning langs veger på gravplassen
m.m.
Dagens veg inn i tunet på gnr. 134, bnr. 3 tas med i plankartet og kan benyttes som adkomst til
dyrkamarka inntil skoleområdet bygges ut.

4.9 Overvann og flom
Tre bekker øst for kirka medfører ved stor snøsmelting ulemper med overflatevann på arealene til
kirkegården. Det er tidligere prøvd med synkebrønner, men dette har bare delvis redusert ulempene.
Klimaendringene har medført økende avrenning vinterstid når det har vært tele i grunnen.
Følgende er beskrevet i overordna VA-plan: Med de fallforhold som er på bekken, bør det anlegges
1000mm kulverter etter at bekkene er gått sammen og 800mm kulvert der bekkene er delt. Dette for å
hindre oppstuving bakover i bekken og flom på tilliggende arealer. Bekkeløpene bør også renskes for
trær og busker slik at det ikke ligger hindringer i bekken. Dette vil redusere oppstuving og fare for
oversvømmelse
For å unngå at vann flommer inn over kirkegården, må det sørges for at vann holder seg i bekkeløpet.
Dette innebærer at en spesielt i svingen på bekken sør for kirkegården gjør nødvendige tiltak. Det bør
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her anlegges en energidreper som reduserer farten på vannstrømmen i retningsendringen. Dette kan
gjøres ved at det anlegges en dam i svingen med en dybde på ca. 1 – 1,5m og helst med et dropp inn
mot dammen. Dette kan gjøres ved at en anlegger droppet ved hjelp av å steinlegge grøfteprofilet
oppstrøms dammen og anlegge en terskel inn mot dammen. Det er her viktig at en sørger for nok
plastring slik at bekken ikke graver i bunn og sider.
Videre må det sørges for at bekkeløpet videre har tilstrekkelig kapasitet til å lede bort vannet.
For alle bekkeløpene gjelder det at disse må vedlikeholdes for å unngå oversvømmelser.

4.10 Diverse anna infrastruktur; vann, avløp, renovasjon
Det ligger i dag vann-, spillvann- og overvannsledninger fram til planområdet. Det er tilstrekkelig
kapasitet på spillvannsledningen som ligger fram til skolen. Kapasiteten på vannforsyningssystemet
har kapasitet til å forsyne området med forbruksvann. Imidlertid har ledningene ikke kapasitet til å
levere nok vann ut fra krav til brannvannsforsyning.
Overvann fra området øst for bekken ledes til bekk. Dette gjelder avrenning fra fotballbane, hall og
parkeringsplasser samt arealer ovenfor hallen. Drenering av kirkegården skjer mot eksisterende
ledningsnett i vegen opp til kirka.

Figur 17.
Skisse mulig ledningsplan
for idrettsanlegget.

Det vises til overordna VA-plan for flere detaljer.
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5 Virkninger av planforslaget /
konsekvensutredning.
Reguleringsplanen faller inn under virkeområdet for § 8, jamfør vedlegg II, punkt 11j i K.U.-forskriften.
Det er ikke krav om planprogram for saker etter § 8. Videre vil reguleringsforslaget i henhold til planog bygningslovens § 4-1 utløse krav om planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn.
Stadfestet planprogram for reguleringsprosessen angir hvilke temaer som skal under gis en utredning
i egen rapport. Planforslaget vil blant annet kunne få virkninger for trafikk, landskap, jordvern,
SEFRAK-registrerte (Nordgarden) og vedtaksfredede kulturminner (kirke), VA-forhold og
nærturområder.
Konsekvensene av planforslaget vurderes opp mot 0-alternativet som er videreføring av dagens
situasjon. Eventuelle avbøtende tiltak søkes beskrevet.

Forhold til overordnet planer
Planforslaget er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel som viser at gnr. 134, bnr.2 samt
hoveddelen av gnr. 134, bnr. 3 er avsatt til LNFR-område. Planforslaget er i samsvar med
kommunedelplan for Soknedal der denne omfatter arealene til Soknedal skole og Soknedal kirke med
kirkegård. I kommunedelplanen er det tatt inn gangveg/fortau nord for Sørgarden fram til Soknedal
kirke. Planforslaget er tilpasset dette.

Forhold til andre reguleringsplaner
Planforslaget erstatter reguleringsplan for Soknedal skole og kirke, vedtatt 31.03.2001 og en mindre
del av reguleringsplan for E6, Vindalsliene – Korporals bru der denne planen ligger inntil Soknedal
skole.
Planforslaget har sømløs kontakt med forslag til reguleringsendring fremmet av Statens vegvesen om
endring av E6 Soknedal sentrum - Korporals bru (planid 2015009) ved Soknedal skole. Endelig
avklaring vedrørende denne endring samordnes med forslag til reguleringsplan for Hov.

Figur 18.
Plankart for Hov og endring av planid 2015009 satt sammen. I denne
figuren er ikke tatt inn foreslått fortau langs vegen opp til kirka.
Reguleringsplan E6 Soknedal sentrum - Korporals bru (planid 2015009) har vedtatt plankart for tunell
med sikringssone for vertikalnivå 1 – under grunnen. Deler av planområdet med landbruksarealer og
utvidelse eksisterende kirkegård er omfattet av sikringssonen. Reguleringsplan for Hov vil ikke endre
dette forholdet. Sikringssonen tas inn i plankartet med bestemmelser vedtatt i planid 2015009.
Sikringssone langs tunell har en bredde på 20 meter fra tunell målt mot øst, 50 meter fra tunell målt
mot vest, 20 meter fra topp tunell og 20 meter fra bunn tunell.
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Det tillates ikke utført sprengning, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som kan skade
tunnelen eller innredninger av disse. Før slikt arbeid kan utføres må tillatelse fra Statens vegvesen
innhentes. Dette gjelder også private tiltak over tunnelen som for eksempel boring etter grunnvann
eller jordvarmeanlegg.

Landskapsbildet
Siden planforslaget legger til rette for store bygninger, som vil kunne bli godt synlige i landskapet, er
det behov for å vurdere hvordan tiltakene vil kunne føre til endringer i landskapet, både fysisk og
opplevelsesmessig. Dette er synliggjøort i delrapport Landskapsanalyse, med visualisering med 3D
og foto, og annen illustrasjon.
Det er laget en illustrasjonsplan, som viser terrengbehandling og tilpasning til uberørt terreng.
Visualiseringen forholder seg til illustrasjonsplanens høydesetting. De aktuelle høydene på hall og
terreng er vist på terrengsnitt nedenfor.

Visualiseringen viser at det viktige landemerket som silhuetten av bygningene på kanten av
Hovsmoen utgjør, ikke vil bli brutt eller kamuflert av idrettshallen. Hallen blri godt synlig fra vestsida av
dalføret.
Fotoene viser randvegetasjon langs dyrkamark, som det vil være naturlig å bygge videre på for å gi en
viss kamuflasje av hallen. Dermed dempes både fjern- og nærvirkningen av det store volumet.
Skjermplanting vil også gi le mot vind og vær, og motvirke solifluksjon og erosjon i skråning.
Skjermplanting bør skje med stedegen vegetasjon, tilsvarende som i eksisterende randsoner.
For kirkegården vil en eventuell senere utvidelse vil bli begrenset på grunn av tilliggende
bygningsmasse og topografi. På grunn av utvidelse skole og barnehage, etablering av et idrettsanlegg
samt etablering av parkeringsplass så vil ikke en videre utbygging mot nord bli mulig.
En eventuell utvidelse mot sør vil føre til at kirkegården kommer tett inntil gårdstunet på Ertshus. Mot
øst ligger det ei myr som går over i en bratt skråning. Mot vest er det en vei med tilgang til kirka og
gårdsbruk før det igjen går over til en bratt skråning nedover mot veien til skolen. Ut fra dette er det
vurdert at utvidelse av kirkegården mot nord er mest realistisk.

Landbruk
Konsekvensene av å ta i bruk arealet er redusert driftsgrunnlag for de bønder som leier arealet. For
samfunnet reduserer det tilgjengelig areal for lokal matproduksjon på både kort og lang sikt.
Innen planområdet omdisponeres 40,7 daa dyrkamarkt til utbyggingsformål. Ca. 17 daa av dette går
med til idrettsanlegg og omliggene skråninger.
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Det er satt rekkefølgekrav om at
idrettsanlegget på Hovsmoen (gnr. 134, bnr.
9) skal avhendes til landbruksformål når det
gis tillatelse til å ta i bruk nytt idrettsanlegg på
Hov. Arealet på Hovsmoen er ca. 15,5 daa.
Ved en framtidig utvikling av Hovsmoen er
det krav om gang- og sykkelveg nordover fra
skolen. Dette vil medføre omdisponering av
ca. 2,5 daa dyrkamark.
Omdisponering av arealet til idrettsanlegg på
Hov er noenlunde lik det arealet som i
framtiden kan benyttes til landbruk ved å
flytte idrettsanlegget på Hovsmoen til Hov.
Figur 19.
Illustrasjon som viser omdisponering av dyrkajord (skravert areal).
I delrapport landbruk er det vist følgende konsekvenser som følge av planforslaget:
 redusert driftsgrunnlag på gnr. 134, bnr. 2 med 2,4 daa - grasproduksjon
 redusert driftsgrunnlag for de bønder som leier arealet på gnr. 134, bnr. 3 – grasproduksjon og
beite
 utviding av oppvekstsenteret kan gi økt ferdsel og økt forsøpling på landbruksareal i
vekstsesongen
 redusert adkomst til landbruksarealet
 fortetting av bebygd areal på Hov
 på sikt kunne føre til økt press på inntilliggende landbruksarealer.
Som et avbøtende tiltak er det satt krav i bestemmelsene om at overskytende matjord fra området skal
benyttes til jordbruksformål i nærområdet.

Naturverdier – biologisk mangfold
Innen planområdet er det registrert få naturverdier. Gjennomgang av databaser viser at tiltak i
planområdet ikke vil komme i direkte berøring med viktige naturtyper eller arter av
forvaltningsinteresse.
I reguleringsplanen er det satt av en sone på 2-5 meter på hver side av bekkene i naturområdet og
bestemmelsene stiller krav både i forhold til kantvegetasjon og selve vannstrengen. Utbygging av
området vil gi mulighet for bedre tilrettelegging av bekkenes naturverdi gjennom at den tas inn i
utearealene med et tilpasset bekkeløp.
Eksisterende kulverter videreføres og konsekvensene av dette endres ikke. I forhold til dagens
situasjon vil gjennomføring av planen ikke gi vesentlig negativ effekt for de samlede naturverdiene
langs bekkedraget.
Tiltaket er vurdert i henhold til prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 og en har kommet fram til at
det ikke er risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8 utover de momentene som er drøftet i forhold til
landbruk. Det vurderes ikke å være nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter de andre
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Kulturlandskap og kulturminner
Endringer i kulturlandskapet og kulturminner er drøftet i delrapportene Landbruk, Landskapsanalyse
og Kulturminnevurdering. Området domineres av landbruket kulturlandskap og en fortetting medfører
endring i landskapet.
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Utvidelse av kirkegården vil vike positivt på kulturminner knyttet til kirka. I delrapport Landskapsanalyse er vist virkninger av et idrettsanlegg på Hov.
I deltema Kulturminnevurdering står følgende sammendrag:
«Kulturminneverdien er relativt høg for dei enkelte bygga: dei er frå før 1850 og dei er i bra
stand, har original form og materialbruk og den innbyrdes plasseringa representerer den
kompakte tunforma på ein god måte. Mange av dei tette tuna løysast opp slik dei gjerne gjer
med moderne driftsformer. Eldhuset / størhuset har spor som tyder på ein mye eldre historikk.
Låven,- den yngste delen,- har svikt i deler av tak, men er viktig for firkanttunet som
husgruppe.
At husa er flytta omkring 1900 gjer at klyngetunet frå tidleg 1800-tal ikkje er like lesbart og
autentisk. Men flytting og ombruk av hus var i mange hundreår meir ein regel enn eit unnatak,
og slik representerer dei eit anna typisk trekk ved byggeskikken.
Nordgarden ligg svært eksponert på platå-kanten, og kulturlandskapet kring kyrkja vil endra
karakter om garden kjem bort.»
Ved varsling av planoppstart stilt Trøndelag fylkeskommune krav om arkeologisk undersøkelser med
bakgrunn i kjente funn i nærområdet. Undersøkelsene må gjennomføres før planen vedtas.

Friluftsliv, rekreasjon, idrett og nærmiljø
Områdene nærmest skolen og barnehagen brukes i dag til idrett og leik.
I forhold til friluftsliv og rekreasjon vil gjennomføring av reguleringsplanen ikke redusere størrelsen av
arealene som er tilgjengelig. Tilrettelegging av arealene for oppvekst- og idrettsanlegg vil føre til en
økning i områdets funksjon som nærmiljøanlegg.
Alternativ plassering av idrettsanlegget er drøftet av Sokna idrettslag, og det er tvilsomt om en kan få
en like sentral plassering på ny bane i Soknedal.
Konsekvensen for idretten vil være positiv ved at det muliggjør aktivitet i større del av kalenderåret i
forhold til mulighetene ved dagens anlegg på Hovsmoen.

Vannstigning i bekk/flom
Overordna VA-plan viser at det er nødvendig med økt kapasitet i eksisterende kulverter, i tillegg til at
det må etableres tiltak i bekkene som medfører at risikoen for flom blir redusert.
Tiltak mot flom vil ha konsekvens utenfor selve planområdet ved at det blir nødvendig med tiltak i
bekken sørøst for kirkegården.

Adkomst, trafikk, parkering og varelevering
Delrapporten Samferdsel har vurdert overordnet veg- og trafikkløsninger, parkeringsbehov og
universell utforming.
I rapporten anbefales det at adkomst til planområdet skal følge kommunal veg 43 forbi Soknedal
skole, før en ny veg av vegklasse Overordnet boligveg går inn til en felles parkeringsplass mellom nytt
idrettsanlegg og utvidet kirkegård. Det anbefales å øke parkeringskapasiteten i området.
I forbindelse med utbyggingsprosjektet E6 Soknedal som er antatt ferdig i år 2020 utbedres kommunal
veg 43. På grunn av vegens stigning kan den ikke anses som universelt utformet, men ny separat
gang- og sykkelveg skiller myke trafikanter fra øvrig trafikk, og det bedrer trafikksikkerhet og
fremkommelighet betydelig for alle trafikanter. Rapporten anbefaler fortau langs adkomstvegen videre
inn til idrettsanlegget.
Det vurderes at planen som helhet tilrettelegger for gode og trafikksikre løsninger som bedrer
parkeringssituasjonen og dermed også trafikksikkerhet og framkommelighet i forhold til i dag.
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I forhold til parkering vil situasjonen ved Soknedal skole bli som før, men sannsynligvis med bedre
tilrettelegging og merking enn i dag.

Anna infrastruktur.
Eksisterende infrastruktur som vann, avløp og strøm må omlegges og tilpasses til den planlagte
utbyggingen. Forsyningssituasjonen for vann er svak i området i dag. Det ligger en 90mm ledning fram
til området. Denne har ikke kapasitet til levere tilstrekkelig vann ved en brann. Skal en få
tilfredsstillende brannvannsforsyning for både skole, kirke, idrettshall og omkringliggende bebyggelse,
vil det være naturlig å bygge et høydebasseng i området. Med det forbruk som er i dag, vil dette la seg
gjennomføre uten tiltak på eksisterende nett.
Det ligger to brønner i den ene bekken øst for kirka. Beliggenhet på ledningene er usikre. Brønnene
forsyner Sørgården, Nordgården og kirka. Om gårdene og kirka ikke tilknyttes offentlig anlegg, må
ledningene legges om og tilpasses ny situasjon.

Universell utforming
Området er relativt flatt og det er mulig å tilrettelegge for universell utforming. Det er stilt krav i
reguleringsplanen om tilrettelegging i reguleringsbestemmelsene, og teknisk forskrifts regler vil gjelde
for alle de offentlige arealene. Konkrete krav til antall og plassering av HC-parkeringsplasser er satt i
bestemmelsene.

Grunnforhold og klimatilpasning
Grunnforholdene i området ansees som gode og en utbygging vil ikke gi økt risiko for skred.
Ved en utbygging settes det krav om at overvannshåndteringen i området bedres og tilpasses
framtidig klimaendringer, blant annet gjennom mer intens avrenning.

Energiforbruk/energiløsninger
Det er ikke gjort valg av energiløsning for nye bygg innenfor området.

Barn og unges oppvekstsvilkår
I Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge heter det at «Arealer og anlegg som skal brukes av barn
og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.»
Området er en del av barn og unges oppvekstområde i Soknedal. Gjennom reguleringsplanen
viderefører en dette.
Mulighetene til å utvikle uteområdene i forhold til idrettsfag vil bli bedre ved etablering av idrettsanlegg.
Reguleringsplanen vil sammen med reguleringsendring langs kommunal veg 43 tilrettelegge for gode
løsninger for myke trafikanter som er positivt for barn og unges oppvekstsvilkår.

Samfunnssikkerhet, beredskap og ulykkesrisiko (ROS)
Det vises til utarbeidet ROS-analyse. Ut fra gjennomført fareidentifisering og oversikt vist i
risikomatrise, er følgende faktorer med påvirket av planforslaget eller vil påvirke tiltak i området:







Planforslaget medfører omdisponering av dyrkajord.
Planforslaget medfører endringer på registrerte kulturminner i planområdet
Tiltak som følge av planforslaget vil gi innvirkning på kommunale og private VA-ledninger i
området.
Det er registrer ulemper med overvann i deler av planområdet.
I bygninger knyttet til skole, barnehage, kirke og idrettshall samles det mange folk. Ved en
brann må rømningsveger ivaretas og sikkerheten for brukere av bygningene være best mulig.
I planarbeidet er det lagt vekt på å regulere inn trafikksikre løsninger og å gjøre forbedringer
av dagens situasjon. Aktuelle tiltak er snuforhold for buss, fortau innen planområdet og
sikkerhet ved parkering.
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Skolen har ca. 140-150 elever. Med bakgrunn i uønskede hendelser i utlandet, må det
vurderes tiltak for å hindre at skolen blir et terrormål. Adkomst til dagens skoleområde er ikke
sperret og det forventes ikke endringer i tilgjengeligheten og eventuelle fluktruter. Det
fastsettes ikke egne tiltak i reguleringsplanen som reduserer risikoen for uønskede hendelser
som følge av skolen som et mulig terrormål.

Det vises til utarbeidede delrapporter og vurderinger i planbeskrivelsen.

Folkehelse
Idrettsaktivitet og idrettsglede fungerer som et helsefremmende element. Felles lokalisering av skole,
barnehage, idrettsanlegg og kirke med kirkegård vil styrke det sosiale samvær og gi et samhold på
tvers av sosial, kulturell og religiøs bakgrunn. Området vil være et felles møtearena for barn, unge og
voksne.
Tilrettelegging nært Soknedal sentrum vil kunne gi redusert bilbruk og økt bruk av gange og sykling.
Dette vil ha positive konsekvenser for folkehelse.

Bærekraft
Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og
miljømessige sider ved menneskelige samfunn.
I Brundtlandrapporten i 1987 er bærekraftig utvikling definert som «utvikling som imøtekommer
behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke
sine behov». FN har videre definert bærekraftig utvikling som «rammene for våre anstrengelser for å
oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker», der «økonomisk utvikling, sosial utvikling og
miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.»
Dette har i seg en del felles prinsipper:
 varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser,
 sikker evaluering av naturverdier og bevaring av natur,
 samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål i planlegging og handling,
 folkelig deltakelse i beslutningsprosesser,
 bevaring av biologisk mangfold,
 rettferdighet mellom generasjoner,
 globalt perspektiv,
 forpliktelse til bruk av beste praksis,
 intet tap av humankapital eller naturkapital,
 kontinuerlig forbedring og
 behov for god planlegging.
I denne reguleringsplanen er nedbygging av dyrkamark og reduksjon av kulturminner de faktorene
som enkeltstående er mest negativ i forhold til en framtidig bærekraftig utvikling.
Tilrettelegging av gode oppvekstsenter, felles lokalisering og framtidig sikring av arealer knyttet til
skole, barnehage, idrettsanlegg og kirke med kirkegård vil ha viktige positive sosiale forhold ved seg
som bidrar til at Soknedal som senter vil komme styrket ut. Dette vil bidra til en bærekraftig utvikling for
lokalsamfunnet.
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6 Planprosess og innkomne innspill
6.1 Planprogram og medvirkningsprosess
Varsel av oppstart og forslag til planprogrammet med planområdet lå ute til høring fra 02.07.2018 til
23.08.2018.
Det ble holdt et åpent møte 23.05.2019 for grunneiere på Hov.
Mottatte innspill er innarbeidet i et eget notat til behandling av planprogrammet, og senere vurdert inn i
reguleringsplanen. Det henvises til eget vedlegg med forslagstillers kommentarer til mottatte innspill.
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Detaljregulering av Hov,
gnr. 134, bnr. 3 m. fl,
Midtre Gauldal kommune.

Panoramafoto (300º) tatt øst for Soknedal skole. Til venstre spiret i Soknedal kirke, midt på fotoet er
Soknedal skole, til høyre arealet nordover mot Presthus.
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1

Bakgrunn for planarbeidet

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

2 Planområdet.
2.1 Lokalisering og arealbruk
Planområdet ligger i Midtre Gauldal kommune, ca. 1 km nord for Soknedal tettsted og
omfatter blant annet teig av gnr. 134, bnr. 3, samt arealene for Soknedal skole og barnehage
og Soknedal kirke. Til sammen er foreløpig planområde ca. 140 daa. I tillegg tas inn
veggrunn og tilliggende arealer for å få en helhetsvurdering av trafikksituasjonen.
Til sammen er planområde ca. 158 daa.
Gnr. 134, bnr. 2 og gnr. 134, bnr. 3 (Nordgarden) er landbrukseiendommer. De andre
arealene benyttes til samferdselsareal, kirkegård, skole og barnehage.
Gnr. 134, bnr. 3 er bebygd med våningshus, driftsbygning og uthus/stabbur. Alle bygningene
er av eldre dato og i forholdsvis dårlig stand.
Med i planområdet er gnr. 134, bnr. 20, 21 som er en boligeiendom, med bolighus og
garasje.
Omkringliggende arealer er i hovedsak landbruksarealer med tilhørende gårdstun.
Trafikkforhold,
Adkomst til området er via kommunal veg 43 fra kryss med E6. Det er regulert, men ikke
opparbeidet gang- og sykkelveg fra E6 til skole- og barnehageområdet. E6 er skiltet med
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fartsgrense 50 km/t og har en trafikkmengde ÅDT 5920. Det er ikke angitt egen fartsgrense
for den kommunale vegen.
Støy og støv.
Planområdet er ikke eksponert for vegtrafikkstøy over 55 dB. Tidvis vil det kunne være noe
støy i forbindelse med drift av inntilliggende landbruksareal.
Den kommunale vegen er ikke asfaltert og det kan oppstå støv i deler av året i forbindelse
med trafikk på vegen.
Stedets karakter, klima
Hoveddelen av planområdet er tilnærmet flatt og ligger på ca. kote 285. Arealet ligger
ca. 50 meter høyere enn Sokna. Mot øst stiger terrenget opp til ca. 340 m.o.h, deler med
helling ca. 1:4. Området har gode solforhold, man kan være noe vindutsatt.
I tillegg til kirke og skole er stedets karakter i hovedsak dominert av landbruksarealer med
tilhørende gårdstun og noen boligeiendommer.
Grunnforhold, skred og ras
Skredsonekart (www.skrednett.no) viser at planområde ligger i god avstand til soner som er
utsatt for ras og skred. Området ligger over marin grense og er ikke utsatt for kvikkleireskred.
I henhold til NGUs løsmassekart består området av morenemateriale.
Forurenset grunn og naturforvaltning
Det foreligger ingen dokumentasjon på forurenset grunn. Tidligere bruk av område tilsier liten
eller ingen risiko med hensyn til forurensning av grunn. Det foreligger ingen registeringer
som viser verneverdig natur eller andre forhold knytt til biologisk mangfold.
Barn og unges interesser.
Det er ikke registrert barnetråkk i området. Deler av området benyttes av barn og unge til
aktiv lek.
Kulturminner.
I følge askeladden.ra.no er det registrert kulturminner i planområdet. Lokalitet 85510 omfatter
Soknedal kirke som er listeført kirke. Kulturminne 174311-1 omfatter bosetning og
aktivitetsområde med automatisk fredede bosetningsspor.
Noen av bygninger innen planområdet er SEFRAK-registrert.
Teknisk infrastruktur.
Omfanget av offentlig ledningsnett i området avklares i planprosessen.
Det er ingen høyspentanlegg tett inntil eller over planområdet.
Sosial infrastruktur.
Området omfatter Soknedal skole (1. – 7. klasse) og barnehage. Det ca. 14 km til
kommunesenteret på Støren, med ulike senterfunksjoner samt ungdomsskole og
videregående skole.
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2.2 Planlagte tiltak
Gjennom erverv av teig fra gnr. 134, bnr. 2 og bnr. 3 ønsker kommunen å tilrettelegge for
utvidelse av dagens areal for Soknedal skole og barnehage samt utvidelse av Soknedal
kirkegård. Det er stort behov for utvidelse av kirkegården for å ivareta framtidig behov for
kistegraver og minnelund samt tilrettelegging for arealer for ulike religiøse grupper.
Nåværende Hovsmoen idrettsanlegg ligger ca. 1,4 km nord for Soknedal skole og har behov
for oppgradering i tillegg til bedre adkomstforhold. I den forbindelse ønskes vurdert om dette
anlegget kan flyttes inntil skoleområdet og samordnes med nåværende nærmiljøanlegg ved
skolen. Dersom dette gjennomføres, vil arealene på nåværende idrettsanlegg kunne
tilbakeføres til landbruksformål.
Trafikksituasjonen med adkomst og parkering til skole- og kirkeområdet er ikke
tilfredsstillende og det er ønskelig å bedre adkomsten og utvide parkeringsmulighetene. Ved
større tilstelninger skjer parkering i dag langs adkomstvegene. Snumulighetene og
tilgjengeligheten for busser er stedvis dårlige og medvirker til å gi redusert trafikktrygghet.
Det er ikke regulert gang- og sykkelveg fram til Soknedal kirke. Dette tas med i
planprosessen.

Figur 1. Aktuell bruk av arealet innen teig av gnr. 134, bnr. 3 (vist med rød strek).
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2.3 Avgrensning av planområdet
Planområdet avgrenses i vest delvis mot vedtatt reguleringsplan for E6, Soknedal –
Korperals bru. Området omfatter gjeldende reguleringsplan for Soknedal skole og kirke
vedtatt 31.03.2001 og en mindre del av reguleringsplan for E6 Vindalsliene – Korporals bru.

Figur 2. Mulig avgrensning av planområdet, markert med svart stiplet strek.

Planområdet følger ellers i hovedsak eiendomsgrensene til de teigene som inngår i
planområdet, i tillegg til at noe av gnr. 134, bnr. 1 og gnr. 134, bnr. 2 er med i foreløpig
planområdet for å vurdere en helhetsløsninger for trafikkavvikling m.m.

2.4 Eiendommer som omfattes av detaljreguleringen.
Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
Eiendom
gnr. 134, bnr. 2
gnr. 134, bnr. 3

Dagens bruk
landbruk og adkomst
landbruk

gnr. 134, bnr. 7, 23, 27
gnr. 134, bnr. 18, 33
gnr. 134, bnr. 20, 21
gnr. 134, bnr. 28, 30
gnr. 134, bnr. 29
gnr. 134, bnr. 31
gnr. 134, bnr. 32
gnr. 3000, bnr.11

kirkegård
skole- og barnehageareal
boligareal
samferdselsareal m.m.
skoleareal
landbruk
idrettsanlegg, parkering
samferdselsareal

Mulig framtidig bruk i planområdet
idrettsanlegg og adkomst
skole, barnehage, idrettsanlegg,
parkering, park m.m.
kirkegård
skole- og barnehageareal
skole- og barnehageareal
samferdselsareal
skoleareal
mulig samferdselsareal
tilsvarende dagens bruk
samferdselsareal

2019-06-20 | Side 6 av 11

258

Oppdragsgiver: Midtre Gauldal kommune
Oppdragsnr.: 5183754 Dokumentnr.: 2 Versjon: 2

3 Kommunale vedtekter og retningslinjer. Lovgrunnlaget for
planprogram.
3.1 Lokale forskrifter.
Oversikt over lokale forskrifter finnes på Lovdata.

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

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

Reguleringsplaner

Figur 4. Reguleringsplaner i området. Utsnitt av kommunens webkart.
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I henhold til kommunens webkart omfattes deler av planområdet av reguleringsplan for
Soknedal skole og kirke, vedtatt 31.03.2001 og en mindre del av reguleringsplan for E6,
Vindalsliene – Korporals bru der denne planen ligger inntil Soknedal skole.
Planområdet omfatter i vest også noe av reguleringsplan for E6, Soknedal – Korperalsbru.
Deler av eksisterende kirkegård er omfattet av sikringssone i forbindelse med at E6 vil gå i
tunell.

3.3 Lovgrunnlaget for planprogram.
Reguleringsforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning i henholdt til forskrift, § 8,
jamfør vedlegg II, punkt 11j. Det er ikke krav om planprogram for saker etter § 8. Videre vil
reguleringsforslaget i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 utløse krav om planprogram
for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Planforslaget vil blant annet kunne få virkninger for trafikk, landskap, jordvern,
vedtaksfredede kulturminner (kirke) og nærturområder.

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

5 Utredningstema
Hvert utredningstema er inndelt i tre underavsnitt:
• Aktuelle problemstillinger (viser temaets hovedspørsmål / hovedutfordring).
• Vurderinger (oversikt over hovedforhold som tematisk tenkes avklart / vurdert).
• Framgangsmåte (viser hvilke metoder/kilder som tenkes benyttet ved innhenting av
eksisterende opplysninger eller når det er behov for å tilføre ny kunnskap. Fastsetter
framstilling av temaet i egen rapport / konsekvensutredning eller som del av
planbeskrivelsen).
I vurderingen av de planlagte tiltakene ser en på konsekvensene både i planområdet og i
influensområdet (påvirkningsområdet) dersom sistnevnte er større enn planområdet, i tillegg
til at det gis omtale av eventuelle avbøtende tiltak og effekt av disse.
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6 Konsekvensvurdering
6.1 Utredningstema Landbruk
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillingar

Vurderingar i KU

Framgangsmåte

Deler av området er vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel
(landbruks- natur- og friluftsformål) og planlagt tiltak vil kunne påvirke kulturog naturlandskapet.
Planforslaget medfører omdisponering av landbruksarealer til annet formål.
Drøfte kultur-landskapsverdier, vurdere viktigheten av disse og virkningen
foreslått tiltak vil kunne har.
Vurdere konsekvenser i anleggsperioden og på lang sikt.
Vurdere hvordan en ved utbygging kan ivaretar områdets jord- og
skogressurser, og se på nær- og fjernvirkning ved endring av arealbruk.
Egen rapport.
Beskrive den landskapsmessige karakteren og kvaliteter gjennom en
landskapsanalyse.
Beskrive hovedtrekkene i landskaps- og grønnstrukturen rundt og innen
planområdet (landform/terrengform, landskapsopplevelse, markante natur- og
landskapselement, bygninger i samspill med landskapet).
For jord-, skog- og beiteressurser er det viktig at følgende utredes:
- Arealomfang (permanent og midlertidig)
- Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet).
- Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige forhold før og etter tiltak
- Indirekte konsekvenser (press mot tilgrensende landbruksområder og
adkomst til tilgrensende landbruksområder - både jord og skog)
- Potensialet til eventuell dyrkbar jord som blir berørt må vurderes. Størrelse,
kvalitet og arrondering må beskrives.
- Konsekvenser for eventuelle arealer som er registrert som Miljøfigur i Skog.
- Eventuelle avbøtende tiltak
For utbyggingsområder skal det dokumenteres at det er utredet alternativer til
bygging på dyrket mark.
Beskrive tiltakets innvirkning gjennom visualisering (3D) /foto / skissetegninger
/ terrengsnitt / oversiktsskisser.

6.3 Utredningstema Landskap
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillingar
Vurderingar i KU

Framgangsmåte

Planen kan / vil legge til rette for relative store bygninger som vil være synlig
fra E6 og Soknedal sentrum, og slik sett vil påvirke landskapet.
Vurdere hvordan tiltakene vil føre til endringer i landskapet.
Vise hovedtrekkene (struktur og element) i landskapet og innen planområdet.
Landskapsopplevelse, markante natur- og landskapselement,
bevaringsverdige bygg i samspill nye bygningers innvirkning.
Vise endringene gjennom illustrasjoner / visualisering (3D) / foto /
skissetegninger.
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6.4 Utredningstema Overordnet VA-plan
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Det er offentlige og private VA-ledninger i området.
Aktuelle
problemstillingar Endret arealbruk vil kunne påvirke kapasiteten i ledningssystemet
Planlagt tiltak vil skje nær bekk og i et område med moreneavsetninger.
Tiltaket vil kunne påvirke grunnvannsforhold.
Vurderingar i KU Drøfte virkningen planlagte tiltak vil ha på privat og offentlig infrastruktur.
Vurderinger i henhold til retningslinjer og regelverk for flom.
Vurderinger i forhold til behov for grunnvannsreserve.
Framgangsmåte Overordnet VA-notat.
Innhente opplysninger om eksisterende og planlagt privat og offentlig
infrastruktur. Fastsette rekkefølgekrav og behov for utbyggingsavtale.

6.5 Utredningstema Adkomst, trafikk og parkering
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillingar
Vurderingar i KU

Framgangsmåte

Området har adkomst via eksisterende kommunal veg fra E6. Planlagt tiltak vil
kunne gi økt ferdsel på vegene.
Flere brukergrupper vil bruke området.
Se på overordnet vegsystem og avkjøringsløsninger.
Vurdere parkeringsbehovet.
Vurdere mulighet til adkomst for ulike brukergrupper uavhengig av alder og
funksjonsevne.
Egen rapport.
Utarbeide nødvendige detaljkonstruksjon av (vertikal- og horisontalgeometri)
over veger innen planområdet.

6.6 Utredningstema Kulturminner
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillingar
Vurderingar i KU

Framgangsmåte

Deler av planområdet omfatter SEFRAK-registrerte bygninger, kirke som er
listeført samt andre kulturminner. Omsøkt tiltak vil påvirke disse.
Vurdere omfanget av kulturminner og kulturmiljøet.
Vurdering hvilken påvirkning planlagt tiltak vil får for kulturminner og
kulturmiljø.
Egen rapport.
Beskrive tiltakets innvirkning gjennom visualisering (3D) / foto og
skissetegninger.
Gjennomgang av tilgjengelige datakilder (SEFRAK-informasjon, Askeladden
m.m.).
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6.7 Utredningstema Idrett
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillingar
Vurderingar i KU

Framgangsmåte

Eksisterende idrettsanlegg på Hovsmoen må oppgraderes.
Vurdere lokalisering og omfang.
Vurdere behovet for idrettsanlegget i et lokalt og regionalt perspektiv, sett i
sammenheng
med andre eksisterende og planlagte anlegg i området.
Egen rapport.
En kortfattet behovsanalyse for å definere hvilken bruk / idretter man skal
legge til rette for og hvilken verdi man ønsker å få ut av anlegget.
Fastsette arealbehovet.

6.8 ROS-analyse
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillingar

I samsvar med § 4-3 i plan- og bygningsloven skal det ved reguleringsplanlegging utarbeides en ROS-analyse.

Vurderingar i KU

Vurdere omfanget av kulturminner og kulturmiljøet.
Vurdering hvilken påvirkning planlagt tiltak vil får for kulturminner og
kulturmiljø. Drøfte hvor stor risiko det er for at uønskede hendelser vil skje i
forbindelse med planlagte tiltak.

Framgangsmåte

Konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives i egen rapport.
Utarbeide ROS-analyse på grunnlag av stikkordsliste.
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Landbruk
Utredninga baserar seg på følgjande punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillingar

Vurderingar i KU

Framgangsmåte

Deler av området er vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel
(landbruks- natur- og friluftsformål) og planlagt tiltak vil kunne påvirke kulturog naturlandskapet.
Planforslaget medfører omdisponering av landbruksarealer til annet formål.
Drøfte kultur-landskapsverdier, vurdere viktigheten av disse og virkningen
foreslått tiltak vil kunne har.
Vurdere konsekvenser i anleggsperioden og på lang sikt.
Vurdere hvordan en ved utbygging kan ivaretar områdets jord- og
skogressurser, og se på nær- og fjernvirkning ved endring av arealbruk.
Egen rapport.
Beskrive den landskapsmessige karakteren og kvaliteter gjennom en
landskapsanalyse.
Beskrive hovedtrekkene i landskaps- og grønnstrukturen rundt og innen
planområdet (landform/terrengform, landskapsopplevelse, markante natur- og
landskapselement, bygninger i samspill med landskapet).
For jord-, skog- og beiteressurser er det viktig at følgende utredes:
- Arealomfang (permanent og midlertidig)
- Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet).
- Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige forhold før og etter tiltak
- Indirekte konsekvenser (press mot tilgrensende landbruksområder og
adkomst til tilgrensende landbruksområder - både jord og skog)
- Potensialet til eventuell dyrkbar jord som blir berørt må vurderes. Størrelse,
kvalitet og arrondering må beskrives.
- Konsekvenser for eventuelle arealer som er registrert som Miljøfigur i Skog.
- Eventuelle avbøtende tiltak
For utbyggingsområder skal det dokumenteres at det er utredet alternativer til
bygging på dyrket mark.
Beskrive tiltakets innvirkning gjennom visualisering (3D) /foto / skissetegninger
/ terrengsnitt / oversiktsskisser.

Avklaring

I kommuneplanen for Midtre Gauldal – samfunnsdelen (2015), er mellom annet følgjande sett opp
som overordna mål og vegval, og som direkte og indirekte berører landbruk som næring og som
ressurs:
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Influensområde
Influensområdet omfattar planområdet og tilliggjande areal, avgrensa av E6 og tilkomstveg aust for
planområdet, og omfattar i hovudsak følgjande landbrukseigedomar:
•
•
•
•
•
•
•

Gnr. 133, bnr. 1 - Ertshus
Gnr. 134, bnr. 1 - Sørgarden
Gnr. 134, bnr. 2 - Midtstuu
Gnr. 134, bnr. 3 - Nordgarden
Gnr. 135, bnr. 1 - Presthus
Gnr. 135, bnr. 2 - Presthus
Gnr. 136, bnr. 1 - Støvran

Figur 1.
Influensområde landbruk
Omtale av området.
Tala og figurane nedanfrå er henta frå NIBIO/gardskart og NIBIO/Kilden.
Planområdet er del av eit større landbruksområde nord for Soknedal sentrum. Området Presthus-HovErtshus ligg på ei ca. 800 daa stor flate på kote 270-280. I vest fell terrenget bratt ned mot Sokna, i
aust strekker landbruksarealet seg opp til ca. 500 m.o.h.
I tillegg til kyrkje og skule/barnehage er området sin karakter i hovudsak dominert av landbruksareal
med tilhøyrande gardstun og nokre bustadeigedomar. Kvar landbrukseigedom har sitt eige tun med
tilhøyrande bygningar.
Syner elles til rapport deltema Landskap.
Landbruksareal innan planområdet, areal i dekar:
Gnr.
Bnr.
Tal teigar i
Fulldyrka
planområdet jord, daa
134
134

2
3

1
1

SUM
Prosent av total areal innan planområdet

Innmarksbeite, daa

2,4
86,0

0,0
0,0

88,4
56 %

0,0
0%

Skog,
daa

Anna
landbr.areal,
daa
0,0
1,2
17,2
9,7
17,2
11%

Figur 2.
Helling jordbruksarealet
Figur 2 syner at 3 daa av jordbruksarealet har helling større enn 1:3 (mørk brun farge i figur 2),
medan 30,3 daa har helling mellom 1:5 og 1:3 (lys brun farge i figur 2)
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10,9
7%

Figur 3.
Verdiklassifisering jordbruksarealet.
Figur 3 syner at mesteparten jordbruksarealet innan planområdet er klassifisert med stor verdi.
Eit areal på ca. 5 daa i nordaustlege del av planområdet er klassifisert med middels verdi.
Det er ikkje gjennomført jordsmonnkartlegging i området, slik at status og kvalitet er ikkje vurdert.
Skogen innan planområdet har middels bonitet og har aldersklasse yngre skog - hogstklasse 2 og 3.
Det er ikkje gjort MIS-registreringar innan planområdet.
Ca. 14 daa av arealet er vurdert som dyrkbart areal. Dette arealet har helling mellom 1:5 og 1:3 og vil
truleg verte klassifisert med middels verdi etter ei eventuell oppdyrking.
Frå 2013 er arealet på gnr. 134, bnr 3 leigd av gnr. 134, bnr. 1 og gnr. 134, bnr. 2 til grasslått og
beiteområde. Arealet er leig ut på kontrakt ut 2019.
Landbrukeigedomar innan influensområdet, areal i dekar:
Gnr. Bnr. Drift
Tal
Fulldyrka
teigar jord, daa
133
134
134
134
135

1
1
2
3
1

135
136

2
1

Mjølkeproduksjon
Mjølkeproduksjon
Mjølkeproduksjon
Dyrkamarka bortleigd
Slaktekylling, hest, grovfôr
for sal
Dyrkamarka bortleigd
Mjølkeproduksjon,
slaktekylling

Innmarksbeite, daa

Skog,
daa

Anna
areal, daa

12
12
13
13
6

399,1
159,5
194,6
150,1
46,8

25,2
7,6
9,1
22,5
31,8

2104,3
1180,8
1593,6
1733,2
878,9

470,6
379,0
350,4
365,0
96,0

4
7

98,5
162,4

4,9
16,0

922,0
473,0

49,2
113,5

Figur 4.
Arealtypar i området nord for Soknedal sentrum.
Fulldyrka jord (mørk gul farge)
Innmarksbeite (lys gul farge)
Skog (grøn farge)
Bebygd (rosa farge)
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Figur 4 syner at bebygd areal i hovudsak er samla i Soknedal sentrum og innan planområdet ved
Soknedal skole og Soknedal kirke. Området er elles dominert av landbruksareal.

Figur 5.
Markfuktigheitskart
Markfuktigheitskartet syner kor det er størst sannsyn for auka vassinnhald i marka. Kartet tek omsyn
til terrengoverflata si helling, men ikkje lausmassar.
Figur 5 syner at sannsynet for auka vassinhald i terrenget er størst ved Sokndal kirke og i området nord
for Soknedal skole. Dyrkamarka innan planområdet er truleg i liten eller ingen grad negativ påverka
av auka vassinnhald i marka. Det er ikkje henta inn opplysningar om omfanget og kvaliteten på
drenering av jordbruksarealet innan planområdet.
Jamfør også rapport deltema overordna VA-plan.
Omfangsvurdering
Til saman er planområdet ca. 158 daa. Det er ved planoppstart lagt til grunn følgjande arealbehov for
endring i arealbruk:
• Utviding av kyrkjegard:
ca. 5 daa
• Utviding av skule / barnehage / SFO: ca. 7,5 daa
• Idrettsanlegg
ca. 16,5 daa
• Utvida parkeringsareal:
ca. 5 daa
• Anna areal (veg, park m.m.)
ca. 4 daa
Samla behov for omdisponering av areal vart vurdert til ca. 38 daa.
Figur 6 syner omdisponering av jordbruksareal i
førebels planforslag. Skravert areal er 41,0 daa.
Av dette er 2,4 daa frå gnr. 134, bnr. 2, mens
resten er frå gnr. 134, bnr. 3. Omdisponeringa
omfattar dyrkajord. Det vert inga endring i
skogarealet.

Figur 6.
Omdisponering av jordbruksareal.
Skravert område syner omdisponering i
planforslaget.
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Innan influensområdet er det i dag forholdsvis store og samanhangande areal med dyrka mark. Dette
er areal som er forholdsvis flate og lettdrivne. Området er lite usett for flaum, men ligg i eit område
med seinare vår enn på flatbygdene nærare kysten i Trøndelag.
Konsekvensar av gjennomført tiltak

Figur 7.
Øvst foto av
arealet aust for
Soknedal kirke.
Nedst foto av
arealet aust for
skulen.
Driftsøkonomi
Dyrkamarka på gnr. 134, bnr. 2 som er innan planområdet vert nytta til grasproduksjon. Arealet på 2,4
daa utgjer litt over 1 % av jordbruksarealet på denne eigedomen. Bortfall av jordbruksareal vil påverke
driftsøkonomien på bruket mellom anna ved redusert avling og tap av beiteareal. Det er krav om at
mjølkekyr som står i båsfjøs skal ha tilgang til beite minimum 16 veker.
Det er kort avstand frå arealet som vert nytta til slått og beite innan planområdet til driftsbygningane
på gnr. 134, bnr. 1 og bnr. 2. Nærleik til beiteområdet og til slåtteområder er viktig ut frå
driftsøkonomiske forhold, mellom anna ved transport av fôr og husdyrgjødsel. Det å ha store areal
med dyrka mark samla nær garden gir stordriftsfordeler som er gunstig for drifta på garden.
Utviding av oppvekssenter og idrettsanlegg i eit landbruksområde vil kunne medføre auka ferdsel og
fare for auka forsøpling (plast, papir m.m.) på produksjonsareal i vekstsesonen. Dette vil gi negativ
verknad på driftsøkonomien i form av tapt avling og meirarbeid for gardbrukarane.
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Tilgang til jordbruksarealet
Planforslaget medfører ei endring i dei arronderingsmessige forholda før og etter tiltak. Det vert meir
tungvint å drive attverande jordbruksareal på teigen sidan det er arealet med minst helling som vert
omdisponert. Tilkomsten til attverande jordbruksareal vert dårlegare og må samordnast med
tilkomsten til dei andre aktivitetane. Det må vurderast vilkår om tilrettelegging av tilkomst samstundes
som idrettsanlegget vert etablert.
Tilkomst til andre landbruksareal utanom planområdet vert ikke endra i særleg grad som følgje av
planlagt tiltak. Driftsveg på teig av gnr. 134, bnr. 2 nord for skuleområdet må leggast utanom det
arealet som vert omdisponert innan planområdet.
Naturlandskapet - kulturlandskapet
Dersom planlagde tiltak vert gjennomført vil det påverke natur- og kulturlandskapet i området.
Forholdet er elles vurdert i rapport deltema Landskap.

Figur 8.
Endring i arealtypar i området nord for
Soknedal sentrum som følgje av
planforslaget.
Jamfør med figur 4 tidlegare i denne rapporten, syner figur 8 ei utviding av bebygd areal ved skulen
og kyrkja. Dagens bebygde areal ligg som ein kile mellom landbruksarealet i nord og landbruksarealet
i sør på flata ved Hov og omeng. Planlagde tiltak vil føra til ei utviding av den kilen. Dagens
idrettsanlegg på Hovsmoen ligg nord for det definerte influensområdet. Ved å samordne
idrettsanlegget ved skulen samstundes som arealet på Hovsmoen vert tilbakeført til landbruk, vil ein i
større grad tydleggjera kva område som har landbruksaktivitet og kva som har anna aktivitet.
Indirekte konsekvensar
Med indirekte konsekvensar er meint om ei arealendring medfører auka press mot tilgrensande
landbruksområder og tilkomst til tilgrensande landbruksareal.
Generelt har historia synt at ved omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål vil ein få auka
press på tilgrensande areal i samband med behov for utviding av arealet eller ønske om meir rasjonell
utnytting av infrastruktur.
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Figur 9. Foto av arealet ved Soknedal kirke. Til høgre låvebrua på driftsbygningen i Nordgarden.
Det har vore kyrkje og kyrkjegard i området i lang tid. Det er behov for meir kyrkjegardsareal etter
kvart som folketalet i Soknedal har auka. I tettstaden Soknedal har busetjinga auka med 77 i
tidsrommet 2000 – 2012 (kjelde Statistisk sentralbyrå). Dette er ein auke på 35 % frå år 2000. I tillegg
har mellom anna endra behov for inndeling av gravlund medført behov for større kyrkjegard.
Soknedal skole vart etablert i 1965 på området. Også denne etableringa har medført behov for meir
areal til bygningar og uteopphaldsareal etter kvart som folketalet har auka.
Med den utviding som no skjer knytt til kyrkje- og skulearealet, er det forventa at behovet for areal er
dekt for ei god stund framover.
Ei etablering av eit idrettsanlegg i området vil på sikt kunne medføre auka press på tilliggjande areal,
dersom det syner seg ønskeleg å utvide idrettsanlegget for å kunne utnytte eksisterande infrastruktur
og garderobekapasitet.
Redusert eller trinnvis utbygging
Når området er regulert, vil det verte ei trinnvis utbygging. Utviding av kyrkjegard, parkeringsareal og
idrettsanlegg vil truleg kome først. Ei slik skissert trinnvis utbygging vil medføre at omdisponering av
jordbruksarealet også skjer trinnvis.
Fram til jordbruksarealet vert teke i bruk til utbyggingsformål, må det haldast i drift og det må sikrast
tilkomst til arealet.
Område

Verdivurdering, landbruk

Planområdet

Middels til stor verdi

Konsekvens i forhold til
nullalternativet
Stor negativ konsekvens (---)

Influensområdet

Stor verdi

Middels negativ konsekvens (--)

Avbøtande tiltak
• Etablering av idrettsanlegg innan planområdet medfører at idrettsanlegget på Hovsmoen (om
lag 1 km nord for planområdet) kan tilbakeførast til landbruk. Dette idrettsanlegget er på gnr.
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134, bnr. 9 og har eit arealomfang på 15,6 daa. Det må vurderast vilkår om tilbakeføring når
idrettsanlegget er etablert.
•

Det må vurderast vilkår om tilrettelegging av tilkomst til attverande landbruksareal innan gnr.
134, bnr. 3 samstundes som idrettsanlegget og nytt parkeringsareal vert etablert.
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Planprogram for detaljregulering av Hov, gnr 134, bnr 3 m.fl,. ble vedtatt 26.02.2019, med tillegg for
utredning av landskapsbilde.
Siden planforslaget legger til rette for store bygninger, som vil kunne bli godt synlige i landskapet, er det
behov for å vurdere hvordan tiltakene vil kunne føre til endringer i landskapet, både fysisk og
opplevelsesmessig. Dette synliggjøres med visualisering med 3D og foto, og annen illustrasjon.
Planforslaget regulerer areal for oppføring av ny idrettshall, dimensjonert for 9er fotball, servicebygg og
kunstgrasbane for 11er fotball. Dette bygningskomplekset er modellert som enkel 3D modell, og lagt inn på
foto, tatt fra flere steder, som angitt på etterfølgende ortofoto .
Reguleringsplanen åpner også for utvidelse av dagens skolebygg og barnehage. Slike framtidige bygg vil
sannsynligvis på langt nær få et så stort volum som en idrettshall. Og siden det ikke foreligger konkrete
planer, begrenser visualiseringen seg til å vise idrettsanlegget.
Det er laget en illustrasjonsplan, som viser terrengbehandling og tilpasning til uberørt terreng. Denne planen
følger som vedlegg til reguleringsplanen. Visualiseringen forholder seg til illustrasjonsplanens høydesetting.
De aktuelle høydene på hall og terreng er vist på terrengsnitt nedenfor

Terrengsnitt gjennom idrettsanlegget, med tilpasning til eksisterende terreng. Eksisterende terreng er vist
med rød, stiplet linje. Det er benyttet standard hallhøyde, med minimum 7 m vegghøyde, total høyde 16 m til
topp bue på taket. Hall og bane er lagt på kote 278, som gir best mulig tilpasning mot skoletomta, ny
adkomstveg og bekkeløpet. Hallens plassering i bakkant av banen, vil skjære seg godt inn i skråningen bak.
Hall og bane må ligge på samme høyde. For å minimalisere skråningsutslaget mot dyrkamark i bakkant,
forutsetter vi at langfasaden er støpt mur i full høyde, 7 m. Langs begge gavlveggene (nord og sør) kan
fasadene ha avtrappende mur fra 7m ned mot 0. Dette er nærmere vist på illustrasjonsplanen.

x:\nor\oppdrag\trondheim\518\37\5183754\5 arbeidsdokumenter\60 lark og
landskapsanalyse\rapport\landskapsanalyse.docx
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NÆR- OG FJERNVIRKNING AV IDRETTSANLEGGET

Ortofoto med 5 m koter viser den framtredende, karakteristiske formen av moen, med Sokna i dalbunnen og
E6 langs elva. Jordbrukslandskapet gir godt innsyn til bebyggelsen oppe på moen, og vid utsikt fra den.
Nummer angir ca. standpunkt for foto, og vinkel angir fotoutsnitt.
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Foto 1 er tatt fra ny bru ved E6, sør for Soknedal sentrum. Fra vegen er skoleanlegget, kirken og
gårdstunene i nærheten, godt synlig. Ny idrettshall vil ikke være synlig herfra

Foto 2 er tatt fra veg i lia, øst for Soknedal sentrum. Fra denne vegen vil hallen bli godt synlig. Vegetasjon i
overkant kan gjerne trekkes fram for å dempe dimensjonen på hallens gavl/ta
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Foto 3: Nærvirkning
Øverst viser dagens situasjon, nederst er hall med servicebygg, kunstgrasbane og parkeringsplass lagt inn.
Slik vil anlegget oppleves innenfor planområdet. Randvegetasjonen kan med fordel trekkes rundt bygget, for
å dempe volumet
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Foto 4: Nærvirkning
Øverst viser dagens situasjon, nederst er hall med servicebygg, kunstgrasbane og parkeringsplass lagt inn.
Slik vil anlegget oppleves innenfor planområdet, fra kirkegården. Randvegetasjonen kan med fordel trekkes
rundt bygget og ny parkeringsplass, for å gi visuell skjerm/avstand mellom kirkegård og idrettsanlegg
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Foto 5: Fjernvirkning. Sett fra vegen oppover i lia på vestsiden av Sokna, vil idrettshallen være godt synlig,
men forholder seg til skolebyggene, og kamuflerer verken Hov Nordgård eller kirken. Her ser en også at det
kan tolereres at hallen blir liggende på kote 278, tilsvarende som terrenget inntil kirken. Randvegetasjonen
inntil hallen kan med fordel videreføres rundt denne, og evt i forkant av banen

Foto 6: Hovsmoen sett fra E6, på veg nordover gjennom sentrum
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Foto 7: Videre på E6 nordover gjennom sentrum. Gårdstunene, skolen og kirken er karakteristiske
landemerker, godt synlig fra E6 gjennom Soknedal sentrum. Framtidig utbygging i planområdet vil ikke bryte
denne silhuetten. Idrettshallen vil ligge såpass langt innpå moen at den ikke vil være synlig fra sentrum

Foto 8: Ved kryssing av brua over Sokna, er vi så lavt i terrenget at bygninger tilbaketrukket fra kanten av
platået, oppe på moen, forsvinner mer og mer
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KONKLUSJON – AVBØTENDE TILTAK
Visualiseringen dette notatet viser, tar utgangspunkt i plassering, areal, volum og kotesatt høyde på
idrettsanlegget, som vist i reguleringsplan med illustrasjonsplan og terrengsnitt vist tidligere i notatet.
Visualiseringen viser at det viktige landemerket som silhuetten av bygningene på kanten av Hovsmoen
utgjør, ikke vil bli brutt eller kamuflert av idrettshallen. Forøvrig vil hallen bli godt synlig fra vestsida av
dalføret, slik foto 5 viser.
Fotoene viser randvegetasjon langs dyrkamark, som det vil være naturlig å bygge videre på for å gi en viss
kamuflasje av hallen. Dermed dempes både fjern- og nærvirkningen av det store volumet. Skjermplanting vil
også gi le mot vind og vær, og motvirke solifluksjon og erosjon i skråning. Skjermplanting bør skje med
stedegen vegetasjon, tilsvarende som i eksisterende randsoner
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Sammendrag
Det ligger i dag vann-, spillvann- og overvannsledninger fram til planområdet. Det er tilstrekkelig kapasitet på
spillvannsledningen som ligger fram til skolen. Kapasiteten på vannforsyningssystemet har kapasitet til å
forsyne området med forbruksvann. Imidlertid har ledningene ikke kapasitet til å levere nok vann ut fra krav
til brannvannsforsyning.
Overvann fra området øst for bekken ledes til bekk. Dette gjelder avrenning fra fotballbane, hall og
parkeringsplasser samt arealer ovenfor hallen. Drenering av kirkegården skjer mot eksisterende ledningsnett
i vegen opp til kirka.
Området rundt kirka er flomutsatt. Det må her gjøres tiltak i bekken for å eliminere problemet. Bekkeløp må
renskes og holdes åpen. I sving på bekken sør for kirka bør det etableres en energidreper for å hindre
vannet i å strømme ut på jordet og inn på kirkegården. Eksisterende kulverter i bekken er for små og må
skiftes til større kulverter.
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1 Generelt
VA-planen omfatter reguleringsplan for skoleanlegg/barnehage, ny kirkegård og nytt idrettsanlegg med
atkomster og parkeringsareal. Områder ligger nord for Soknedal sentrum i området ved Soknedal skole og
Soknedal kirke på Hovsmoen.
Plankart
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I tillegg til omfang vist i plantegning, vil det være nødvendig med inngrep i bekken sør for området for å
hindre flom inn mot kirkegården.
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2 Eksisterende ledningsanlegg
Eksisterende ledningsanlegg:
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Det ligger i dag en 160mm ledning fra høydebassenget vest for Soknedal stasjon og ned til Nordstuu. Derfra
ligger det en 110mm ledning ned til Soknedal tjenestesenter. Området med skolen og kirka forsynes via en
90mm ledning fra Soknedal tjenestesenter og opp til avkjørsel til kirka. Herfra går det en 75mm ledning opp
til skolen, to ledninger videre nordover opp vegen forbi skolen, der den ene forsyner brannhydrant og
brannkum. I tillegg går det en 110mm og en 50mm ledning opp mot kirka. Forsyningsanlegget vil ikke ha
kapasitet til å forsyne området med brannvann.
Opp mot krysset nedenfor skolen ligger det en 175mm spillvannsledning. Videre ligger det en 160mm opp
mot kirka og en 110mm opp til skolen/barnehagen.
Det ligger også en 315mm overvannsledning opp mot krysset nedenfor skolen. Det går også en 300mm opp
mot kirkegården.
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3 Illustrasjonsplaner
Illustrasjonsskisse

Illustrasjonsskissen viser tiltak innenfor planområdet som vurderes i dette notatet. For
overvannshåndteringen av området vil bekken være et skille der overvann øst for området ledes til bekken
og kirkegårdsområdet ledes til eksisterende ledninger i vegen ned fra kirka.
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4 Vann og brannvannsforsyning
Forsyningssituasjonen for vann er svak i området i dag. Det ligger en 90mm ledning fram til området. Denne
har ikke kapasitet til levere tilstrekkelig vann ved en brann.
Ut fra ledningskart er følgende data funnet for overføringssystemet fra høydebassenget og fram til
planområdet:
•
•
•
•
•

Lengde 160mm fra høydebasseng til Nordstuu: ca 500m
Lengde 110mm mot Soknedal tjenestesenter: ca 260m
Lengde 90mm fra tjenestesenteret til kryss nedenfor skolen: 380m
Beliggenhet høydebasseng: ca kt 314
Beliggenhet skole: ca kt 275

Data ovenfor tilsier et maksimalt trykk ved skolen på ca 40mVs.
Normalt kreves det en kapasitet på 50l/s ved brann på skoler og større bygg. For spredt bebyggelse kreves
normalt 20l/s i kapasitet.

Tap i ledningsnettet ut fra vannføring er vist i tabell nedenfor. Det er her forutsatt at det ligger PE ledninger.
Dersom det ligger PVC ledninger vil tapet bli noe mindre. Det er oppgitt ytre og indre diameter for
ledningene. Tapet er oppgitt i promille.

Ledningsdiameter

4l/s

6l/s

10l/s

20l/s

90/73

20

35

90

110/90

4,5

10

25

100

160/130

0,7

1,5

4,5

15

50l/s

70

Ser en bort fra forbruk og tap underveis på nettet, er det utarbeidet en tabell nedenfor som viser maksimalt
trykk ut fra forbruk. Tap er beregnet fra høydebasseng til skolen. Tallene i tabellen må kun ses på som
orienterende.

4l/s

6l/s

10l/s

Tap i 160mm ledning

0,5m

1m

3m

Tap i 110mm ledning

1,5m

3m

7m

Tap i 90mm ledning

7,5m

14m

35m

Tap totalt

9,5m

18m

45m

30mVs

20mVs

Undertrykk

Tilgjengelig trykk ved
skolen
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Kapasiteten på dagens ledningsnett fram til skolen ligger sannsynligvis omkring 6l/s. Dersom 90mm
ledningen skiftes ut med 160mm ledning, vil kapasiteten øke til ca15l/s. Om hele ledningsstrekket er lagt
med 160mm ledning, vil nettet kunne levere vel 20l/s. Det er her ikke sett på muligheter til sammenkobling
mellom ulike nett rundt tjenestesenteret før å øke kapasiteten.
Skal en få tilfredsstillende brannvannsforsyning for både skole, kirke, idrettshall og omkringliggende
bebyggelse, vil det være naturlig å bygge et høydebasseng i området. Med det forbruk som er i dag, vil dette
la seg gjennomføre uten tiltak på eksisterende nett.
Maksimalforbruket rundt skolen/hallen vil skje under bruk av dusjer. Dette vil være kortvarig forbruk og ikke
påvirke trykket over tid.
Antatt maksforbruk på idrettshall/skole:
•
•
•

Ved ca 15 dusjer antas maks forbruk lik ca 2l/s (10 dusjer i samtidig bruk)
Antatt maks forbruk skole/barnehage:
Antatt privat forbruk:

Vann fram til hallen tas fra 110mm vannledning i vegen rett vest for Nordgården. Det legges minimum
160mm ledning fram til hallen. Brannkummer/hydranter bør etableres ved tilkobling til eksisterende ledning,
etter kryssing av bekk og ved hall.
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Skisse ledningsanlegg
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Brønner, ledningstraseer meget usikre

Det ligger to brønner i den ene bekken øst for kirka. Beliggenhet på ledningene er usikre. Brønnene forsyner
Sørgården, Nordgården og kirka. Om gårdene og kirka ikke tilknyttes offentlig anlegg, må ledningene legges
om og tilpasses ny situasjon.
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5 Spillvann
Det ligger en 175mm spillvannsledning opp til skolen. Denne har stor nok kapasitet til å motta mer spillvann
enn dagens situasjon om det ikke føres fremmedvann (overvann) inn på ledningen. Det vil derfor ikke være
behov for endringer i spillvannssystemet fram mot hallen/skoleområdet.
Spillvann fra hallen legges sammen med vannledningen ned til eksisterende anlegg i vegen opp til kirka. Det
legges 160mm ledning.
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6 Overvann
Overvann fra området ledes i to systemer ut av området.
Overvann fra sørsiden av skolen og kirka ledes i dag i 315mm overvannsleding langs veg ned til E6.
I overkant av eksisterende bebyggelse går det en bekk som drenerer areal øst og sørøst for området.
Kirkegården
Avrenning fra ny kirkegård må skje mot eksisterende 300mm ledningen i vegen opp til kirka. Føres vannet
mot bekken kan det medføre vann tilbake i ledningsnettet og inn på kirkegården via drenssystemet.
Drenering av gravene ledes mot et ledningssystem som legges i gang og kjørearealene på kirkegården og
som samles før det ledes inn på eksisterende ledning.
Idrettsanlegg
Overvann fra fotballbane og hall, samt områdene rundt ledes til bekk. Fra hall og bane ledes overvann til
ledning som legges i samme grøft som øvrige ledninger.
For å unngå vann inn mot veggen på hallen ovenfra, bør det anlegges grøfter rundt hall som drenerer vannet
til bekk på begge sider av anleggene. Utforming av disse skjer under detaljplanleggingen.
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7 Flom i bekker
Mot området kommer det to bekker som samles ved Nordgården. Den ene kommer fra området sørøst for
kirka og forårsaker flom på kirkegården da den går over sine bredder i svingen rett sør for kirkegården.
Nedslagsfeltet for denne bekken er på ca 18 ha.
Det kommer også en bekk østfra ned mot Nordgården. Denne ligger rett syd for utbyggingsområdet for hall
og fotballbane. Nedslagsfeltet for denne er på ca 16ha.
Under veger ligger det i dag kulverter på ca 500mm.
Begge kulvertene har for liten kapasitet til å ta unna flomvann. I perioder flommer bekken utover. Det er noe
usikkert om dette kun skyldes for små kulverter eller også generelt for lite bekkeløp.
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Kulverter ca
500mm

Overflommingspunkt mot
kirkegård
Flomveg gjennom
kirkegård

Problempunkt flom
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Kirka

Skolen

Nedslagsfelt bekker
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Ved bruk av den rasjonelle metoden er det beregnet flomføringer for bekkene.

•
•
•
•

Q=K*∅*I*A
K: klimafaktor
∅: Avrenningskoeffisent
I: Nedbørsintensitet
A: Areal

Det er benyttet IVF kurver for Voll, Trondheim. Dette vil gi noe usikkerhet omkring beregnet tilførsel.
Følgende data er benyttet:
•
•
•
•
•
•
•

Areal nordlig bekk: ca 16ha
Areal bekk mot kirkegård: ca 18ha
Konsentrasjonstid begge felt: tc = 0,6 * L * H-,05 = 1 time
Avrenningskoeffisient: 0,5
Nedbørsintensitet 20 år: 39,2 l/s*ha
Nedbørsintensitet 200 år: 52,3 l/s*ha
Klimafaktor: 1,2

Avrenningsmengder i bekker:
Bekk

20 års avrenning
l/s

200 års avrenning
l/s

Bekk mot kirka

425

585

Bekk mot Nordgården

375

520

Bekk forbi skolen

800

1105

Med de fallforhold som er på bekken, bør det anlegges 1000mm kulverter etter at bekkene er gått sammen
og 800mm kulvert der bekkene er delt. Dette for å hindre oppstuving bakover i bekken og flom på tilliggende
arealer. Bekkeløpene bør også renskes for trær og busker slik at det ikke ligger hindringer i bekken. Dette vil
redusere oppstuving og fare for oversvømmelse
For å unngå at vann flommer inn over kirkegården, må det sørges for at vann holder seg i bekkeløpet. Dette
innebærer at en spesielt i svingen på bekken sør for kirkegården gjør nødvendige tiltak. Det bør her
anlegges en energidreper som reduserer farten på vannstrømmen i retningsendringen. Dette kan gjøres ved
at det anlegges en dam i svingen med en dybde på ca 1 – 1,5m og helst med et dropp inn mot dammen.
Dette kan gjøres ved at en anlegger droppet ved hjelp av å steinlegge grøfteprofilet oppstrøms dammen og
anlegge en terskel inn mot dammen. Det er her viktig at en sørger for nok plastring slik at bekken ikke graver
i bunn og sider.
Videre må det sørges for at bekkeløpet videre har tilstrekkelig kapasitet til å lede bort vannet.
For alle bekkeløpene gjelder det at disse må vedlikeholdes for å unngå oversvømmelser.
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Detaljregulering Hovsmoen - Samferdsel
Sammendrag/konklusjon
Denne rapporten er utarbeidet i henhold til vedtatt planprogram for reguleringsplan Detaljregulering av Hov,
gnr. 134, bnr. 3 m. fl, Midtre Gauldal kommune. Rapporten skal overordnet vurdere veg- og trafikkløsninger,
parkeringsbehov og universell utforming. Det skal reguleres og tilrettelegges for utvidelse av Soknedal
kirkegård, Soknedal skole og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles
parkeringsareal.
I rapporten anbefales det at adkomst til planområdet skal følge kommunal veg 43 forbi Soknedal skole, før
en ny veg av vegklasse Overordnet boligveg går inn til en felles parkeringsplass mellom nytt idrettsanlegg og
utvidet kirkegård. Det anbefales å øke parkeringskapasiteten i området med 130 parkeringsplasser. Totalt
sett vil antall parkeringsplasser i området bli ca. 210.
I forbindelse med utbyggingsprosjektet E6 Soknedal som er antatt ferdig i år 2020 utbedres kommunal veg
43. På grunn av vegens stigning kan den ikke anses som universelt utformet, men ny separat gang- og
sykkelveg skiller myke trafikanter fra øvrig trafikk, og det bedrer trafikksikkerhet og fremkommelighet
betydelig for alle trafikanter. Det anbefales fortau langs adkomstvegen videre inn til idrettsanlegget.
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1

Innledning

Denne rapporten er utarbeidet i henhold til vedtatt planprogram for reguleringsplan Detaljregulering av Hov,
gnr. 134, bnr. 3 m. fl, Midtre Gauldal kommune. Rapporten skal overordnet vurdere veg- og trafikkløsninger,
parkeringsbehov og universell utforming.

2

Eksisterende situasjon

Planområdet for reguleringsplanen omfatter i dag blant annet Soknedal skole, Soknedal barnehage, og
Soknedal kirke. I tillegg finnes det landbrukseiendommer og boligeiendommer. Omkringliggende arealer er i
hovedsak landbruksarealer med tilhørende gårdstun.

Figur 1 - Eksisterende situasjon (Kilde: Kartinnsyn Midtre Gauldal kommune)

2.1

Adkomst

Adkomst til området er i dag via kommunal veg 43 som tar av fra E6 ved Hovsbrua. Dette er en grusveg med
bredde på ca. 6 meter som i dag har stigninger opp mot 14%. Til Soknedal Kirke går det en avstikker fra
kommunal veg 43. Avstikkeren er en grusveg med vegbredde ca. 6m.
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Figur 2 – Kommunal veg 43: Dagens adkomstveg til
Soknedal skole og Soknedal barnehage

Figur 3 - Dagens adkomstveg til Soknedal kirke

Rett vest for skolens fotballbane er det anlagt en gruset plass som fungerer som snuplass for buss.
Kommunal veg 43 fra E6 til Soknedal skole er en del av 1648 2015009 Reguleringsplan E6 Soknedal
sentrum – Korporalsbru. E6 skal etter denne planen legges utenom Soknedal sentrum. E6 vil gå i tunnel rett
under planområdet. I henhold til vedtatt reguleringsplan skal også adkomstvegen opp til Soknedal skole
oppgraderes til asfaltveg med uH2-standard. Dette er en vegklasse med vegbredde 7,5m og den er
dimensjonert for fartsgrense 60 km/t. Det skal anlegges gang- og sykkelveg og fortau helt opp til Soknedal
skole.
I tillegg til oppgraderingen av adkomstvegen skal krysset med eksisterende E6 ved Hovsbrua utbedres.
Tiltakene nevnt over blir bygget i forbindelse med utbyggingsprosjektet E6 Soknedal som er antatt ferdig i år
2020.
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2.2

Parkering

Figur 4 - Eksisterende parkeringsareal ved Soknedal
skole og barnehage (Kilde: Kartinnsyn Midtre Gauldal
kommune)

Figur 5 - Eksisterende parkeringsareal ved Soknedal
kirke. (Kilde: Kartinnsyn Midtre Gauldal kommune)

I dag besitter Soknedal skole ca. 30, Soknedal barnehage ca. 20 og Soknedal kirke ca. 30 opparbeidede
parkeringsplasser. Ifølge Soknedal kirke er det ved større arrangementer for liten parkeringskapasitet ved
kirka. Soknedal skole og Soknedal barnehage har i dag akseptabel parkeringsdekning ifølge brukerne.
I tillegg til de opparbeidede parkeringsplassene ved skolen benyttes grusplassen vest for fotballbanen til
korttidsparkering og bringing/henting.

2.3

Trafikksikkerhet og universell utforming

Adkomstvegen opp til Soknedal skole og barnehage fremstår i dag som ikke god nok med tanke på
trafikksikkerhet og universell utforming.
Oppgraderingen som skal gjøres i utbyggingsprosjektet E6 Soknedal vil gi adkomstvegen akseptabel
standard, selv om stigningen på deler av strekningen er for bratt i henhold til vegstandarden. Adkomstvegen
har også et for krapt høybrekk rett ved skolebygget. Eksisterende terrengforhold og nærføring til skolebygg
gjør at dette er vanskelig å gjøre noe med.
Etablering av gang- og sykkelveg skiller myke trafikanter fra øvrig trafikk. Selv om gang- og sykkelvegen ikke
kan defineres som universell utformet, på grunn av at stigningen er for bratt, vil den likevel forbedre
trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter.
Kryssutbedring ved dagens E6 vil øke oversikten og trafikksikkerheten i dette krysset betydelig
sammenliknet med dagens uoversiktlige kryss.
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3

Ny situasjon

Det skal reguleres og tilrettelegges for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole og Soknedal
barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal. Det er i planen foreslått at
idrettsanlegget skal ligge nordøst for Soknedal skole- og barnehage. Soknedal kirke er planlagt utvidet
nordover.

Figur 6 - Skisse over hvordan planområdet kan bli

3.1

Adkomst

Nytt idrettsanlegg vil øke trafikkmengden til området. Etter opprustingen av kommunal veg 43 gjennom
byggeplan E6 Soknedal vurderes den til å ha tilstrekkelig standard til å imøtekomme trafikkøkningen.
I forbindelse med reguleringsarbeidet er det vurdert 3 mulige adkomstveger til nytt idrettsanlegg og felles
parkeringsplass.
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Figur 7 - Adkomstalternativ 1, 2 og 3. (Kilde: Kartinnsyn Midtre Gauldal kommune)

Adkomstalternativ 2 og 3 ble forkastet på et tidlig tidspunkt på grunn av vanskelige stignings- og
terrengforhold.
Anbefalt adkomst til nytt Idrettsanlegg og felles parkeringsplass er derfor adkomstalternativ 1 fra kommunal
veg 43, nord for Soknedal skole i nærføring til eksisterende parkeringsplasser. Man vil da i størst mulig grad
benytte seg av den oppgraderte kommunale veg 43. I tillegg vil de eksisterende parkeringsplassene ved
Soknedal skole og Soknedal barnehage være naturlig ekstrakapasitet når parkeringsplass ved
idrettsanlegget er full.
Adkomstvegen anbefales dimensjonert etter vegklasse Overordnet boligveg etter Statens vegvesens
håndbok N100. Vegen er 5,5 - 6 meter bred og er dimensjonert for 30km/t. For å ivareta trafikksikkerhet og
universell utforming anbefales ensidig fortau med minimum 2,5m bredde.
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Figur 8 - Overordnet boligveg med fortau (Kilde: Statens vegvesens Håndbok N100)

Fremkommelighet for buss, lastebil og utrykningskjøretøy må ivaretas helt fram til idrettsanlegget.
Kjøretøyene må også ha snumulighet.
Ved å benytte kommunal veg 43 som adkomstveg til det nye idrettsanlegget er det ikke behov for
oppgradering av adkomstvegen til Soknedal kirke. Det er ikke forventet umiddelbar økt trafikkmengde til kirka
basert på nye regulerte funksjoner, og adkomstvegen fungerer etter kirkas uttalelser bra slik den er i dag. En
eventuell opprusting og asfaltering av vegen kan vurderes ved en senere anledning med tanke på generell
trafikkøkning.
Adkomst til Soknedal kirkes nye driftsbygning bør benytte seg av adkomstvegen til idrettsanlegget. Andre
adkomstalternativer vil føre til unødvendige terrenginngrep, eller inngrep i kirkegården til Soknedal kirke.

3.2

Parkering

Nytt idrettsanlegg medfører økt behov for parkeringsplasser i området. Tabell 1 viser anbefalt
parkeringsdekning for virksomheter fra ulike parkeringsveiledere- og normer.
Tabell 1 - Anbefalt parkeringsdekning

Byggforsk 312.130
Parkeringsplasser og
garasjeanlegg

Kirker
0,1-0,3 pr antall
sitteplasser

Skoler
0,6-1 pr antall ansatte

Kulturdepartementet
Veileder: Idrettshaller
– Planlegging og
bygging

Idrettsanlegg
0,2-0,4 pr antall
tilskuere
0,2-0,3 pr antall
ansatte
En tommelfingerregel
er 20 %
parkeringsdekning av
antallet personer i
idrettsanlegget
innenfor en avstand på
500m. Sambruk med
parkeringsplass med
skoler må vurderes.
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Trondheim
kommune: Krav til
parkering - veileder

0,1-0,6 pr antall
sitteplasser

0,5 – 0,8 pr årsverk

0,1-0,5 pr 10
tilskuerplasser

Soknedal kirke har innmeldt et ønske om totalt 80-100 parkeringsplasser, da dagens parkeringsdekning er
for lav ved større arrangement i kirka. Dette antallet samsvarer med Byggforsks anbefaling på 0,1-0,3
parkeringsplasser pr antall sitteplasser. Soknedal kirke har ca. 500 sitteplasser.
Felles parkeringsplass i området bør plasseres mellom Soknedal kirke og det nye idrettsanlegget for å
minimere avstand til begge funksjoner. Det anbefales at parkeringsarealet er stort nok til ca. 100
parkeringsplasser. Kulturdepartementets Veileder for Idrettshaller anbefaler parkeringsdekning for 20% av
personer inne på idrettsanlegget, hvilket vil si at et parkeringsareal med 100 plasser tilsvarer at
idrettsanlegget har 500 besøkende.
Parkeringsplassene ved Soknedal skole og Soknedal barnehage vil fungere som reservekapasitet for
parkeringsplassen mellom Soknedal kirke og idrettsanlegget. For å øke reservekapasiteten ytterligere, kan
Soknedal skoles eksisterende parkeringsareal økes fra 30 til 60 parkeringsplasser. Da vil skolen i tillegg ha
god parkeringskapasitet ved en eventuell fremtidig utvidelse av skolen. Soknedal barnehages og Soknedal
kirkes eksisterende parkeringsareal med hhv. 20 og 30 plasser bør beholdes. På grunn av beliggenhet er det
vanskelig å utvide disse parkeringsarealene.
I nærhet til utvidet kirkegård nord for Soknedal kirke bør det anlegges HC-plasser for å sikre universell
utforming og minimere gangavstanden fra parkeringsplass til ny gravlund. For de som skal raskt inn og ut av
gravlunden for å stelle graver bør det også tilrettelegges for korttidsparkering i nærhet til kirkegården.
Totalt sett vil antall parkeringsplasser i området bli ca. 210. Ved større arrangement må det påregnes at alle
parkeringsarealer benyttes.
I videre detaljering av parkeringsplassutforming må krav til handikap-plasser ivaretas. Norges
Handikapforbunds kvalitetskrav anbefaler at 5-10% av plassene på en parkeringsplass skal være HCplasser.
Sykkelparkering må planlegges og plasseres slik at det blir attraktivt å benytte sykkel til idrettsanlegget.
For idrettslag som kommer med buss kan mulig bussparkering være på grusplassen rett vest for Soknedal
skoles parkeringsplass.

3.3

Trafikksikkerhet og universell utforming

Idrettsanlegget fører til økt trafikkmengde. For å sikre universell utforming og god trafikksikkerhet må myke
trafikanter skilles fra øvrig trafikk med fortau eller gang- og sykkelveg. Det anbefales at det i
reguleringsplanen anlegges fortau langs adkomstvegen til idrettsanlegget.
Adkomstvegen til idrettsanlegget går i et skole- og barnehageområde og det er viktig at vegens utforming
ikke oppfordrer til høy fart. Fartsgrensen bør ikke være over 30 km/t og fartsreduserende tiltak bør vurderes i
detaljprosjekteringen.
Universell utforming må ivaretas fra parkeringsplass til gravlund og idrettsanlegg.
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Videre prosjektering

I videre detaljprosjektering er det flere forhold som må vurderes nærmere. Noen av disse er detaljert
parkeringsplassutforming, detaljert horisontal- og vertikalgeometri på adkomstveg, fremkommelighet,
snumulighet og oppstilling for buss, lastebil og utrykningskjøretøy, breddeutvidelse i kurver, gangakser med
plassering av fotgjengerovergang, eventuelle fartsreduserende tiltak osv. I tillegg må det vurderes hvordan
det skal tilrettelegges for lademuligheter for elbil både på eksisterende og nytt parkeringsareal.
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Kulturminnevurdering
Nordgarden Hov, Sokndal, Midtre Gauldal
Gnr/Bnr:

134/3

Eigere:

Heidi Storrø / Knut Krokan

Samandrag/konklusjon
Kulturminneverdien er relativt høg for dei enkelte bygga: dei er frå før 1850 og dei er i bra stand,
har original form og materialbruk og den innbyrdes plasseringa representerer den kompakte
tunforma på ein god måte. Mange av dei tette tuna løysast opp slik dei gjerne gjer med moderne
driftsformer. Eldhuset / størhuset har spor som tyder på ein mye eldre historikk.
Låven,- den yngste delen,- har svikt i deler av tak, men er viktig for firkanttunet som husgruppe..
At husa er flytta omkring 1900 gjer at klyngetunet frå tidleg 1800-tal ikkje er like lesbart og
autentisk. Men flytting og ombruk av hus var i mange hundreår meir ein regel enn eit unnatak, og
slik representerer dei eit anna typisk trekk ved byggeskikken.
Nordgarden ligg svært eksponert på platå-kanten, og kulturlandskapet kring kyrkja vil endra
karakter om garden kjem bort.

Versjon

Dato

Omtale

Utarbeidd

Fagkontrollert

Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidd av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrar
Norconsult AS. Dokumentet må berre nyttast til det formål som går fram i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast
tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier.
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1 Historikk
Nordgarden Hov låg opprinneleg i eit klyngetun saman med Midtstuu og Sørgarden der Midtstuu
ligg i dag,- tvers over grendavegen ved skulen.
Etter utskiftinga sist på 1800-talet vart husa flytta og oppsett på dagens tun i 1906.
Hovudlåna og stabbura vart oppsette slik dei var.
Fjøset vart oppsatt nytt, men spor i konstruksjonane tyder på at deler av materiale er gjenbrukte.
Søndre del av verkstadbygget ser ut til vere gjenbruk av eldhuset, og det er tømra til ein ny del mot
nord.
Alder på husa:
Arne Berg vurderer at tunet med stuggu og fjøs vart bygd mellom 1799 og 1826.
Stabbura er frå same tid eller eldre.
Eldhuset kan vere enda eldre da den hustypen som det representerte i klyngetunet kan vere
gjenbruk. Før Trønderlåna vart byggeskikken, var enkle bustadhus med denne forma ein vanlege
hustype. Vindu og detaljering i laftet skil seg klart frå den andre delen.
Smia som i dag står ved skulen kan vere flytta frå Nordgarden (anmerka med pil på
oversiktsteikning).
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KLYNGETUNET HOV FØR 1906
Nordgarden øverst til v., Midtstuu til h. og Sørgarden nedst.
(Ill.: Arne Berg: Norske gardstun)
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NORDGARDEN HOV FØR 1906
(Ill.: Arne Berg: Norske gardstun)
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1. Kulturminneverdi
Dei enkelte husa:
Både stuggulåna og stabbura vart i det alt vesentlege flytta med sin originale form og materialar.
Stabbura er tilnærma uendra.
Våningshuset er panelt. Eldre foto syner ei sveitsarhus-prega detaljering med seks-ruta vindauge
og ein forseggjort hovudinngang, paneling og vindaugssetting truleg frå fyrste del av 1900-talet.. I
dag har huset tømmermannspanel. Eit vindauge i kjøkenet er utvida, og dei øvrige har ei to-fags
inndeling. I det øvrige er det gamle huset i behald.. Teknisk tilstand er gjennomgåande bra.
Eldhuset / verkstaden bør vurderas nærare da den eldste delen kan vere av mye eldre dato.
Smia (ved skulen) er mest truleg frå den eldre garden og flytta til ny tomt ved skulen,- etter
tradisjonen plassert i brannsikker avstand frå tunet.
Husa på dei andre gardane i klyngetunet er ikkje i behald i dei nye tuna.
Husa på Nordgarden Hov består i stor grad av dei opprinnelige husa frå klyngetunet og dei er lite
endra. Alle husa utanom fjøset er mest truleg frå før 1850
Låven har ein større dimensjon, og er representativ for tida kring førre hundreårskiftet. Den har ein
særs godt mura naturstensdel i dyrefjøset. Delar av taket har svikta, men underliggande
konstruksjonar let seg restaurere.

Inngangsparti foto frå før 1919.
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Tunet
Tunforma liknar den opprinnelige med ei tett plassering av våningshus, stabbur og eldhus /
verkstad i eit relativt lukka tunrom. Men etter hamskiftet sist på 1800-talet kom den store einheitslåven som vinkelbygg og med dyrerom og gjødselkjeller mura med naturstens-vegger.
Tunet representerer ein typisk Sokndals-gard etter hamskiftet i siste del av 1800-talet, og har
samstundes mange av trekka frå klyngetunet i behald.
Tunet har mange hus for ulik bruk, men no med den store einheits-låven i vinkel i eit relativt lukka
tunrom. Den tette og karakteristiske tunforma vil miste sin heilskap om enkeltbygg kjem bort, og
dei enkelte bygga vil også miste sin samanheng.

Nordgarden fotografert frå kyrkjetårnet rundt 1933, smia kan sjåast nord for tunet

Områdevurdering
Firkant-tuna anlagt med særs eksponerte plasseringar på den opne dyrkamarka er i dag det mest
markante trekket med kulturlandskapet i Soknedal. Dette bildet vil endre seg om mange av dei
tette tuna løysast opp slik dei gjerne har gjort med moderne driftsformer. Om Nordgarden blir
bevart, bør firkant-tunet oppretthaldast i ei eller anna form. Eksempelvis med at det steinmura
dyrefjøset oppretthaldast som enkeltbygg, - ev ombygd til forsamlingsrom eller liknande.
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Andre kulturminne-element i tunet

Hageanlegg:
Ein nokså sjeldan bær- og lysthage teikna av fylkeshagearkitekt Jon Hjelde i 1926 er rimelig intakt.
Bildet ovafor frå 1933 syner at hagen da er under opparbeiding.
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Gapestokk:
Den gamle gapestokken frå Sokndal kyrkje står på tunet. Den hadde hol til feste av halsring for
ofret. Stenen er delvis skada, vart påkøyrd av ein dyretransport og delt i to.
Foto: Knut Krokan
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Hestevandring
Kjørehjulet til ei hestevandring er oppbevara i låven og delane er i god stand.
Foto: Knut Krokan
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2. Kulturminnekrav:
Kulturminnelova §25:
For bygg frå før 1850 gjeld:
-

Meldepliktige bygningar: krav om at verneverdi må vurderast før dei endrast / flyttast / rivast
Saksgang:
 Det sendast søknad til kommunen
 Kommunen skal sende søknaden til fylkeskommunen FØR vedtak fattast
 Kommunen kan tillate riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen
tilrår vern

3. Samandrag:
Kulturminneverdien er relativt høg for dei enkelte bygga: dei er frå før 1850 og dei er i bra stand,
har original form og materialbruk og den innbyrdes plasseringa representerer den kompakte
tunforma på ein god måte. Mange av dei tette tuna løysast opp slik dei gjerne gjer med moderne
driftsformer. Eldhuset / størhuset har spor som tyder på ein mye eldre historikk.
Låven,- den yngste delen,- har svikt i deler av tak, men er viktig for firkanttunet som husgruppe..
At husa er flytta omkring 1900 gjer at klyngetunet frå tidleg 1800-tal ikkje er like lesbart og
autentisk. Men flytting og ombruk av hus var i mange hundreår meir ein regel enn eit unnatak, og
slik representerer dei eit anna typisk trekk ved byggeskikken.
Nordgarden ligg svært eksponert på platå-kanten, og kulturlandskapet kring kyrkja vil endra
karakter om garden kjem bort.
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SEFRAK registrering:
Sefrak register: 4 bygninger
Årskode

182.(1825 – 1849)
Type

SEFRAK: bygningsnr: 1

249

140 678 961 (Større stabbur)

2

249

140 678 988 (Mindre stabbur)

3

249

140 678 996 (-annen landbruksbygning) (smie)

4

241

140 678 780 (hus for dyr/landbr.lager/silo) (v Garli Liin)

5

113

184 399 679 (Våningshus)

6

249

184 399 687 (Masstu/snekkerverksted)

7

241

184 399 695 (låve/fjøs)

8

161

184 466 910 Fritidsbygg (hyttersommerh.ol.) (v Garli øst)

IKKE i SEFRAKreg

Kilder:
Arne Berg:

Norske Gardstun

Universitetsforlaget 1968

Jens Haukdal: Busetnad og folkeliv i Sokndal
Gard og grend IV

Støren 1976

Arild Røttum Sefrak-registrering

Landbruksavd.Midtre Gauldal Kommune:

Knut Krokan Bilder

Medeier av gården

Muntlig informasjon
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Temarapport idrett
Utredningen baserer seg på følgende punkt i planprogrammet:
Aktuelle
problemstillinger

Eksisterende idrettsanlegg på Hovsmoen må oppgraderes.

Vurderinger i KU

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

Framgangsmåte

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

Dagens situasjon:
Sokna IL har i dag sitt anlegg for fotball lokalisert på Hovsmoen ca 1,2 km nord for Soknedal
Oppvekstsenter som omfatter både barnehage og skole, heretter kalt skolen. Dette er et areal på ca
16000 kvm med 1 stk 11-er gressbane, 1 stk 7-er gressbane, klubbhus og parkeringsareal. Adkomst
fra skolen skjer via en smal grusvei der det er relativt stor trafikk av landbruksmaskiner som følge av
at flere gårdsbruk har mye dyrkamark beliggende rundt idrettsanlegget mens driftsbygninger/tun for
de tilsvarende brukene er lokalisert nærmere skolen.
Arealene blir sent spillbare om våren og ofte gjør våte høster sitt til at også høstsesongene blir
amputert. Dette gjør at anlegget ikke klarer å tilfredsstille tidens krav til spillbare flater fra mars til
november. På tross av dette har Sokna IL greid å opprettholde stor aktivitet og opprettholdt et bredt
og godt tilbud til barn og ungdom i alle aldre. For å fortsatt kunne opprettholde aktivitet og tilby
baneforhold i tråd med dagens krav, har idrettslaget over 4 år jobbet med bygging av idrettshall med
bl.a. 7-er fotballbane, klatrehall, mindre idrettshall og trim-/treningsrom samt utvendig 11-er
kunstgressbane på Hovsmoen. Gjennom dette arbeidet er behovet for et slikt anlegg godt kartlagt og
dokumentert. Status pr i dag er at det er klart for ferdigbehandling/godkjenning av ny
reguleringsplan som er utarbeidet for anlegget på Hovsmoen.

Behov:
Flerbrukshall
Fotball er en helårsidrett. Det har gjennom mange år vært en utfordring å gi et allsidig og godt tilbud
i vinterhalvåret til barn og unge i Midtre Gauldal kommune.
Å holde utendørsbaner åpne i vinterhalvåret har vist seg å være svært vanskelig med de
temperaturer og nedbørsmengder en normalvinter har i vårt område. For å holde tritt med
utviklingen man ser i forhold til treningsfasiliteter i sentrale regioner, vil et løft for vår region nå være
nødvendig både for topp- og breddeidrett. Situasjonen i dag er slik at vi må si nei til flere lag helt ned
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til 10 års-alderen som ønsker trening innendørs, da det ikke er nok kapasitet i eksisterende gymsaler
og idrettshaller i kommunen.
Opprinnelig var avtalen at Kunstgressbanen på Støren skulle være åpen for trening gjennom hele
året. Dette har vist seg å være svært vanskelig å få til med store nedbørsmengder og lave
temperaturer.
Det er en kjent sak at andelen inaktive barn, unge og voksne øker. Sokna IL ønsker derfor å bygge en
flerbrukshall som kan legge godt til rette for både organisert og uorganisert trening og aktivitet til
alle aldersgrupper. Hallen vi planlegger å bygge inneholder foruten en 7’ fotballbane, klatrehall, trim/treningsrom, liten idrettshall og sosiale rom. Spesielt vil et godt utrustet treningsrom kunne bidra til
bedre helse til et større lag av befolkningen.
Det ønskes også å kunne legge til rette for større kulturelle arrangementer.
En slik hall vil ikke bare dekke behovet lokalt, men vil bli et tilbud til alle i kommunen og regionen.
Våre undersøkelser viser at denne hallen vil bidra til å dekke nødvendig behov for treningsfasiliteter i
vinterhalvåret for ungdoms- og seniorlag fra Oppdal i sør til Melhus i nord. Til tross for at det er
bygget en 9-er innendørs fotballflate i Melhus, «Bankhallen», er det fremdeles underdekning i
Melhus kommune.
Utvendig kunstgress 11-erbane
Vi har lokalt ei stor utfordring ved at 11-er gressbanen på Hovsmoen ikke dekker behovet til klubben.
Årsaken er at dette er en bane med naturgress. Banen er ikke er spilleklar før i juni og må stenges i
månedsskifte august/september. Sesongen med kamper starter i april og varer ut oktober. Dette
fører til at kamper i vår- og høstsesongen må flyttes til kunstgressbanen på Støren. Som igjen
blokkerer trening til andre lag. Dette gir oss en gressbane med en brukstid på ca 200 timer på en
sesong. Med vår aktivitet har vi behov for ca 50 timer pr uke. Dette fører til at det stadig settes
begrensning til treninger pr lag. Såfremt det er tilgjengelig på kunstgressbanen på Støren, legges
treningen dit.
Sokna IL planlegger derfor å anlegge utvendig 11-er kunstgressdekke i tiknytning til planlagt
flerbrukshall. En kunstgressbane har en brukstid på ca 2000 timer og kan holdes åpen både vår og
høstsesongen. Dette sammen med den tiltenkte 7-er hallen, vil legge til rette for et veldig godt tilbud
til barn og unge som ønsker å spille fotball.

Lokalisering av anlegget – alternativer:
Som beskrevet under «dagens situasjon», så har det over flere år vært jobbet med å få realisert
bygging av idrettshall med bl.a. 7-er fotballbane, klatrehall, trim-/treningsrom, liten idrettshall og
sosiale rom samt utvendig 11-er kunstgressbane på idrettslagets anlegg på Hovsmoen.
Sokna IL har imidlertid hele tiden vært tydelig på at det er ønskelig med en lokalisering av nytt
idrettsanlegg ved Soknedal skole og barnehage. Dette ble også presentert som idrettslagets
førstevalg ved innledende møter med grunneiere ifbm. oppstart av arbeidet med hall og
kunstgressbane i 2014. Plassering av idrettsanlegget ved skole og barnehage vil uten tvil legge til
rette for mer sambruk og økt aktivitet. Gjennom et godt og grundig felles planleggingsarbeid vil
Sokna IL kunne tilpasse eksisterende planer slik at prosjektet blir så tilpasset felles behov som mulig.
Samlokalisering med skole og barnehage er også i tråd med klare anbefalinger fra Fylkeskommunen.
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Ved en slik plassering sikres også trygg adkomst via gang- og sykkelvei, som ligger inne i eksisterende
planer knyttet til pågående E6-utbygging.
Alternativet til en plassering av idrettsanlegget ved skolen, er å gå videre med planene på Hovsmoen.
Status pr i dag er som tidligere nevnt at ny reguleringsplan for anlegget på Hovsmoen er klar for
ferdigbehandling/godkjenning i Midtre Gauldal kommune. Underveis i prosessen med
reguleringsplanen er det imidlertid bl.a. kommet inn forslag på/rekkefølgekrav om at det må
etableres gang- og sykkelvei langs grusveien fra skolen og til Hovsmoen. Dette vil i så fall bli en
ganske stor merkostnad samt at det vil legge beslag på et betydelig antall dekar dyrkamark. Selv om
det ikke skulle bli stilt krav til gang- og sykkelvei så vil veien måtte utbedres/utvides for å trygge
trafikksikkerheten relatert til trafikk med landbruksmaskiner og mulige konflikter knyttet til sambruk
av veien.
En ser ikke at det finnes alternativ plassering mer sentrumsnært enn ved skolen. Det finnes ikke
arealer store nok igjen «nede» i sentrum av Soknedal til å etablere et slikt anlegg.
Konsekvenser av plassering ved Soknedal skole og barnehage
Ifbm med bygging av ny E6 gjennom Soknedal, blir det nå etablert gang- og sykkelvei fra «nede» i
Soknedal sentrum og opp til Soknedal Skole, en strekning på ca 0,5 km. Et idrettsanlegg ved skolen vil
derfor vesentlig lettere kunne nås både for gående og syklende sammenlignet med Hovsmoen der
avstanden er over 3 ganger så lang fra sentrum. Plassering ved skolen vil som tidligere nevnt uten tvil
legge til rette for mer sambruk og økt aktivitet, og en vil gjennom et godt og grundig felles
planleggingsarbeid kunne tilpasse planer slik at prosjektet blir så tilpasset felles behov som mulig.
Dette gjelder både ifht skole/barnehagens behov for fasiliteter mht fysisk fostring, SFO,
idrettsbarnehage(?) m.m., men også eks. felles utnyttelse av parkeringsarealer for idrettsanlegg,
skole, barnehage og Soknedal Kirke.
Etablering av idrettsanlegget ved skolen vil legge beslag på dyrkamark i størrelsesorden det samme
antall dekar som Sokna ILs eksisterende anlegg på Hovsmoen, dvs. ca 16 dekar. En ser for seg et
makeskifte der anlegget på Hovsmoen, som grenser til dyrkamark tilhørende samme gårdsbruk som
blir berørt ved skolen, tilbakeføres til dyrkamark. En etablering ved skolen vil derfor i sum ikke
«forbruke» dyrkamark sett ifht etablering på Hovsmoen.
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2019-06-06

Risiko og sårbarhets-analyse - detaljregulering Hov, gnr. 134, bnr. 3
m.fl.
Metode
ROS-analysen identifiserer potensiell fare, konsekvens og risiko knyttet til utbygging i et område. Ved påvist
risiko vurderes også eventuelle tiltak. Metoden er basert på hovedprinsippa i NS 5814 «Krav til
risikoanalyser» og veilederen fra DSB - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet – 2017 (dsb.no).
Risiko er knyttet til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er difor
knyttet usikkerhet til både om hendelsen vil inntreffe (sannsynligheten) og omfanget (konsekvensen) av
hendelsen dersom den inntreff.
Sannsynlighet for at faren inntreffer er gradert etter frekvens, dvs. hvor ofte man antar at hendelsen vil finne
sted og inndelt etter følgende skala:
Sannsynlighet

Frekvens

Lite sannsynlig – S1

Mindre enn en gang hvert 50. år

Middels sannsynlig - S2

Mellom en gang hvert 10. og hvert 50. år

Stor sannsynlig – S3

Mellom engang hvert år og hvert 10. år

Svært stor sannsynlig – S4

Mer enn en gang hvert år.

Konsekvensen av en eventuell hendelse er vurdert i forhold til liv/ helse, materielle/ økonomiske verdier,
miljø og samfunnsviktige funksjoner.
Konsekvens

Liv/ helse

Miljø

Økonomiske verdier
/produksjonstap

Ingen eller små Ingen personskade
konsekvenser
K1

Ingen eller mindre skader

Skader for inntil 50 000 kr.

Middels
konsekvenser
K2

Små personskader

Middels skader, regionale konsekvenser
med restitusjonstid < 1år.

Skader mellom 50 000
– 5 mill.

Store
konsekvenser
K3

Alvorlige skader

Alvorlige skader, regionale konsekvenser Skader mellom 5 mill. og
med restitusjonstid > 1 år
50 mill.

Svært store
konsekvenser
K4

En eller flere døde

Svært alvorlige skader, uopprettelig
miljøskade.

Skader for mer enn 50
mill.
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Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hendelsen om den
skulle inntreffe. Vurderingene av de ulike hendelsene settes det opp en risikomatrise.
SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS
K1 – Liten

K2 – Middels

K3 – Stor

K4 – Svært stor

S4 – Svært stor
S3 – Stor
S2 – Middels
S1 – Liten
Hendelser med røde felt: Tiltak er normalt nødvendig.
Hendelser med gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser med grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres.

Fareidentifisering er gjennomført med sjekkliste basert veileder fra DSB og fra NVE. Sjekklisten lister opp
alle tenkelige hendelser og farer som innenfor en viss sannsynlighet kan gi negative konsekvenser.
Potensielle hendelser er definert i to hovedgrupper, «naturfarer» og «menneske- og virksomhetsbaserte
farer».
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Fareidentifisering
HENDELSE/SITUASJON

Aktuelt

SNIVÅ

KNIVÅ

RISIKO

Kommentarer/tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred

Nei

Området ligger over marin grense.
I henhold til NVE Atlas er planarealet ikke omfattet
av områder der aktsomhetskart for jord- og
flomskred viser fare for skred med potensielle
utløpsområder for alle typer løsmasseskred.
Hoveddelen av planområdet er flatt.
Landbruksarealerne mot øst har stigning ca 1:4.

2.

Snø-/isras

Nei

3.

Flomras

Ja

4.

Flodbølge

Nei

Eiendommene ligger ca. 275 m.o.h.

5.

Undersjøisk ras deponi

Nei

Eiendommene ligger ca. 275 m.o.h.

6.

Tidevannsflom/stormflo

Nei

Eiendommene ligger ca. 275 m.o.h.

7.

Radongass

Ja

S2

S1

K2

K3

Grønn

Grønn

Planområdet ligger ca. 25 meter høyere i terrenget
enn Gaula. NVE har kart som viser
aktsomhetsområder for jord- og flomskred med
potensielle utløpsområder for alle typer
løsmasseskred. Datasettet viser at eiendommen
ikke inngår i områder som antas utsatt for flom og
skredfare. Det går bekker gjennom området og
eventuelle konsekvenser av økt avrenning må
avklares i planprosessen.

Forholdet er ikke undersøkt. 5-20% av målinger i
Støren er over tiltaksnivået. Miljøstatus.no viser at
planområdet har moderat til låg radon-aktivitet.
I henhold til § 13-5 i forskrift om tekniske krav til
byggverk skal bygninger prosjekteres og utføres
med radonforebyggende tiltak når det ikke er
dokumentert at forholdene er tilfredsstillende.

Vær, vindeksponering. Er området:
8.

Vindutsatt

Nei

9.

Nedbørutsatt

Ja

S2

K2

Grønn

Se punkt 3

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på eller konsekvenser for:
10. Grøntstruktur/sårbar flora

Ja

S4

11. Sårbar fauna, vann

Nei

Ikke innsjøer i området

12. Sårbar fauna land

Nei

I henholdt til miljøstatus.no er det ikke sårbar fauna
direkte kyttet til planområdet.

13. Verneområder

Nei

Ikke verneområder i området i henhold til
miljøstatue.no

14. Vassdragsområder

Nei

Ikke elver i området i henhold til elvenett.no

15. Automatisk fredete
kulturminner

Ja

S2

K2

Rød

K3

Gul

Planområdet omfatter dyrka jord som
omdisponeres.

Kirken er listeført. Det forventes ikke at
planforslaget vil gi negative konsekvenser for
bygning.
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16. Kulturminne/-miljø nyere tid

Ja

S4

K3

Rød

SEFRAK-registrerte bygninger innen gnr. 134, bnr.
3.

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
17. Veg

Ja

S3

K1

Grønn

Planområdet går inntil kommunal veg og vil ha
adkomst fra denne.

18. Havn, kaianlegg

Nei

Eiendommene ligger ca. 275 m.o.h.

19. Sjøkabler

Nei

Eiendommene ligger ca. 275 m.o.h.

20. Sykehus/-hjem, kirke

Ja

S4

K1

Gul

Kirkebygget inngår i planområde.

21. Brann/politi/sivilforsvar

Ja

S2

K3

Gul

Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse
med melding om byggetiltak. Sikkerheten ved brann
er ivaretatt gjennom dagens brannordning.

22. Kraftforsyningsanlegg

Nei

23. Vannforsyning – naboskap

Ja

24. Vannforsyning –
industrivann

Nei

25. Kommunal ledningssystem

Ja

26. Forsvarsområde

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.

27. Tilfluktsrom

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.

28. Område for idrett/lek

Ja

S3

K1

Grønn

29. NLFR-område /
Friluftsområde

Ja

S4

K2

Rød

30. Vannområde for friluftsliv

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.
S3

K2

Gul

Kapasitet avklares i planprosessen. Vurderinger i
forhold til brannvann avklares balant annet i
forbindelse med byggesaken.
Ikke industri nnen planområdet.

S3

K2

Gul

Kapasitet avklares i planprosessen.

Eksisterende anlegg for idrett og lek inngår i
foreløpig planområde. Det forventes ikke vesentlige
endringer i arealbruk.
Planområdet omfatter dyrka jord og skog.
Ikke innsjøer o.l. i planområdet

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
31. Fare for akutt forurensning

Nei

Ikke registrert aktivitet som vil medføre akutt
forurensing. Eventulle avrenning på grunn av brudd
i gjødselkjeller forventes ikke å nå planområdet.

32. Permanent forurensning

Nei

Forventes ikke at gravplassområde gir permanent
forurensing

33. Støv og støy; industri

Nei

Ikke industri i området.

34. Støv og støy; trafikk

Nei

I henhold til overordnede støykart utarbeidet av
Statens vegvesen ligger planområdet i hvit sone i
forhold til støy fra trafikk langs E6. Det bygges ny
trasé for E6. Dette vil medføre mindre støy i
området i framtiden.
Dovrebanen ligger ca 600 meter vest for
planområdet.

35. Støy; andre kilder

Nei

Støv og støy fra landbruksdrift forventes å være
liten.

36. Forurenset grunn

Nei

Ut fra tidligere bruk av arealet antas det ikke å være
forurensing i grunnen.

37. Forurensning i sjø/vassdrag

Nei

Ikke elver i planområdet.
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38. Høyspentlinje (stråling)

Nei

Der går ikke høyspentledninger inntil eller over
foreløpig planområdet.

39. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.

40. Avfallsbehandling

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.

41. Oljekatastrofeområde

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen planområdet.

42. Fare for akutt forurensning

Nei

Aktiviteter knyttet til kirkegård, skole og
idrettsanlegg forventes ikke å medføre akutt
forurensing.

43. Støv fra egen trafikk

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av
et omfang som gir vesentlig støv.

44. Støy fra egen trafikk

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre trafikk av
et omfang som gir vesentlig støy.

45. Støy og støv fra andre
kilder

Nei

Aktiviteter knyttet til kirkegård, skole og
idrettsanlegg forventes ikke å medføre støv og støy
over 55 dB. Høytaleranlegg ved idrettsanlegg kan
medføre støy..

46. Forurensning til
sjø/vassdrag (overflatev.)

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre
forurensning.

47. Forurensning av dypvann
og sjøbunn

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre
forurensning.

48. Fare for uhell ved bruk av
kjemikalier, eksplosiver

Nei

Planlagt utbygging antas ikke å medføre
forurensning.

49. Ulykke med farlig gods

Nei

Ferdsel med farlig gods vil kunne skje på E6, som
ligger med god avstand til planområdet.

50. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Ved normal nedbør og brøyting vinterstid vil ikke
området ha avgrenset tilgjengelig.

Medfører planen/tiltaket:

Transport. Er det risiko for:

Trafikksikkerhet:
51. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

S2

K3

Gul

Det må vises trafikksikker adkomst til planområdet.

52. Ulykke med
gående/syklende

Ja

S2

K3

Gul

Det er ikke etablert fortau / gang- og sykkeveg langs
adkomstveg i deler av planområdet.

53. Andre ulykkespunkter

Nei

S1

K4

Gul

Skole

Andre forhold:
54. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Ja

55. Er det potensielle
sabotasjemål i nærheten?

Nei

Avstand til Soknedal sentrum er ca. 500 meter

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

Nei

Ikke registrert slik bebyggelse innen eller i
nedløpsområdet til planområdet.

57. Naturlige terrengform. som
utgjør spesiell fare

Nei

Ikke registrert slik terrengformer innen planområdet.
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58. Gruver, sjakter, steintipper

Nei

59. Andre forhold

Nei

60. Andre klimapåvirkninger på
tiltaket

Ja

Ikke registrert slik terrengformer innen planområdet.

S2

K2

Grønn

Se punkt 3.

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
61. Tilrigging,
anleggsvirksomhet

Ja

S2

K2

Grønn

Tilrigging m.m.vil skje innenfor utbyggingsområdet,
men riggplass må drøftes. Plan skal utarbeides for
anleggsvirksomheten, og krav sikres i
planbestemmelsene

62. Trafikk

Ja

S2

K2

Grøn

I anleggsperioden vil det bli noe økt trafikk på
tilliggende offentlige veger og i adkomstområdet.

Risikobildet
Risikomatrisen under angir aktuelle hendelse/situasjon fra sjekklistene.
SANNSYNLIGHET
S4 – Svært stor
S3 – Stor
S2 –Middels
S1 – Liten

KONSEKVENS
K1 – Liten
20
17, 28

K2 – Middels
10
23, 25
3, 9, 60, 61, 62

20

K3 – Stor

K4 – Svært stor

15, 21, 51, 52
7,

16
29
54

Hendelser med røde felt: Tiltak er normalt nødvendig.
Hendelser med gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser med grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres.

Behov for tiltak/avklaring
Ut fra gjennomført fareidentifisering og oversikt vist i risikobildet, må følgende faktorer utredes nærmere i
planarbeidet:

Grøntstruktur og jordvern
Planforslaget medfører omdisponering av dyrkajord. I henhold til planprogrammet skal det utarbeides egen
rapport om konsekvenser som følge av omdisponeringen. Viser til utarbeidet rapport.

Kulturminner
Planforslaget medfører endringer på registrerte kulturminner i planområdet. Trøndelag fylkeskommune har
varslet krav om arkeologisk feltregistrering før endelig planvedtak fattes. I henhold til planprogrammet skal
det utarbeides egen rapport om kulturminner i planområdet. Viser til utarbeidet rapport.

Kommunale og private VA-ledninger
Tiltak som følge av planforslaget vil gi innvirkning på kommunale og private VA-ledninger i området. I
henhold til planprogrammet skal det utarbeides egen rapport overordnet VA-plan. Viser til utarbeidet rapport.
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Brann
I bygninger knyttet til skole, barnehage, kirke og idrettshall samles det mange folk. Ved en brann må
rømningsveger ivaretas og sikkerheten for brukere av bygningene være best mulig.
Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse med melding om byggetiltak. Sikkerheten ved brann er
ivaretatt gjennom dagens brannordning ved Gauldal brann og redning. Det er egen brannstasjon på
Soknedal.

Andre forhold (trafikksikkerhet, terror m.m.)
I planarbeidet er det lagt vekt på å regulere inn trafikksikre løsninger og å gjøre forbedringer av dagens
situasjon. Aktuelle tiltak er snuforhold for buss, fortau innen planområdet og sikkerhet ved parkering.
I henhold til planprogrammet skal det utarbeides egen rapport Samferdsel. Viser til utarbeidet rapport for
vurderinger.
Skolen har ca. 140-150 elever. Med bakgrunn i uønskede hendelser i utlandet, må det vurderes tiltak for å
hindre at skolen blir et terrormål. Adkomst til dagens skoleområde er ikke sperret og det forventes ikke
endringer i tilgjengeligheten og eventuelle fluktruter. Det fastsettes ikke egne tiltak i reguleringsplanen som
reduserer risikoen for uønskede hendelser som følge av skolen som et mulig terrormål.
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Planident: 50272018005
Saksnr. 2018/2396

DETALJREGULERING AV HOV.
REGULERINGSBESTEMMELSER
Dato for siste revisjon av bestemmelsene
Dato for godkjenning av kommunestyret

: 23.05.2022
: <dato>

§1
AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norconsult, datert
26.06.2019, med siste revisjon av Plankontoret 23.05.2022.
§2
FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole
og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal.
Mest mulig av kulturlandskapets åpne karakter og verdifulle kulturminner søkes bevart. Det
er særlig viktig at Sokndal kirke og kirkested fortsatt skal framstå som viktige monumenter i
et åpent landskap.
Området reguleres til:
 Bebyggelse og anlegg
Offentlig tjenesteytelse (1160)
Forsamlingslokale for religionsutøvelse (1164)
Idrettsanlegg (1400)
Energianlegg (1510)
Renovasjonsanlegg (1550)
Grav- og urnelund (1700)
Nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund (1730)
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011)
Fortau (2012)
Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
Parkeringsplasser (2082)
 Grøntstruktur
Naturområde (3020)
 Landbruks-, natur- og friluftsområde, samt reindrift
Landbruk (5110)
 Hensynssoner
Sikringssone – tunell (H190)
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)
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§3
GENERELLE BESTEMMELSER
3.1
Plan for gravplass
Med søknad om tiltak innen området for grav- og urnelund skal det, jf. gravferdsforskriften §§
2 og 3, følge detaljert og kotesatt plan for gravplass i målestokk 1:500 evt. 1:200. Plan for
gravplass skal, så langt det er formålstjenlig, vise grenselinjer, planlagt bebyggelse,
plassering av nye og gamle gravfelt. eksisterende og planlagt terreng, utskifting av masser
basert på geoteknisk vurdering, drenering, ledninger i bakken, jorddybder, kornfordeling,
grunnvannsnivå, beplantning, belysning, skilt, benker / sitteplasser, vannposter, gravkart,
trapper, forstøtningsmurer, utforming av veger, stigningsforhold, fast materiale på veger,
naturlige ledelinjer, trafikkforhold, bilparkering, sykkelparkering, HC-parkering,
kompostbinger / avfallshåndtering, vinterbruk med snølagring og hvordan tilgjengelighet og
universell utforming er ivaretatt. Planen skal ta særlige hensyn til de berørte kulturminnene
innenfor kirkegårdsutvidelsen.
3.2
Plan for idrettsanlegg og offentlig tjenesteytelse
Sammen med søknad om tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides en utomhusplan for
den ubebygde del i målestokk 1:200 eller 1:500. Planen skal tilpasset tiltaket som skal
gjennomføres og skal så langt det er nødvendig vise framtidig terreng, gangveger, atkomst,
arealer for varelevering, parkering, detaljert utforming av bil- og sykkelparkering,
avfallshåndtering, belysning, forstøtningsmurer, overdekning, beplantning, lekeområder og
sammenheng i arealdisponering mellom arealene for offentlig tjenesteytelse og idrettsanlegg.
Plassering av trær og beplantning skal plasseres slik at nær- og fjernvirkning av idrettshallen
reduseres.
3.3
Krav til universell utforming
Arealene innenfor planområdet skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming så
langt dette er mulig innenfor rammene av bevaring av kulturmiljøet.
Bygninger og anlegg skal gis universell utforming, slik at de er tilgjengelige og kan nyttes
uten spesielle innretninger av brukere med ulike funksjonshemninger. Dette gjelder både i
forhold til bevegelseshemmede, sansehemmede og miljøhemmede.
3.4
Krav til anleggsfasen
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfase skal
følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen skal blant annet redegjøre for miljøtiltak
knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, driftstider,
renhold og støvdempning, støyreduserende tiltak og driftstider. Nødvendige
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan igangsettes.
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som
angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, legges til grunn.
3.5
Bevaring kulturmiljø
Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne) skal arbeidet stanses og Trøndelag fylkeskommune varsles, jf.
kulturminnelovens § 8.2. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de
konkrete arbeidene i marka.
3.6
Støy
Lydnivå innen områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal tilfredsstille krav fastsatt i
rundskriv T-1442/2016, tabell 3, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.
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3.7
Gjerder og porter
Med unntak av parkeringsplasser bør de ulike aktivitetsområdene være inngjerdet og ha
lukkbare porter. For gravplass gjelder bestemmelsene i § 7 i gravferdsforskriften.
Gjerdet eller tilsvarende avgrensning skal ha et nedtonet utseende og utgjøre et fysisk
hinder.
3.8
Parkering
Innen områdene SPP1-SPP4 skal det tilrettelegges parkering for aktiviteter og virksomheter
innen planområdet. Områdene kan skiltes slik at det gir best mulig samordning av
parkeringsbehovet for brukere av området.
Ved utvidelse av skolens eller barnehagens bygningsareal skal det sammen med
rammesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at det kan etableres tilstrekkelig antall
parkeringsplasser for skolens og barnehagens drift ut fra følgende retningslinjer:
- 1,0 bilparkeringsplass pr. ansatt
- minimum 10 bilparkeringsplasser i forbindelse med hente- og bringefunksjon barnehagen
- 0,1 bilparkeringsplass pr. elevplass skolen
- 0,1 moped- og ATV-plass pr. elevplass skolen
- 0,2 sykkelplasser pr. elevplass skolen.
Minimum 5 % av biloppstillingsplassene etableres som HC-parkering jevnt fordelt nær
hovedinnganger for ulike bygg/funksjoner. Minimum 10 % av bilplassene skal ha
lademulighet for el-bil.
Minimum 50% av sykkelplassene innen planområdet bør etableres under tak.
3.9
Bekjempelse av fremmede arter
Før nye områder tas i bruk, skal det lages en tiltaksplan som viser oversikt over fremmede
arter i henhold til artsdatabankens svarteliste i området og hvilke tiltak som skal iverksettes
for å hindre spredning av disse artene.
Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i forkant av
tilkjøring. Ved nyplantinger skal det ikke benyttes fremmede arter eller planter som kan bli
invaderende.
3.10 Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy
Ved utbygging skal det tilrettelegges med atkomst for utrykningskjøretøy fram til innganger til
bygg hvor personer oppholder seg. Grunnen må være kjørefast og tilstrekkelig dimensjonert
for utrykningsetatenes kjøretøy.
3.11 Overvannshåndtering
Overvann fra planområdet håndteres lokalt med utslipp til Sokna. Det skal etableres
løsninger med fordrøyning av overvann fra harde flater slik at utbygging innenfor området
ikke medfører økte flomtopper i bekk- og ledningssystem som har tilførsel til Sokna.
3.12 Eksisterende matjordlag
Matjordlaget skal tas vare på i anleggsperioden og overskudd av matjord skal tilbakeføres til
areal med landbruksformål. Ved omdisponering av areal fra dyrka mark til annet formål, og
ved oppdyrking av idrettsanlegget på Hovsmoen, skal matjordplan følges.
3.13 Teknisk plan
Teknisk plan for vann og avløp skal inneholde detaljplan for blant annet lokal
overvannshåndtering, fordrøyningsløsning, overløp, flomveier, kulverter, kritisk flompunkt
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osv, samt beskrivelse av anlegg, dimensjonering og kapasitetsberegninger. Forhold i
konsekvensutredningen som ikke tilfredsstiller dagens krav skal utbedres og omfattes av
planen. Den tekniske planen skal vise løsning som medfører tilfredsstillende
brannvannskapasitet.
3.14. Påkoblingsplikt for vannforsyning og avløp.
Det er påkoblingsplikt for ny bebyggelse til kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp.
§4
BEBYGGELSE OG ANLEGG
4.1
Offentlig tjenesteytelse
Områdene o_BOP1 og o_BOP2 skal benyttes til barnehage og undervisning, med tilhørende
bebyggelse, uteanlegg og trafikkareal.
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Utenfor viste
byggegrenser tillates etablert mindre bygg for drift, VA, elektrisitet, lager, renovasjon o.l.,
som oppfyller plan- og bygningslovens kriterier for fritak for byggesaksbehandling, samt
overbygd sykkelskur med BYA til sammen inntil 100 m² og med maksimum mønehøgde på 3
meter over gjennomsnitt terreng rundt bygget.
Maksimal tillatt byggehøyde er kote 284. Utover angitt byggehøyde tillates takoppbygg for
tekniske installasjoner/heiser etc. med inntil 2,8 m. De forutsettes at slike anlegg ligger
tilbaketrukket minimum 3 m fra fasadevegg og utgjør maksimalt 20 % av takflaten.
For barnehagen skal det være minimum 24 m² utendørs lekeareal pr. barn. Eventuelt
uteareal på tak skal ikke regnes med i krav til minimum lekeareal ute. Utearealene skal ha
gode solforhold.
For skolen skal det være minimum 50 m² nettoareal pr. elev. Nettoareal defineres som
bruttoareal fratrukket areal for bygninger, parkeringsplasser og annet trafikkareal. Arealer i
grøntstrukturområdene som er opparbeidet til aktivitetsområde kan inngå i
beregningsgrunnlaget.
Uteområder skal ha variert terreng og vegetasjon og skal opparbeides med sittegrupper,
aktivitets- og idrettsanlegg som gir varierte aktivitetsmuligheter for alle aktuelle grupper ved
skolen og barnehagen. Idretts- og uteoppholdsareal skal være tilgjengelige for allmennheten
og også fungere som nærmiljøanlegg for innbyggerne i Soknedal utenom skolens og
barnehagens åpningstider.
Framtidig utbygging skal ikke være til hinder for skolens og barnehagens tilgang til
idrettsanleggene.
Smia tillates flyttet til en plassering i tilknytning til tunet Nordgarden Hov. Ny plassering
avklares i samråd med grunneier av Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3 og
kulturminnemyndighetene, jfr. Kulturminnelovens § 25 om meldepliktige bygg før 1850.

4.2
Forsamlingslokale for regionutøvelse, BR
4.2.1 Kirke, BR1
Tiltak på eller omkring kirkebygningen, utover vanlig vedlikehold, skal ikke finne sted uten at
det er søkt om og foreligger tillatelse fra antikvarisk myndighet. Bebyggelsen skal plasseres
innenfor de byggegrenser som er vist på plankartet.
Bebygd areal (BYA) på kirkebygget skal ikke overstige 500 m². Bebyggelsens mønehøyde
over kirkerommet skal ikke overstige kote 294.
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Vedlikehold skal utføres av personer med, eller etter veiledning fra håndverkere med
kompetanse innen bygningsvern. Ved utskifting av originalt og eldre materiale, skal nytt
materiale være identisk i utforming, kvalitet og håndverksmessig utførelse.
4.2.2 Forsamlingslokale, BR2
Bebyggelsen innen BR2 skal benyttes til religionsutøvelse / menighetshus.
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist på plankartet.
Høyde på bebyggelse skal ikke overstige kote 287.
Innenfor området skal bebyggelsen ha maksimum grad av utnytting BYA = 100 m².
4.3
Idrettsanlegg, BIA
Området skal benyttes som idrett- og rekreasjonsområde. Innenfor området tillates
flerbrukshall / idrettshall samt annet idrettsanlegg for ikke-motoriserte idretter med tilhørende
anlegg som belysning, gjerder, høytaleranlegg, tekniske anlegg, lager, tribuner, klubbhus,
garderobeanlegg og kiosk m.m.
Høytaleranlegg skal ikke benyttes etter kl. 21.00. Søknad om unntak fra denne
bestemmelsen avgjøres av kommunen.
Byggegrenser for idrettsanlegget følger formålsgrense for BIA. Flerbrukshall / idrettshall samt
lager skal bygges i områdets østre del og med maksimal tillatt byggehøyde kote 294.
4.4
Energianlegg
Innenfor avsatt arealformål tillates oppført energianlegg.
4.5
Renovasjonsanlegg
Innenfor området f_BRE skal det etableres renovasjonsanlegg for aktivitet innen området
o_BOP. Avfall skal lagres i lukket løsning med universell utforming. Adkomst til f_BRE må
opparbeides slik at det oppnås tilfredsstillende henting med hensyn til trafikksikkerhet.
Områdene knyttet til kirke og idrettsanlegg kan ha egne renovasjonsanlegg.
4.6
Grav og urnelund, BGU
Arealer vist som BGU skal benyttes til grav- og urnelund og tilhørende funksjoner. Innenfor
området er det tillatt å etablere mindre bygningsmessige tiltak i forbindelse med minnelund
og tilsvarende. Det tillates etablert kjørbar veg innen grav- og urnelunden, men vegsystemer
skal ikke legge til rette for gjennomgang for allmenn motorisert ferdsel.
4.7
Nødvendig bygg og anlegg for grav og urnelund, BNG
Felt BNG skal benyttes til driftsgård for kirkegården. Innenfor området tillates det oppført
driftsbygninger innenfor de byggegrenser som er vist på plankartet. Bebygd areal (BYA) skal
ikke overstige 200 m². Bebyggelsens mønehøyde skal være maksimalt 7 meter og
gesimshøyde maksimalt 5 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen.
Driftsbygninger skal tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon, og oppføres med materialog fargevalg som gjør det lite dominerende i landskapet. Utelager skal skjermes for innsyn
med gjerde og lukkbare porter.
§5
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.
5.1
Kjøreveg, fortau, annen veggrunn og parkeringsplasser
Med unntak av parkeringsplass SPP4 og tilliggende annen veggrunn - grøntareal, er
samferdselsarealet innen planområdet offentlig og opparbeides som vist i plankartet. Ved
etablering av fortau o_SF2 tillates mindre avvik fra plankartet for justering og samordning av
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dette fortauet og kjøreveg o_SKV2.
Parkeringsarealene o_SPP1-2 skal opparbeides slik at de ivaretar behovet for parkering i
forbindelse med aktiviteter innen planområdet.
Det tillates kryssing av fortau o_SF1 for nødvendig drift av landbrukseiendommene for
Nordgarden Hov, gnr. 134 bnr. 3.
§6
GRØNTSTRUKTUR
6.1
Naturområde - grøntstruktur, GN
Gjennom områdene avsatt til grøntstruktur kan det opparbeides gjennomgående
gangvegtraseer. Det tillates kryssing av grønnstrukturområdene med landbruksredskap for
nødvendig drift av landbruksområdene rundt.
Bekker i området skal fortrinnsvis være åpne. Innen BOP, ved gnr. 124 bnr. 20 og nordover
kan bekken lukkes og må dimensjoneres i forhold til 200-årsflom. Maksimal lengde på
kulvertrør ved bru eller tilsvarende overganger er 6 m.
Innen GN4 og GN5 skal det etableres minimum 2 meter bred kantvegetasjon mot bekk.
Selve bekkeløpet kan endres for å fremme biologisk mangfold, hindre erosjon og bedre
flomkapasiteten. Det kan etableres gangvegkryssinger over bekkene etter behov.
Innen o_GN5 tillates terrengendringer som legger til rette for skråningsutslag inn mot
områdene BIA og SPP2, samt nødvendige endringer i bekketraseer. For å fremme friluftsliv
og rekreasjon tillates det innen o_GN5 etablert gapahuker og tilsvarende med inntil samla
areal på 25 m² BYA.
Hageanlegg etablert innen o_GN1 skal søkes ivaretatt.
Innen o_GN3 tillates ferdsel med varebil til oppvekstinstitusjonsarealet.
§7
LANDBRUKS, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
7.1
Landbruk
Områdene vist som LL på plankartet skal nyttes til jord- og skogbruk. Det er tillatt å etablere
driftsveger eller andre tiltak som etter kommunen sin vurdering er nødvendig for drift av
næringsmessig landbruk. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre anlegg innenfor
disse områdene som ikke er direkte tilknytta landbruk.
§8
HENSYNSSONER
8.1
Sikringssone – område for grunnvannsforsyning (H120)
Det er ikke tillatt med tiltak som kan tenkes å forringe vannkvaliteten eller påvirke brønnene
på en negativ måte i disse områdene, som:
- Lagring/bruk av plantevernmidler
- Lagring av drivstoff
- Leirslagning/oppføring av gapahuk og lignende.
8.2
Sikringssone - tunell (H190)
Sikringssone langs tunell har en bredde på 20 meter fra tunell målt mot øst, 50 meter fra
tunell målt mot vest, 20 meter fra topp tunell og 20 meter fra bunn tunell.
Det tillates ikke utført sprengning, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som kan
skade tunnelen eller innredninger av disse. Før slikt arbeid kan utføres må tillatelse fra
Statens vegvesen innhentes. Dette gjelder også private tiltak over tunnelen som for

335

eksempel boring etter grunnvann eller jordvarmeanlegg.
8.3
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)
Det tillates ikke etablert nye tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturmiljøet.
Det tillates ikke ny bebyggelse nærmere enn 60 meter fra Soknedal kirke uten tillatelse fra
biskopen.
Ved all planlegging av tiltak i kirkens nære omgivelser skal det tas hensyn til kirkens
plassering og virkning i landskapet.
Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en
sikringssone i et 5 meter bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6.
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet
innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven.
Søknad skal sendes til regional kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt
igangsatt.
§9
REKKEFØLGEKRAV
9.1
Parkering
Områdene SPP1 og SPP2 skal være ferdig opparbeidet før det gis tillatelse til å ta i bruk
idrettsanlegget.
9.2
Plan for gravplass
Før kirkegårdsutvidelsen tas i bruk skal det utarbeides plan for gravplass, jf.
gravferdsforskriften §§ 2 og 3. Planen skal fremlegges for og godkjennes av
kulturminnemyndighetene før byggetillatelse gis.
9.3
Flomforhold
Før utvidet kirkegårdsareal tas i bruk skal det gjennomføres tiltak som hindre at området
oversvømmes ved stor vannføring i bekk.
9.4
Teknisk plan for vann og avløp.
Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse skal det foreligger godkjent teknisk
plan for vann og avløp.
9.5
Avhending av idrettsbane
Idrettsanlegget på Hovsmoen (gnr. 134, bnr. 9) skal avhendes til landbruksformål senest ett
år etter at det gis tillatelse til å ta i bruk nytt idrettsanlegg.
9.6 Matjord

Det skal utarbeides en matjordplan som grunnlag for all flytting og tilbakeføring av matjord
innenfor planområdet og idrettsanlegget på Hovsmoen.
Matjordplanen skal utarbeides av landbruksfagkyndige og foreligge sammen med søknad om
tiltak som medfører omdisponering av dyrka jord mer enn et dekar.
Matjordplanen skal inneholde en beskrivelse /utdypning av:
- Beskrivelse av området og matjorda som flyttes.
- Vurdering og avklaring av mottaksarealer.
- Beskrivelse av mottaksarealet.
- Utførelse av jordflyttingen.
- Eventuelt mellomlagring av jord og midlertidig arealbeslag
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-

Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende

Kommunens landbruksforvaltning skal varsles før igangsettingstillatelse kan gis.
Matjord skal ikke flyttes før igangsettingstillatelse er gitt for tiltak på dyrka jord.
Bekreftelse fra kommunens landbruksforvaltning på at matjordplanen er fulgt skal foreligge
før ferdigattest kan gis.
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Detaljregulering av FV30 er på høring og offentlig ettersyn

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte - Fv. 30
Aunan - Hindbjørga
2
U Endelig referat fra oppstartsmøte fv30
3
I
Midtre Gauldal kommune - Varsel om
oppstart - Støren - Singsås fv. 30 Reguleringsplan
4
I
Midtre Gauldal kommune - Varsel om
oppstart - Støren - Singsås fv. 30 Reguleringsplan
5
N Ajourhold av planbase
6
N PlanID 2020004 Fv30 Støren - Singsås og
sosidata ifm. planoppstart
7
I
Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune Tilbakemelding på varsel om oppstart reguleringsplan for fylkesveg 30 StørenSingsås
8
I
Merknad -varsel om oppstart
detaljregulering -gbnr 36/9 på Rognes
9
I
Merknad - varsel om oppstart
detaljregulering - gbnr 36/17 på Rognes
10 I
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til
varsel om oppstart - Støren-Singsås fv. 30 Reguleringsplan
11 I
Merknader til varsel om oppstart av
reguleringsplan Fv. 30
12 I
Merknader til varsel om oppstart –
detaljregulering FV 30 Støren – Singsås
13 I
Merknader til reguleringsarbeid Fv.30 ALLSKOG
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Merknad - varsel om oppstart av
detaljregulering for seks ulike
delstrekninger langs Fv 30 Støren - Singsås
Innspill til Trøndelag fylkeskommunes
detaljregulering av FV 30 Støren – Singsås
Merknad til varsel om oppstart detaljregulering FV 30 Støren - Singsås med underskrifter
Innspill til oppstart av reguleringsplan for
Fv. 30 i Midtre Gauldal
Uttalelse til varsel om oppstart med
detaljregulering for fv.30 Støren - Singsås i
Midtre Gauldal kommune
Forslag til omlegging av FV 30 ved
Mosand
Vedr. 202031979-54 - Fv. 30
Reguleringsplan Støren - Singsås Invitasjon til grunneiermøter
VS: Utvidelse av planområde på Rognes
Midtre Gauldal kommune - Varsel om
utvidelse av planområde for pågående
detaljregulering for Støren - Singsås
Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune Uttalelse til varsel om utvidelse av
planområde for pågående detaljregulering
for Støren - Singsås
Midtre Gauldal kommune - Varsel om
utvidelse av planområde for pågående
detaljregulering for fv. 30 Støren - Singsås Bane NORs tilbakemelding
Referat fra arbeidsmøte mellom MGK og
TRFK
Avklaringer fv. 30 alternative traseer
VS: Avklaringer fv. 30 alternative traseer
VS: Oppgradering av fv 30.
Merknader ved varsel om oppstart fv30
Merknader ved varsel om oppstart fv. 30
Merknader til varsel om utvidelse av
planområde Rognes
Avklaringer - Rognes
Referat – team møte 30.3.2022
Vedr. 202031979-77 - varsel om utvidelse
av planområde: Aunan - Rognes og
Kjelden Øst, i pågående reguleringsplan for
Støren - Singsås
Vedr. 202134545-6 - Midtre Gauldal
kommune - Ettersendelse av sosifiler planforslag - fv.30 Støren Singsås
Midtre Gauldal kommune - Oversendelse
av planforslag - Fv. 30 Støren - Singsås
Sjekk av sosi filer knyttet til FV 30
Kommentar til sosi filen og kartene
Svar: Kommentar til sosi filen og kartene
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Kjell Egil Hage
Lag og foreninger i Singsås
Grunneiere med Rognes bru som eneste
adkomst
Trøndelag bondelag
Direktoratet for mineralforvaltning
Per Ingar Almås
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune v/Siri Solem
Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen

Bane NOR SF

Trøndelag fylkeskommune v/Siri Solem
Trøndelag fylkeskommune v/Siri Solem
Anine Lillevik
Trygve Reppe
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Roger Monsen
Trøndelag fylkeskommune
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Vedr. 202134545-7 - Høring og offentlig
ettersyn - detaljreguleringsplan fv.30 Støren - Singsås - Midtre Gauldal
Kommune
Offentlig ettersyn og høring
detaljreguleringsplan fv.30 Støren - Singsås
Detaljregulering av FV30 er på høring og
offentlig ettersyn
Vedr. 21-2666-10 - Fylkesveg 30 i Midtre
Gauldal kommune - Uttalelse til høring og
offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan fv.
30, Støren - Singsås
Adkomst til Wilmannsøien - gbnr 226/1 Midtre Gauldal kommune + fylkesvei 30

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Statens vegvesen

Ronja Wilmannsøien

Vedlegg
1 Høringsmelding 15.7.2022
2 2020004_Plankart_fv30 Støren-Singsås
3 2020004 reguleringsbestemmelser fv30 12.5.2022
5 2020004_Planbeskrivelse_fv30 12.5.2022
5 2020004_ROS-analyse_fv30_Støren-Singsås
6 2020004_Støynotat_fv30_Støren - Singsås
Andre fagdokumenter (ikke vedlagt):
Følgende dokumenter finnes på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/horinger/horinger/offentlig-ettersyn-reguleringsplan-fv.-30-storen--singsas-midtre-gauldal-kommune/
2020004_Fagrapport naturmangfold_fv30_Støren - Singsås
2020004_Geoteknisk rapport_fv30_Aunan_Rognes
2020004_Geoteknisk rapport_fv30_Stentrøa_Hindbjørga
2020004_Oppsummering eksisterende kunnskap naturmangfold_fv30
Hydrologisk og hydraulisk vurdering_fv30 (ligger kun på Trøndelag fylkeskommune hjemmeside)
Tegningshefte fv30 Aunan-Kotsøy
Tegningshefte fv30 Stentrøa-Hindbjørga
Sammendrag
Trøndelag Fylkeskommunen har utarbeidet forslag til detaljregulering av seks delstrekninger på fv30,
fra Aunan til Hindbjørga. De har, etter at det ble bestemt i kommunestyret 16.6.2022, sendt
planforslagene ut til høring og offentlig ettersyn. Dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 3-7
og § 12-10.
Frist for å komme med merknader er 14.9.2022. Det må avklares med formannskapet hvilken
prosess vi skal ha for å komme fram til høringsuttalelsen til reguleringsplanen som skal gis fra Midtre
Gauldal kommune.
Saksopplysninger
Utgangspunktet for prosjektet
Forbedring av fremkommeligheten og trafikksikkerheten langs fv30 er hovedmålsettingen med
planarbeidet. Vegens linjeføring rettes ut og grøftene utvides. Den planlagte vegen skal utbedres
med slakere kurver, større bredde og forbedret sikt. Planlagt ny veg har en lengde på ca. 9,6 km.
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Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg med god
framkommelighet.
Planprosess
Planarbeidet ble varslet igangsatt i januar 2021. Kommunen fikk planforslaget til behandling den
16.5.2022.
I kommunestyremøte den 16.6.2022 ble det bestemt at fylkeskommunen selv sender planforslaget på
høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi merknader til planforslaget er satt til den 14. september
2022.
Midtre Gauldal kommune ved formannskapet skal nå gi høringsuttale til planforslaget. Det er flere
fagvedlegg til planforslaget disse kan sees på kommunens nett FV30 og på Trøndelag
fylkeskommunes nettside FV30 .
Vurdering
Fylkeskommunen har sendt planforslaget på høring og offentlig ettersyn. Kommunen vil sammen
med fylkeskommunen vurdere de innkomne merknadene. Kommunen vil deretter gjennomføre
sluttbehandling av planen.
Saken legges frem til politisk behandling som en orientering med mulighet til å komme med innspill
til saken som ledd i høringen.
Aunan – Rognes
Veien legges ut mot Gaula og får fartsgrense 80 km/t. ca 9 dekar fulldyrka jord (16 dekar inkludert
kantvegetasjon mot Gaula). Strekningen ligger i strandsonen og vil være utsatt for erosjonsskader
forårsaket av flom. Strekket skal erosjonssikres med hensyn til 200-års flommen.
Adkomsten til Gaula skjer ved kryssing av fv30 der fartsgrensen er tenkt 80 km/t.
Det kan være
forurensning i grunnen i
området #2 og ut mot
Gaula.
Det kommer lite frem i
plandokumentene
hvordan kryssing av fv30
skal foregå i dette
område.
Dette må komme klart
frem i bestemmelser og
plankart
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Rognes:
Strekningen følger dagens veglinje. Ny veglinje skal senkes i forhold til eksisterende nivå. Det skal
etableres fortau og busslommer ved å legge ut fylling på utsiden av vegen.
Nystuu og Rognes. Grussti (GTD2), må ha bredde inn i bestemmelsene – bredden i plankartet er 1.5
meter. GTD2 må også være benevning på grusstien nordøst for fv30 og på grusstien mellom SKV2 og
o_SF.
Forslag til ordlyd i bestemmelsene, §6.1 Turdrag (GTD) tredje kulepunkt
•
GTD2; skal det etableres grussti for gående langs fv.30. Grusstien skal ha en bredde på minimum 1
meter, gruses og planeres.

Det må lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at turveier og grusstier (GTD, GTD2 og GTD1)
samt fortau (o_SF) blir opparbeidet i forbindelse med vegutbedringen.
GTD2 må også være
benevning på grusstien
nordøst for fv30

343

…. og på grusstien
mellom SKV2 og o_SF
(fortau)

Bonesøyan
På delstrekningen skal vegen breddeutvides og legges vekselvis i berg -og løsmasseskjæring. Vegen
flyttes nordvest for eksisterende strekning og etableres på fylling.
Det er planlagt å legge ut fylling i Gaula.
Bonesbekken kulvert med dagens dimensjoner har ikke nok kapasitet. Utvidelse av brua til Ø = 3,0
m gir tilstrekkelig fri høyde under Fv30. Bekkeløpet skal legges om.
Detaljplan Bonesøyan blir koblet opp mot eksisterende detaljplan fra 2013 (planId.2013 002, FV30
Bones/Kjelden) i øst.
Veien og mur blir gående svært
nært driftsbygningen på gnr.28/1
– regner med at fylkeskommunen
har enighet med grunneier i
forhold til bruk av traktor med
utstyr
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Regulert støttemur
Ca 5 meter mellom støttemur og
driftsbygning (målt i kart)

Kollektivholdeplasser:

Det må som et minimum reguleres og legge til rette for leskur i forbindelse med buss stopp.
Bussholdeplassen inkludert plattformområde må være universelt utformet. Det må også
reguleres plass til leskur. Bussholdestopp må reguleres og utformes ihht Statens vegvesen sine
håndbøker bla V123.
Bestemmelsene §5.4 og §5.5 bør endres. Det må komme klart frem i bestemmelser og plankart
hvordan bussholdeplasser skal utformes. Det må også lages en rekkefølgebestemmelse som
sikrer at bussholdeplassene blir opparbeidet i forbindelse med vegutbedringen.
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Kjelden øst
Detaljreguleringen er en forlengelse av planid.2013 002 fv30 bones/kjelden 2013002. Vegen skal
breddeutvides og kurvatur utrettes. Det blir lagt fylling ut i Gaula.
Marbekken skal legges om og det skal etableres ny større kulvert, Ø=3,0 m.
Kotsøy nord
Vegen skal breddeutvides og legges vekselvis i berg-og løsmasseskjæring med unntak av en
kortere delstrekninger hvor vegen etableres på en lav fylling. Vegen løftes over kote for 200 års flom
med klimapåslag. Det blir lagt fylling ut i Gaula.
Åsbekken; det skal etableres ny kulvert Ø=2,4 m
Stentrøa-Villmannsøya
Vegen skal breddeutvides i retning nordvest for eksisterende veg. Veien rettes ut og det skal ordnes
tilstrekkelige grøfter
Hindbjørga
Vegen skal breddeutvides i retning nordvest og nord for eksisterende veg. Kurvatur rettes ut, vegen
flyttes lenger inn og det lages tilstrekkelige grøfter
Generelt:
Utbedringstiltak medfører at eksisterende veg breddeutvides og flyttes lengre inn i berg- og
løsmasseskjæringer, samt at fyllingen legges ut i elva i enkelte profiler. Eksisterende kurvatur vil
utbedres ved å legge om vegen på bestemte delstrekninger.
Det er planlagt 6 støttemurer langs strekningen med høyde 1,5 til 4,5 meter.
Det er viktig at grunneiere og landbrukseiendommer sjekker at avkjøring til avlingsveier/driftsveger
er godt nok ivaretatt i planen.
Bekker
Kulverter:
Det er tre kulverter for bekker som må skiftes ved bygging
av ny fv30.
Det skal skiftes kulvert i Bonesbekken, Marbekken og
Åsbekken. Kulvertene skal utformes for å ivareta
fiskevandring.

Bekkeomlegging: bekken skal utformes slik at fisk kan
vandre opp og ned, ha varierende dybde og vannhastighet
og dypål for å sikre konstand vannføring ved minimums
vannivå.

Bonesbekken, Marbekken, og Åsbekken kulvert har ikke nødvendige kapasiteten under en 200årsflom med klimapåslag, slik som de er i dag.
Støy
Det er gjennomført en støyberegning for å fastsette tallet på boliger som er støyutsatt langs vegen.
Trafikken er framskreven til 2042, for både eksisterende og ny situasjon. Noen boliger har krav om
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støytiltak både innendørs og for uteoppholdsplass, mens andre bare har krav om støytiltak på
uteoppholdsplass. Ytterligere opplysninger er lagt fram i vedlagt støyutredning. I tabell 2 til 5 er
høyeste beregnet støynivå for hver enkelt bolig vist samt anbefalt skjermingstiltak.
Kommunale vei samt vann og avløpsledninger
Planområdet inkluderer ikke den strekningen som går forbi det kommunale vannverket som ligger
ved Kjellbrua, reguleringsplanen vil dermed ikke berøre områder som har betydning for det
kommunale vann- og avløpssystemet.
Det er heller ingen koblinger mellom de planlagte tiltakene og kommunal vei.
Økonomi
Bompengeprosjektet Støren- Røros har en ramme på rundt 1,2 milliarder kroner og er et av de
største bompengeprosjekt i Trøndelag. Bygge start er planlagt i 2024.
Som grunnlag for en bompengesøknad må det utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største
og viktigste tiltakene på strekningene Støren - Røros. Denne sak gjelder reguleringsplanene.
I tillegg skal plassering av bompengestasjon og beregning av bompengetakster inngå i søknaden.
Bompengesøknaden må godkjennes av alle tre berørte kommunestyrer og fylkestinget før
oversendelse til Stortinget for endelig behandling. Det vil komme en egen sak om
bompengesøknaden.
Kart og sosi filer:
Plankartene og sosifilene er ikke ihht nasjonal standard – Frisiktsonene (H140) ved vei mangler.
Se NPAD del1 arealplan s. 1-49. Juridisk linje for frisiktlinje og flate med frisiktsone skal alltid fremstilles
sammen. Frisiktlinjen skal vise den frie siktelinjen gjennom krysset, mens frisiktsonen skal sikre at det i siktesonen
ikke bygges eller etableres elementer som kan hindre sikt gjennom krysset. Frisiktsone etableres som flate over alle
formål som kan hindre fri sikt. Reguleringsplan med vegkryss avgrenses slik at hele frisiktsonen, samt frisiktlinjen i
tilstøtende veg er innenfor planen. Frisiktlinje- og frisiktsone etableres i henhold til Vegvesenets håndbøker.

Rettingen datert 22.6.2022 omfatter ikke frisiktsonene og pdf kartet er heller ikke rettet.
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Det er ikke nok å bare lage frisiktlinje

Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten innstilling, og det må avklares med formannskapet hvilken prosess vi skal ha
for å komme fram til høringsuttalelsen til reguleringsplanen som skal gis fra Midtre Gauldal
kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Bjørn Enge ba om at hans habilitet blir vurdert i forbindelse med behandlingen i kommunestyret.
Formannskapet tar saken til orientering og forutsetter at kommunedirektørens innstilling foreligger
før kommunestyremøte 8. september 2022.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet tar saken til orientering og forutsetter at kommunedirektørens innstilling foreligger
før kommunestyremøte.
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Bjørn Enges habilitet må vurderes i forbindelse med behandlingen i kommunestyret 8. september
2022.
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15 juli 2022
Offentlig ettersyn – Reguleringsplan fv. 30 Støren – Singsås, Midtre Gauldal kommune
Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for 6 delstrekninger mellom Støren Singsås (planId 5027 2020 004), ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområder Støren - Singsås, Midtre Gauldal kommune
Planområdene omfatter de 6 delstrekningene som vist i kartutsnittet. Hensikten med planen er å
legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 30 med tanke på god fremkommelighet og
trafikksikkerhet.
Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 jfr. §
12-10.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7713 Steinkjer
Eller til postmottak@trondelagfylke.no
Frist for å komme med merknader er 14. september 2022.
Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag Fylkeskommune en oppsummering av innkomne
merknader, og sender planforslaget med kommentarer til kommunen for politisk behandling.
Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag Fylkeskommune ved:
Siri Solem tlf. 74174188/41237267, sirsol@trondelagfylke.no
(Ytterligere informasjon om selve bompengeprosjektet ligger kan du se her:
Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
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Fv30 Støren-Singsås

Aunan-Rognes

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
B1
BOP
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MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Grønnstruktur jfr. pbl § 12-5 nr. 3

Detaljreguleringsplan for Fv. 30 Støren - Singsås

Turdrag (GTD)

REGULERINGSBESTEMMELSER

Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift, jfr. pbl § 12-5 nr. 5
Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag (L)

Kommunens plan-ID: 5027 2020 004
Planforslaget er datert: 12.05.2022

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone jfr.12-5 nr. 6

Offentlig ettersyn og høring:

Friluftsområde i sjø- og vassdrag (VFV)

Vedtak kommunestyret i Midtre Gauldal kommune:

Angitt formål i sjø- og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre
angitte hovedformål (VAA)

§1 AVGRENSNING

Hensynssoner jfr. pbl § 12-6

Iht. plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på
plankartene ligger innenfor planens begrensning. Reguleringsplanen består av 6 delområder, som er
oppdelt i 16 plankart i målestokk 1:1000 (A1) (Planområdet er på totalt ca. 690 daa).

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H 370)
Båndlegging etter lov om kulturminner (H 730)

Bestemmelsesområde (pbl § 12-7)

§2 REGULERINGSFORMÅL

Midlertidig bygge og anleggsområde (#1)

Iht. plan- og bygningslovens § 12-5, § 12-6 og § 12-7 er planområdet inndelt i arealer med følgende
reguleringsformål:

Rigg (#2)

Bebyggelse og anlegg jfr. pbl § 12-5 nr. 1

Utforming (#3)

Boligbebyggelse (B)

§3 FELLESBESTEMMELSER

Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)

Gjelder alle planformål og bestemmelsesområder jfr. plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2 og 5 og § 127.

Forretning/kontor/industri (F/K/I)

Rekkefølgebestemmelser, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 10
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur jfr. pbl § 12-5 nr. 2

•

Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele veglinjen med tilhørende
anlegg og berørte sideareal. Byggeplaner skal hensynta de utarbeidete rapportene for
geotekniske- og ingeniørgeologiske undersøkelser.

•

Før anleggsstart skal det utarbeides en Ytre miljø-plan (YM) jfr. krav om nærmere
dokumentasjon § 3.2. Rigg- og marksikringsplan (RM) skal inneholde nøyaktige beskrivelser om
hvordan dyrka mark ivaretas og tilbakeføres. Samtidig skal det lages en sikringsplan mot
steinsprang/skred som en del av YM-plan.

•

Før anleggsstart skal det utarbeides detaljplaner som viser løsninger for hvordan vassdrag skal
sikres, erosjonssikres og hvordan inngrepene som berører vassdrag skal utføres.

Offentlig kjøreveg (o_SKV)
Felles kjøreveg (f_SKV)
Kjøreveg (SKV)
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
Fortau (o_SF)
Kollektivholdeplass (o_SKH)
Trase for jernbane (o_SJB)
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Vilkår i bygge- og anleggsfasen, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2
•

Gaula, Bonesbekken, Åsbekken og Marbekken skal overvåkes før, under og etter
anleggsperiode. Ferskvannsøkologisk kompetanse skal involveres.

•

Det kan tillates perioder med stenging av Fv.30 under bygge- og anleggsperioden når dette ikke
er til fare for liv og helse.

•

Før anleggsstart skal det utarbeides plan for hvordan trafikken gjennom planområdet skal
avvikles gjennom byggeperioden.

•

Driftsveger til jord- og skogbruksareal skal være tilgjengelig i anleggsperioden.

•

Før anleggsstart skal det foreligge ingeniørgeologisk rapport for strekningen. Tredjepartskontroll
av rapport skal være utført før utbygging igangsettes.

•

Kollektivholdeplasser skal være åpen og tilgjengelig i anleggsfasen

•

Overskuddsmasser som ikke deponeres i planområde, skal deponeres i godkjent deponi utenfor
planområde.

•

Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid
unngås

•

Eksisterende vekstmasser/jordmasser i forbindelse med bygging av veganlegget skal tas av og
mellomlagres på forsvarlig måte i anleggsperioden. Vekstmasser skal lagres adskilt fra andre
masser i anleggsperioden. De stedegne massene skal tilbakeføres som topplag og brukes til
revegetering/tilsåing av berørte områder. Vekstmasser skal beskyttes mot at stein trenger ned i
jordsmonnet og mot spredning av ugress og plantesykdommer.

•

Før anleggsstart skal ornitolog bekrefte/avkrefte tilstedeværelse av områder definert som
hekkelokaliteter for rovfugl iht. «Notat – fv.30 Støren – Singsås Registrering av naturmangfold prosjektnummer 1350046383». Ved etablert hekkelokalitet skal det ikke gjennomføres
anleggsaktivitet i mars – april innenfor en radius på 250 – 500 meter.

•

Umiddelbart etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av andre sommerhalvår etter
ferdigstillelse av veganlegget, skal berørte områder istandsettes og tilbakeføres til regulert
arealformål.

•

Støyreduserende tiltak skal utføres samtidig med vegutbyggingen, og ferdigstilles før ny fv. 30
åpner for normal trafikk

•

Før anleggsstart skal private vannforsyningssystemer kartlegges og erstattes dersom de må tas
ut av drift.

Utstyr og maskiner som skal benyttes på dyrkamark og som mistenkes å kunne være infisert
med karanteneskadegjørere, skal behandles i henhold til Mattilsynets anbefalinger

•

Retningslinje, T-1442/2021 skal legges til grunn for støy i anleggsperioden.

•

•

Før anleggsstart skal det være gjennomført detaljprosjektering og risikovurdering som
dokumenterer at vegbyggingen ikke medfører skader og ulemper på jernbanen i planområde
Stentrøa – Villmannsøya og Hindbjørga. Dokumentasjonen forelegges linjeeier.

Kulturminner, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 6
•

Krav om nærmere dokumentasjon, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 12
•

Fremmede skadelige arter i planområdet er kartlagt i fagrapport: «Fv. 30 Støren – Singsås
Registrering av naturmangfold» (datert 16.08.2021). Det skal utarbeides planer for tiltak som
skal bekjempe og hindre spredning av disse.

Støy og støv, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 3
•

•

Det skal ikke foregå anleggsarbeid i planområde Bonesøyan og Kjelden Øst i hekkeperoden
mars – april, dersom supplerende undersøkelser før anleggsperioden bekrefter rovfuglreir i
henhold til «Notat fv. 30 Støren – Singsås registrering av naturmangfold, prosjektnummer
1350046383». Forbudet gjelder innenfor en hensynssone på 250 – 500 meter fra reirlokalitet.

•

Ytre miljøplan (inkludert RM - plan) skal utarbeides. Planen skal beskrive ansvarsforhold,
miljøkrav, risiko, forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen for følgende
tema: Støy, vibrasjoner, forurensning av jord, vann og luft, landskap, naturmiljø, kulturmiljø,
dyrkamark, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering.

Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid oppdager gjenstander eller andre spor som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses umiddelbart og melding sendes
fylkeskommunen og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml)
§ 8 annet ledd.

For eiendommer med et støynivå utenfor fasade høyere enn anbefalingen i tabell 2 i
retningslinje T-1442/2021, skal det sørges for at støynivå innendørs ikke overskrider kravene
som gjelder for nybygg i henhold til Byggeteknisk forskrift / NS8175 Klasse C. Om nødvendig
skal det gjennomføres tiltak i fasade for å sikre at kravene oppfylles. Om en bolig/fritidsbolig ikke
har tilgang til egnet uteareal med støynivå lavere enn anbefalingen i tabell 2 i T-1442/2021, skal
det tilbys lokal støyskjerming. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares i
samråd med den aktuelle grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling dersom tiltaket
er søknadspliktig.

Tabell 1: Utdrag fra tabell 2 i retningslinje T-1442/2021
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-

Støynivå utenfor vinduer i rom
Støynivå utenfor soverom,
med støyfølsomt bruksformål og natt kl. 23-07
på stille del av uteoppholdsareal

Støykilde

Lden ≤ 55 dB

Veg

31-20-GEOT-R1, Fv 30 Stenstrøa – Hindbjørga, datert 2022-02

Alt arbeid innenfor planområdet skal gjennomføres iht. ingeniørgeologisk rapport. jfr. § 3.1, kulepunkt 6

L5AF ≤ 70 dB

§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL12-5 NR.1)
•
•

•

Støyreduserende tiltak på fasade og ved privat uteoppholdsplass må være utført senest
samtidig med at det settes trafikk på ny og oppgradert veg.
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal
utarbeides før anleggsstart. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og
anleggsarbeider kan igangsettes.
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal støygrenser som angitt i kapittel 6 i
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442/2021, legges til grunn.

Boligbebyggelse (B)
•

Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)
•

Boliger,
fritidsboliger

Støykrav på
dagtid ( LpAeq12h
19)

07-

Støykrav på kveld ( LpAeq4h 19-23)
eller søn-/helligdag ( LpAeq16h 0723)

60

Skole, barnehage

•

•

•

På områder merket med F/K/I tillates etablert forretning/kontor/industri med tilhørende anlegg

Støykrav på natt
(LpAeq8h 23-07)

55

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

45

55 i brukstid

Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye,
kan de anbefalte grenseverdiene for utendørs støy fravikes. Ved fravik skal eiendommer med
støyømfintlig bruksformål som har støynivå over anbefalt grenseverdi sikres tilgang til egnet
uteareal med tilfredsstillende støyforhold – se veileder T1442 - 21.
Støv – timemiddelkonsentrasjonen av PM10 skal maksimalt ikke overstige 200 µg/m3 på
lokaliteter der folk bor eller oppholder seg. Ved høyere konsentrasjoner skal forslag til
avbøtende tiltak gitt i T-1520 vurderes gjennomført.

Nytt veganlegg skal tilpasses eksisterende terreng og landskap. Alle skjæringer og fyllinger skal
avsluttes slik at sideområdene får en estetisk god utforming. Overgangen mot eksisterende
terreng være mest mulig naturlig (horisontal retning).

•

Arealer tilknyttet nytt veganlegg skal istandsettes med bruk av vekstmasser fra anleggsområdet.

•

Rester av eksisterende fylkesveg skal fjernes (asfalt, rekkverk, skilt, stolper osv.) og tilpasses
tilstøtende terreng. Dette gjelder veg som ikke lenger skal brukes som veg.

Ved utarbeidelse av byggeplan for veganlegget kan arealer avsatt til offentlige
samferdselsanlegg kunne endres til andre offentlige vegformål. Dette kan forekomme ved
mindre justering av linjeføring, kryss og avkjørsler, forutsatt at endringene ikke medfører
dårligere trafikksikkerhet eller fremkommelighet enn vist i reguleringsplanen.

Kjøreveg, jfr. pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2

Landskapstilpasning og massehåndtering, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 1
•

Det tillates opparbeidet parkering i tilknytning til Berghallen forsamlingshus innenfor formålet
BOP
Forretning/kontor/industri (F/K/I)

Tabell 2: i retningslinje T-1442/2021. Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet med
varighet over 6 mnd.
Bygningstype

I områder merket med B (B1 – B6) eksisterende boligbebyggelse

•

Områder merket o_SKV omfatter offentlig kjøreveg. Innenfor arealet tillates areal til kjørebane
og vegskulder.

•

Områder merket f_SKV (f_SKV1 – f_SKV8) omfatter felles adkomst til aktuelle eiendommer.
Reguleringsplanen endrer ikke eksisterende rettighetsforhold til vegen.

•

Eksisterende landbruksveg til gårds- og bruksnummer 34/1, mellom Gaula og fv.30, stenges.
Rettighetshavere av gårds- og bruksnummer 34/1 får ny adkomst via f_SKV3.

•

f_SKV7 tillates brukt i anleggsgjennomføringen. Vegen skal istandsettes etter gjennomført
anleggsperiode.

•

Eksisterende adkomst til gårds- og bruksnummer 230/64 stenges. Gårds- og bruksnummer
230/64 får ny adkomst via f_SKV8 som er etablert på gårds- og bruksnummer 231/8.

•

Områder merket SKV (SKV1-SKV6) omfatter kjøreveg til privat veg/eiendom. Eventuell
omlegging av private adkomstveger medfører ikke endringer i rettighetsforhold til vegen.
Avkjørsler

Geoteknikk jfr, pbl § 12 – 7, 1 ledd nr. 1

•

Alle avkjørsler skal utformes etter krav gitt i Statens vegvesens handbok N100.

Alt arbeid innenfor planområdet skal gjennomføres iht. geoteknisk rapport:
-

31-20-GEOT-R3, Fv 30 Aunan - Kotsøy, datert 2022-01
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•

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

Avkjørsler er markert med pil-symbol på plankartene. Avkjørselen skal plasseres nær
markeringa med best mulig tilpasning til terrenget og oppfylle krav til sikt. Avkjørslene skal
opparbeides samtidig med vegen.

Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift (LR), jfr. pbl 12-5 nr. 5
•

Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG), jfr. pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2
•

Arealet kan nyttes til skjæringer, fyllinger, paller, grøfter, rekkverk, gjerde, murer og støyvoller/
støyskjermer.

•

I anleggsfasen kan arealet benyttes til anleggsbelte og riggområde.

•

Innenfor områdene tillates mellomlagring av masser

•

Der annen veggrunn kommer i berøring med vassdrag skal det erosjonssikres iht. hydrologisk
og hydraulisk vurdering for fv. 30 Støren – Singsås (prosjektnummer: 10222562).

Områdene skal etter endt anleggsperiode benyttes iht. gjeldende bestemmelser i overordna
arealplan.

§8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL §
12 – 5 nr. 6)
Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)
•

Alle fyllinger skal dekkes med lokale vekstmasser og revegeteres.

•

Det skal etableres en overgangssone mellom vassdrag og erosjonssikring som sikrer skjule- og
hvilesteder for fisk og vandringsmuligheter for småvilt langs vassdraget.

•

Elve-/bekkebunnen i fiskeførende vassdrag skal restaureres etter inngrep slik at
produksjonsforholdene opprettholdes.

•

Vegetasjon langs elver og bekker skal bevares. Der det ikke er mulig, skal vegetasjon
reetableres.
Det skal ikke foregå arbeider i elver og bekker i gyteperioden fra 25. september til 25. oktober.

Kollektivholdeplass (o_SKH), jfr. pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2
•

Innenfor o_SKH tillates etablering av kollektivholdeplass for buss samt leskur

•

I tilknytning til kollektivholdeplasser tillates oppført leskur.

•

Fortau (o_SF)
•

Områder merket o_SF skal benyttes til fortau og plattform/venteareal buss

Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre

Trase for jernbane (o_SJB)

angitte hovedformål (VAA)

•

Området o_SJB er offentlig jernbaneareal og skal brukes til baneformål med tilhørende teknisk
infrastruktur.

•

Anleggsarbeid innenfor området må avklares med linjeeier.

§6 GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5 NR. 3)
Turdrag (GTD)
•

Innenfor områder merket GTD (GTD1 – GTD2) tillates etablert turveg.

•

GTD1 skal etableres som tursti. GTD1 opprettes av tiltakshaver og driftes av eiere på
gårds- og bruksnummer 35/2.

•

Bonesbekken og Marbekken tillates omlagt innen område VAA.

•

Utforming av bekkene skal skje iht. «Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø» (2018).

•

Dagens bunnsubstrat skal reetableres.

•

Bekkekantene skal tilsås og revegeteres med kantvegetasjon fra dagens bekk så snart som
mulig, og senest innen ett år etter omlegging.

•

Kulverter skal utformes iht. Miljødirektoratet sin Håndbok 22-2002 «slipp fisken fram».

§9 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)
Frisiktlinje jfr. pbl § 12- 6
Innenfor frisiktlinje skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over plannivå på tilstøtende veg.
Enkeltstående lysmaster, skiltstolper, rekkverk og lignende anses ikke som sikthindrende.

GTD2 etableres som en grussti for gående langs fv.30.
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Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. Høyspentkabler) (H370) jfr. pbl. § 12-6

Midlertidig riggområde (#2), jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2

Tiltak i dette området skal godkjennes av linjeeier. Det tillates ikke formål for varig opphold
innenfor dette området.

Kulturminne (H730) jfr.pbl § 12-6
•

•

•
•
•

Kulturminne H730 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en
sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6.
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet
innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad
skal sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.
Hensynssone H730 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde
Innenfor hensynssonen kan jordbruksdrift fortsette på samme måte som tidligere.

•

Arealet tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget,
herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Innenfor områdene tillates det
også lagring og oppfylling av rene/inerte overskuddsmasser i forbindelse med vegbyggingen.

•

Riggområdene skal sikres på forsvarlig måte før de tas i bruk. Det skal etableres rutiner som
sikrer trygg oppbevaring av forurensende stoffer og kjemikalier og hindrer avrenning av olje,
kjemikalier og andre forurensende stoffer i grunnen.

•

Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA- 2553 kan mellomlagres uten restriksjoner. Ved
behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2-4 i TA-2553, og som kan gjenbrukes i
veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot avrenning til undergrunn og sideterreng.

•

Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA-2553 er ikke tillatt.

•

Innenfor området kan eksisterende veger benyttes som anleggsveger.

•

Det skal legges duk under pukk ved kjøring på dyrka mark. På dyrka mark skal det ikke kjøres
anleggsmaskiner utenfor disse områdene.

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatisk fredete kulturminner (id 284329)

Vilkår for utforming (#3), jfr. pbl § 12-7, nr. 2
•

Innenfor området forlenges dagens skråning mot vegen. Det tillates bruk av rene masser for å få
en terrengutforming som står i sammenheng med linjeføring av vegen og tilstøtende terreng.

•

Det skal utarbeides detaljert landskapsplan som viser utforming av framtidig terreng som står i
sammenheng med utforming av bekk.

§10 BESTEMMELSESOMRÅDE (PBL § 12-7)
•

Formålet «Midlertidig bygge og anleggsområde», «rigg» og utforming» opphører når kommunen
har fått skriftlig melding om at anlegget eller deler av det er ferdigstilt, senest 2 år etter avsluttet
anleggsperiode, jfr. § 3.1 kulepunkt 8.
Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1), jfr. pbl § 12-7, nr. 2

•

Arealet kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget inkl.
mellomlagring av masser.

•

Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA- 2553 kan mellomlagres uten restriksjoner. Ved
behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2-4 i TA-2553, og som kan gjenbrukes i
veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot avrenning til undergrunn og sideterreng.

•

Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA-2553 er ikke tillatt.

•

Det skal legges duk under pukk ved kjøring på dyrka mark. På dyrka mark skal det ikke kjøres
anleggsmaskiner utenfor disse områdene.

•

Der bygge- og anleggsområde krysser avkjørsler og adkomstveger/driftsveger, skal
anleggsdriften planlegges og utføres slik at det ikke hindrer bruken av disse.

•

Kantvegetasjon inn mot vann og vassdrag skal ivaretas eller reetableres
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1 SAMMENDRAG
Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 30 på
utvalgte strekninger mellom Støren og Singsås. Den planlagte vegen skal utbedres med
slakere kurver, større bredde og forbedret sikt. Planlagt ny veg har en lengde på ca. 9,6 km.
Utformingen er for det meste styrt av trafikksikkerhet, fremkommelighet, drift, grunnforhold
og økonomi.
Nødvendige grunnundersøkelser, skredvurderinger, kulturminnevurderinger,
støykartlegginger, vurderinger av naturmangfold og hydrologi er gjennomført og er omtalt i
planbeskrivelsen.
Arealene deles i to hovedkategorier. Permanent omdisponert til kjørebane og annen
veggrunn og midlertidig omdisponert til anlegg-, rigg- og deponiområder.
Prosessen følger kravene i plan- og bygningsloven når det gjelder informasjon og
medvirkning.
Tiltakene utløser ikke krav om konsekvensutredning etter kravene gitt i forskriften. Midtre
Gauldal kommune har ikke stilt krav om det ut fra egne vurderinger av negative
konsekvenser for miljø og samfunn. Tema som vanligvis inngår i en konsekvensutredning, er
beskrevet i planbeskrivelsen.
Planen består av plankart og bestemmelser som er juridisk bindende, og planbeskrivelsen
som er veiledende. Planbeskrivelsen er bygd opp etter krav i plan- og bygningsloven. Den
skal beskrive dagens situasjon, tiltaket og konsekvensene av tiltaket. I konsekvensene inngår
vurdering av avbøtende tiltak.
Geoteknisk og ingeniørgeologisk rapporter følger som vedlegg i tillegg til ROS-analyse og
tegningshefte.
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2 INNLEDNING
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Trøndelag fylkeskommune i samarbeid
med Midtre Gauldal kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 30 Støren - Singsås.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg
med god framkommelighet.
I kommunestyre møte den 16.6.2022 i Midtre Gauldal kommune, ble det besluttet at TRFK
skal sende planforslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn iht. følgende setning:
FV 30 – Trøndelag fylkeskommune sender plan for FV 30 ut på 1. gangs høring.
Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for planarbeidet til oversending til første gangs
høring og offentlig ettersyn.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Trønderbladet. Utvidelse av planområdet i Rognes sentrum ble varslet Gauldalsposten. Det
ble samtidig varslet oppstart på hjemmesidene til henholdsvis Midtre Gauldal kommune og
Trøndelag fylkeskommune.
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.
Planforslaget består av følgende deler:




Plankart R01 – R16
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende og
beskriver de ulike forhold knyttet til planen.
I tillegg er følgende dokumenter vedlegg til planen:










ROS – analyse
Geoteknisk rapport
Ingeniørgeologisk rapport (under ekstern kontroll, etterleveres)
Fagrapport naturmangfold
Notat støy
Hydrologisk og hydraulisk vurdering for Fv30 Støren - Singsås
Tegningshefte Aunan - Kotsøy:
o Oversiktstegninger B 001 – B003
o Plan- og profiltegninger C 001 –C 005, C 101 – C 102, C 301 – C 302, C401 –
C 402
o Plan- og profiltegninger sidevegnett D 001 – D013, D 101, D 301
o Normalprofil / Overbygging F 001 – F 003
o Drensplan G 001 – G 006
o Eksisterende kabler og ledninger IN 001 – IN 007
o Støysonekart X 001- X 008, X101 – X 103, X 301 – X 302, X 401 – X 402
Tegningshefte Stentrøa - Hindbjørga:
o Oversiktstegning B 101 – B 102
o Plan- og profiltegninger C 501 –C 503, C 601 – C 602
o Plan- og profiltegninger sidevegnett D 501, D 601 – D 602
o Normalprofil / Overbygging F 003, F 101
o Drensplan G 008 – G 009
o Eksisterende kabler og ledninger IN 008 – IN 010
o Støysonekart X 501 X 504, X 601 – X 602
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Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:


Trøndelag Fylkeskommune: https://www.trondelagfylke.no/horinger-veg

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i lokal avis lest på stedet. Grunneiere og
rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på
høring til offentlige instanser.

Merknader til planforslaget må innen 14. September 2022
sendes skriftlige til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer
Eller på e‐post: postmottak@trondelagfylke.no

Kontaktperson i Trøndelag fylkeskommune: Siri Solem, 41237267
e‐post: sirsol@trondelagfylke.no
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3 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET
3.1 Planområdet
Planområdet ligger i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag fylke langs Gaula mellom Støren
og kommunegrensen til Holtålen.
Planområdet berører hovedsakelig eksisterende veg, bratt skogsterreng, dyrka mark,
sideområde til Gaula og spredd bebyggelse. Planområdet er redusert betydelig ettersom
veglinjen er optimalisert.

Figur 1: Planområdet fv. 30 Støren - Singsås

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for fv. 30
Støren - Singsås
Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 30 med tanke på
god fremkommelighet og trafikksikkerhet.
Smal og svingete veg er en utfordring på dagens fv. 30 og den holder ikke dagens krav til
vegstandard. Dette er utfordrende både for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Flere
strekninger har dårlig sikt og krappe kurvaturer. Deler av vegen er utsatt for nedfall av stein
samt jord- og steinskred og det er fare for utglidning av vegen både mot jernbanen og Gaula.
Fylkesvegen går også gjennom flere tettbebygde områder med redusert fartsgrense og
bebyggelse tett inntil vegen.
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Vegstrekningene skal få standard som står i forhold til tilstøtende veg for å unngå
standardsprang. Vegen planlegges med bredde 7,5 m, i henhold til vegstandard Hø1
(ÅDT<4000 og fartsgrense 80 km/t, se kap. C.3 i Statens vegvesens håndbok N100).

3.3 Målsetninger for planforslaget
Målet med planen er å skape grunnlag til bygging av rassikker veg med forbedret
framkommelighet og trafikksikkerhet.

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Basert på § 4-2 i plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er det ikke krav om
konsekvensutredning for denne planen. Investeringskostnaden vil ikke utløse automatisk
krav til konsekvensutredning, jfr. forskriftens § 2, vedlegg 1 pkt. 17. Jfr. forskriftens § 3 skal
vegutbyggingstiltak vurderes etter samme forskrift vedlegg III. Dersom planen fører til
vesentlige virkinger for miljø og samfunn så skal planforslaget konsekvensutredes.
Som avtalt i oppstartsmøte med kommunen stilles det ikke krav til konsekvensutredning.
Tema som ofte inngår i en konsekvensutredning, blir drøftet i planbeskrivelsen.
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Trønderbladet den 08.01.21. Utvidelse av planområdet i Rognes sentrum ble varslet
Gauldalsposten den 08.09.21. Utvidelse av planområde for optimalisering av veglinje ble
varslet direkte berørte grunneiere og regionale myndigheter den 01.04.22.
Varsel om oppstart av reguleringsplanleggingen ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte i brevs form.
Innspill etter varsel om oppstart er vurdert og tatt inn planforslaget så langt de er mulige å
imøtekomme (se kap. 11).
Medvirkning for øvrig
TRFK orienterte om oppstart av detaljreguleringsplan i regionalt planforum den 18.11.2021.
Det ble gjennomført dialogmøter med Statsforvalteren, Bane Nor, NVE samt interne møter i
Trøndelag fylkeskommune innen temaene kulturminner og vann i april/mai 21.
Alle berørte grunneiere har fått invitasjon om å delta på individuelle grunneiermøter. Dette
ble gjennomført i perioden mars - mai 2021 og ca. 30 møter ble avholdt.
Folkemøte ble gjennomført digitalt via teams den 10.06.21.
Når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn sendes den samtidig til høring hos berørte
sektormyndigheter. Annonsering skjer i lokale aviser. Høringsperioden følger av plan- og
bygningsloven og vil ha varighet på minimum 6 uker. Etter høringsperioden og tilhørende
merknadsbehandling oversendes planforslaget for vedtak i kommunestyret i Midtre Gauldal
kommune. Vedtaket kunngjøres, og det er klageadgang på vedtaket. Statsforvalteren er da
klageinstans.
Trøndelag fylkeskommune prøver å imøtekomme enkeltpersoners informasjonsbehov med
direkte kontakt så langt det er mulig.
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5 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
5.1 Planstatus for området
Kommuneplanens arealdel
Midtre Gauldal kommune har en gjeldende kommuneplan med arealdel fra 2009. I henhold til
kommuneplanens arealdel ligger planområdet hovedsakelig innenfor areal avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt bolig, ervervs- og
fritidsbebyggelse (LNF).
Deler av planområdet ligger i et område langs Gaula som er særskilt unntatt rettsvirkning:
For områder langs Gaulavassdraget (definert som hovedstrengen av Gaula med følgende
sidevassdrag: Sokna - Stavilla og Ila, Bua - Ena, Forda - Nyåa, Holta og Hauka) inntil 100 m
fra strandlinjen (på begge sider) målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand,
er kommuneplanen ikke rettslig bindende for bygge- og anleggstiltak osv. som angitt i PBL §
20-4 annet ledd, pkt. h. Her gjelder kommuneplan godkjent 06.12.2000 og tidligere vedtatte
planer.
Deler av planområdet ligger innenfor kommunedelplaner for Rognes og Kotsøy med noen
boligområder.
Kommuneplanens arealdel er for tiden under revisjon.

Reguleringsplaner
Planområdet kommer i kontakt med følgende vedtatte reguleringsplaner:




Reguleringsplan Fv 30 Bones/Kjelden, PlanID: 2013002
Reguleringsplan Kotsøy. PlanID: 1991002
Reguleringsplan Fv 30 parsell Forset-Fjeset, PlanID: 2005006

Verneplaner
Planområdet ligger innenfor verneplan for vassdrag «Gaula».
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/sor-trondelag/122-1Gaula/
Det er ikke registrert andre verneområder eller foreslåtte verneområder innenfor
reguleringsplanens avgrensninger.

Inngrepsfrie områder
Planområdet berører ikke områder som gjennom offentlig planverk er definert som
inngrepsfrie naturområder i Norge (INON).
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6 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I
PLANOMRÅDET
6.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag fylke langs Gaula mellom Støren
og kommunegrensen til Holtålen.

Figur 2: Oversiktskart planområdet

6.2 Dagens arealbruk
Arealbruken i planområdet består av vei, skog, landbruk og spredt bebyggelse. Deler av
skogsarealene er svært bratte.

6.3 Trafikkforhold
Dagens fv. 30 i planområdet har en gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) på mellom 1300 og
2200 kjøretøy basert på nasjonal vegdatabank (NVDB,2020). Tungtrafikk andelen ligger på
mellom 12 og 13 %.
Fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t.
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Figur 3: Fartsgrense (NVDB)

Det er lite gang- og sykkeltrafikk på strekningen.
Strekningen trafikkeres av tre linjebussrute, linje 440 mellom Trondheim og Røros med inntil
fire daglige avganger, lokallinje 5471 med inntil to daglige avganger, lokallinje 5472 med én
daglig avgang og lokallinje 5404 med én daglig avgang.
Det er en rekke registrerte trafikkulykker langs fv. 30 i planområdet de siste årene. Men
ulykkene er ganske jevnt fordelt over strekningen. Det er ingen ulykkespunkter som peker
seg ut.

Figur 4: Trafikkulykker (NVDB)
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6.4 Teknisk infrastruktur
Det er en høyspentledning eid av Tensio som går gjennom planområdet.
Denne er avmerket og regulert som faresone høyspentanlegg på plankartene. Det er viktig at
det gjøres avtaler med linjeeier i forhold til eventuelle omlegginger eller spesielle hensyn som
må tas både permanent og i anleggstiden.
I tillegg er det flere lavspentledninger i planområdet.

Figur 5: Høyspentledning (atlas.nve.no)

6.5 Landskapsbilde
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Figur 6: Lanskapsrom i Gauldalen

Gauldalen i Trøndelag streker seg fra Rørosvidda i sør ned til Gaulosen i Trondheimsfjorden.
Gjennom Gauldalen renner elva Gaula.
Gauldalens terrengutforming fra Støren i nord til Ålen i sør kan deles i to hovedformasjoner.
Trang dal med bratte fjellsider med tilstøtende V-formet sidedaler fra Støren og sør til Singsås.
Åpnere landskap med roligere terreng og fjell fra Singsås og opp til Haltdalen.

Figur 7: Mellom Støren og Singsås kjennetegnes landskapet av trang dal med bratt sideterreng.
Rørosbanen ligger på nordsiden av Gaula og fv. 30 på sørsiden

Gaulavassdraget er Midt-Norges største vassdrag og renner igjennom de fleste
terrengformasjonene som er påvirket av vann, og som finnes i Midt-Norge. Dette innbefatter
rolige formasjoner i fjellregionen, bratte V-daler i de større sidevassdragene og i midtre del av
hovedvassdraget.
Dalbunnen preges av elva som slynger seg mellom bratte dalsider, spredt bebyggelse og
landbruk. Høyeste marine grense i Gauldalen ligger på 180 m.o.h. Dette ses enkelte steder
tydelig i landskapet som flate sletter et godt stykke opp i dalsidene.
Rørosbanen følger elva på nordsiden av Gauldalen mens fv. 30 ligger på sørsiden mellom
Støren og Singsås. Fra Singsås og opp til Haltdalen er både veg og jernbane på nordsiden av
dalen.
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Figur 8: Sør for Singsås blir landskapet åpnere og roligere terreng

Edelløvskog finnes enkelte steder langs vassdraget i sørvendte lier. Edelløvskog er betegnelse
på skogsamfunn som har betydelig innslag av løvtrær som har sin hoved utbredelse lenger sør.
I Gauldalen er det alm og hassel som utgjør hovedmengden av slike treslag. Fra Singsås og
sørover til Holtålen er lyngrik gran og furuskog dominerende. Elvekantvegetasjonen domineres
av oreskoger i nedre deler og helt opp til Kotsøyområdet. Videre oppover blir oreskogen mere
innblandet av bjørk og gran.

6.6 Nærmiljø/friluftsliv
Det er en del spredd boligbebyggelse langs strekningen. De fleste boliger har i dag
direkteavkjørsel fra fv. 30. Mange boliger ligger tett inntil fv. 30.
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Figur 9: Aunan, eksempel på spredd bebyggelse med direkteavkjørsler fra fv. 30 (norgeskart.no)

Området brukes mye til laksefiske. Gaula er blant de fem beste lakseelver i Norge. Ellers
brukes området i lite grad til friluftsaktiviteter.
Ifølge Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase foreligger det ikke nasjonalt, regionalt
eller lokalt registrert områder for rekreasjon eller friluftsliv i planområdet.

6.7 Naturmiljø og naturmangfold
Samlet sett anses kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, fugler og annet vilt i og rundt
planområdet som god. Det ble gjennomført kartlegginger av naturmiljø og naturmangfold i
planområdet juli/august 2021.

6.7.1 Arter
Fremmede arter
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Figur 10: Fremmede arter (Miljødirektoratet)

Langs fv. 30 er det spredt bebyggelse med typisk hagebeplantning. Langs vegen er det
registrert store mengder med fremmede arter som hagelupin, rynkerose, veitiriltunge,
svensk skrinneblom, platanlønn og forvalurt.

Figur 11: Viser eksempelvis registreringer av fremmede arter i planområde Hindbjørga
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Fredede arter
Ingen fredede arter er registrert i planområdet. Tårnfalk er fredet, men observasjon er gjort
utenfor planområdet

Rødliste arter
I planområdet Bonesøyan er det tidligere registrert flere rødlistede arter; hjelmragg (CR),
grandbendellav (VU), tråragg (VU) og rustdoggnål (NT). I området disse var registrert, er det
i seinere tid utført flatehogst. Det ble ikke gjort noe funn av rødlistede arter innenfor
delområdet i registreringen utført sommer 2021.
Totalt var det tidligere registrert 8 rødlistede karplanter i planområdene. Disse ble ikke
gjenfunnet i naturmangfoldregistrering i 2021
Det ble registrert tårnfalkreir med kyllinger i planområdet (øst for Kjelden). Fjellvåkpar ble
registrert utenfor planområdet (Bonesøyan).

Truede arter
Innenfor influensområdet er det tidligere registrert en del karplanter som er truet og er
ansvarsarter for Norge. Blant disse er skogsøtgras (VU), dalfiol (VU), ask (VU), mandelpil
(NT) og Klåved(NT) (Kilde: Artsdatabanken). Klåved ble gjenfunnet i naturtyper for stor
elveør i Bonesøyan, Øst for Kjelden og Kotsøy Nord. Mandelpil ble funnet i samme naturtype i
Øst for Kjelden og Kotsøy Nord.
Innenfor delområdet Bonesøyan er det tidligere registrert hjelmragg (CR), grandbendellav
(VU), tråragg (VU), rustdoggnål (NT) og gubbeskjegg (NT). Området Rognes er en registrert
hotspot for truede arter av lav. Ingen av disse ble gjenfunnet i kartleggingen.

6.7.2 Naturtyper
Naturtyper (NIN)
Naturmangfoldregistreringer viste at delområdene Aunan – Rognes, Bonesøyan, Kjelden Øst,
Kotsøy nord og Hindbjørga har registreringer av naturtypen Høgstaudegranskog.
Tilstanden på områdene er registrert som moderat til dårlig, og innhold av naturmangfold i
områdene er fra lav til moderat.
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Figur 12: lokaliteter av Høgstaudegranskog i planområde Aunan – Rognes

Figur 13: lokaliteter av Høgstaudegranskog i planområde Bonesøyan
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Figur 14: lokalitet av Høgstaudegranskog i planområde Hindbjørga

Gammel granskog med liggende død ved er registrert ved Kjellbrua, Kotsøy nord,
Stentrøa – Villmannsøya. Tilstanden på områdene er registrert som; god til moderat, med lite
naturmangfold og fra moderat til høy på kvalitet.

Figur 15: lokaliteter av gammel granskog med liggende død ved i planområde Stentrøa - Villmannsøya
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Figur 16: lokaliteter av Høgstaudegranskog og gammel granskog med liggende død ved i planområde
Kjelden Øst

Figur 17: lokaliteter av Høgstaudegranskog og gammel granskog med liggende død ved i planområde
Kotsøy nord

Naturtyper i elvebredden av Gaula (DN – håndbok 13)
Naturtypen med stor elveør er registrert vest i planområde for Bonesøyan. Den består av
rullestein, noe grus og sand mellom steinene. Lokaliteten har fått verdi C (lokalt viktig), da
den har bestander av rødlistearten klåved.
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Figur 18: Stor elveør ved Refset, planområde Bonesøyan

Samme naturtypen er også registrert i delområdene øst for Kjellbrua og Kotsøy nord.
Lokalitetene har fått verdien viktig (B), da de begge har bestanddeler av rødlistearter som
klåved og mandelpil.

Figur 19: Stor elveør ved Kjellkleven, planområde Øst for Kjellbrua
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Figur 20: Stor elveør ved Kotsøy, planområde Kotsøy Nord

6.7.3 Vann og vassdrag
Planområdet ligger innenfor verneplan for vassdrag «Gaula».
Gaulavassdraget ble underlagt varig vern mot kraftutbygging i stortinget i 1985.

Figur 21: Verneplan for vassdrag (NVE-atlas)

Vernet av Gaulavassdraget innbefatter i utgangspunktet alt vann i nedbørfeltet. Dette betyr
at alle sidebekker, vann og elver er omfattet av vernet, og skal underlegges den sanne
restriktive vurdering når det gjelder inngrep som kan komme i konflikt med
verneinteressene.
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Gaula drenerer området fra fylkesgrensen mot Innlandet i sør, og renner mot nordvest
gjennom Gauldalen. Vassdraget har utløp til Gaulosen, en sørlig arm av Trondheimsfjorden.
Nedbørfeltet til Gaula har få innsjøer- Fordi det ikke finnes innsjøer langs hovedelva som gir
flomdempende effekt, er Gaula en av landets kraftigste flomelver.
De nasjonale målene for forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets
behandling av verneplanene for vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr. 10 (1980-81). For å oppnå
målene, må det særlig legges vekt på å gi grunnlag for å:
a.

unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt,
fisk, kulturminner og kulturmiljø

b.

sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene

c.

sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner

d.

sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt
som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi

e.

sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging
der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket.

Vassdragshensyn er vurdert og tatt inn i planforslaget.

Innenfor planområde er det registrert flere tilløpsbekker til Gaula (Figur 22).
Vannforekomstene er stort sett registret med god økologisk tilstand mens Gaula har moderat
økologisk tilstand (vann – nett id122-514-R).

Figur 22: Tilløpsbekker til Gaula (kilde: vann – nett)

I juni 2021 ble det gjennomført en befaring av utvalgte sidebekker for å sjekke tilstanden og
potensialet for fiskeføring.
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Kjellklevan
Bonesbekken
Åsbekken

Marbekken

Figur 23: Befaring sidebekker juni 2021

Marbekken
Marbekken var ved befaring juni 2021 tørrlagt nedstrøms fv.30, men har potensiale med
kantvegetasjon og godt bunnsubstrat. Nederste del av Marbekken ble restaurert i 2015.

Figur 24: Marbekken (juni 2021)
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Kjellklevan
Det har ikke gått vann på lenge nederst i det tidligere bekkeløpet og har dermed ingen verdi
med tanke på vannmiljø.

Figur 25: Kjellklevan (juni 2021)

Bonesbekken
Bonesbekken var ved befaring juni 2021 tørrlagt, men har potensiale som fiskebekk hvis
vannføringen kan sikres. En traktorveg som krysser bekken nedstrøms fv. 30 hindrer i dag
fiskevandring.

Figur 26: Bonesbekken (juni 2021)
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Åsbekken
Det ble ikke gjennomført befaring på Åsbekken på grunn av få utfordringer med topografi.
Åsbekken er lokalt beskrevet som en bekk som først og fremst fører vann ved større
nedbørsmengder.

Figur 27: Åsbekken. Piler viser beliggenhet.

6.7.4 Vilt
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Figur 28: Vilttrekk for elg langs fv. 30 vist med røde streker (kilde: Artsdatabanken og viltkart fra Midtre
Gauldal kommune 2007)

De vidstrakte barskogområdene på begge sider av fv. 30 er viktige leveområder for hjortevilt
rådyr, hjort og elg. Det er gode beiteområder, og viltet har både daglige og sesongmessige
trekk langs og på tvers av dalen. Elgen finner man i hele Midtre Gauldal kommune, og
hjorten har også etablert en solid bestand i området. Rådyr har ofte tilholdssted nær dyrka
mark nær Gaula.
Når det gjelder andre pattedyr finnes de vanlig forekommende i regionen, slik som hare, rev,
grevling osv. De store rovdyrene kan vise seg sporadisk i området.
I fallviltregisteret er det registrert flere viltpåkjørsler i området de siste 10 årene (jfr. vedlagt
rapport for naturmangfoldregistreringer).

6.8 Flomsituasjon
Fv. 30 går langs Gaula over store strekninger i planområdet. Gaula er flomutsatt, og
flomhendelser kan føre til vegstenginger og skader på veg og annen infrastruktur. Derfor er
det gjennomført flomberegninger for elvestrekningen mellom Kotsøy og Aunan og utvalgte
sidebekker.
En beregning av dagens situasjon er gjennomført som grunnlag for planleggingen. 200årsflom er beregnet med et klimapåslag på 20 % for Gaula og 40 % for sidebekkene.

Tabell 1: Flomberegning dagens situasjon
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Vannlinjeberegningen viser at flere avsnitt av fv. 30 mellom Kotsøy og Kjellbrua står under
vann ved 200-årsflom (inkl. klimapåslag). Lenger nedstrøms blir ikke vegen i like stor grad
berørt av flommen.

Figur 29: Vanndybde 200-årsflom dagens situasjon
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6.9 Kulturminner og Kulturmiljø
Kulturminner
Det er registrerte et kulturminne innenfor planområdet.

Figur 30: Rognes bru (B1648006)

Rognes bru: to brukar etter bru bygget i 1923. Brukarene er ikke fredet, men verneverdig.
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lok
alitet/217140

I forbindelse med arkeologiske registreringer i planområdet i 2021, ble det registrert 4 nye
lokaliteter og ett funnsted som har fått Askeladden id:284326, 284328, 284329, 284338
(kokegrop), 284339 og 284340 (funnsted).
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Figur 31: Planområde Stentrøa – Willmannsøya (Id 284326)

Id 284326 ligger i planområde Stentrøa – Villmannsøya og består av bosetningsspor fra
jernalder i form av kokegroper, stolpehull, kulturlag og nedgravninger. Lokaliteten er ca.
6000 m2 i utstrekning inkludert sikringssone og ligger i sin helhet innenfor plangrensen for
utvidelse av fv. 30.

Figur 32: Planområde Aunan – Rognes (Id 284339, Id 284329, Id 284338, Id 284339, Id 284340)

Id 284328 ligger på Aunan og er en lokalitet bestående av bosetningsspor fra jernalder med
kulturlag (trolig enfaset) samt stolpehull og nedgravning. Lokaliteten er ca. 800 m2 i
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utstrekning inkludert sikringssone og ligger i sin helhet innenfor plangrensen for utvidelse av
fv. 30.
Id 284329 ligger Aunan (Bakken) og er en lokalitet bestående av et bosetningsområde med
kulturlag med flere bosetningsfaser. Vi har ikke dateringsresultater klare enda, men
sannsynligvis vil lagene dateres til bronse – jernalder. Lokaliteten er ca. 3500 m2 i
utstrekning og ligger i sin helhet innenfor plangrensen for utvidelse av FV 30.
Id 284338 består av en enkeltliggende kokegrop som allerede er snittet og dokumentert.
Kokegropen har status som fjernet i kulturminnedatabasen Askeladden og vi anser den som
tilfredsstillende undersøkt og det vil ikke være behov for ytterligere undersøkelser her.
Id 284339 ligger på Aunan og består av et bosetningsområde med kulturlag (trolig enfaset).
Lokaliteten er ca. 200 m2 i utstrekning inkludert sikringssone og ligger i sin helhet innenfor
plangrensen for utvidelse av fv. 30.

Kulturmiljø
Ifølge Direktoratet for Naturforvaltnings naturbase omfatter planområdet ingen verneverdige
kulturlandskap.
Flere hus og våningshus i planområde Bonesøyan og Aune er Sefrak-registrert.

Figur 33: Planområde Bonesøyan med Sefrak-registreringer
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Figur 34: Planområde Aunan-Rognes med Sefrak-registreringer

6.10 Naturressurser
6.10.1 Landbruk

Figur 35: Jordbruksareal (gul) og dyrkbar jord (rød stripete) (Kilde: kilden.nibio.no)

Det er en del dyrka mark i planområdet som blir berørt av planforslaget. Arealene er kartlagt
som fulldyrka jord uten at jordkvaliteten er kartlagt. Planen fokuserer på å minimere beslag
på dyrka mark og muligheten til å tilbakeføre frigjorte areal til landbruksformål.
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6.10.2 Skogbruk

Figur 36: Skogsbonitet (Kilde: kilden.nibio.no)

Planområdet er preget av skog av varierende bonitet. Det meste av skogen i planområdet
ligger i sidebratt terreng.
Det er ikke registrert vernet skog i planområdet.

6.10.3 Reindrift
Det er ingen reindrift innenfor planområdet.

6.10.4 Mineralforekomster
Flere registrerte sand- og grusforekomster av lokal betydning ligger innenfor planområdet.

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse

35/145

406

Figur 37: kartlagte sand- og grusforekomster i tilknytning til planområdene (Kilde: NGU.no)

6.11 Grunnforhold
6.11.1 Geologiske forhold
Berget langs fv. 30 består av en god del svake forvitringsbergarter. Flere steder har også
berget en ugunstig lagdeling og sprekkegeometri med helning ut mot vegen. I dalsidene er
berget for det meste dekket av morenemateriale, samt jord og torv med spredte blokker.
Felles for strekningene er at de ligger i ensidig skjæring inn mot dalsiden og er flere steder
begrenset av elva Gaula og/eller jernbanen på den andre siden. Det planlegges å legge
vegen inn mot dalsiden for flere av strekningene. Dette vil i enkelte tilfeller medføre inngrep i
foten av høye skråninger som kan gi en destabiliserende effekt. Det blir nødvendig med
sikringstiltak for å håndtere dette.

Strekning Aunan-Kotsøy
Ifølge berggrunnegeologisk kart fra NGU består berget av glimmerskifer og båndet kvartsitt
(Figur 38). Bergartene tilhører Guladekket og ble skjøvet inn under den Kaledonske
fjellkjededannelsen.
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Figur 38: Berggrunnsgeologisk kart (NGU)

Ved Aunan er det utført undersøkelser av berget ifb. et pukkverk. I pukkdatabasen til NGU er
bergarten ved Aunan steinbrudd klassifisert som glimmerrik gneis. Resultater fra
laboratorietester viser at berget har begrensede mekaniske egenskaper og egner seg derfor
best som fyllmasse.
Det planlegges å legge vegen inn mot dalsiden ved å sprenge ut høye bergskjæringer ved
Aunan. Det blir nødvendig å etablere hyller for de høye bergskjæringene. Videre mot Kotsøy
blir det en kombinasjon av nye fyllinger og flere bergskjæringer.

Stentrøa-Hindbjørga
Berggrunnen på strekningen mellom Stentrøa og Hindbjørga består for det meste av
glimmerskifer. Det er innslag av båndet kvartsitt mellom Fjeset og Vilmannsøya (Figur 39).
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Figur 39: Berggrunnsgeologisk kart (NGU)

Dalsiden langs strekningen utgjør et stort nedbørsfelt og området er stedvis utsatt for jordog flomskred. Det gikk et jordskred ved Vilmannsøya i 2014 som havnet over vegen. Ellers er
strekningen utsatt for nedfall av is og stein fra eksisterende bergskjæringer, samt at vegen
enkelte steder går over ustabil vegfylling med jernbanen like nedenfor. Det planlegges å gå
inn i dalsiden ved å utvide eksisterende skjæringer for å oppnå bredere grøft.

6.11.2 Geotekniske forhold

Strekning Aunan-Kotsøy
Topografi og grunnforhold
Eksisterende strekning ligger i et område med variert topografi. Vegen ligger delvis i
løsmasse og bergskjæring, delvis på fylling eller i terreng. Enkelte delstrekningen går nær
strandsonen til Gaula.
Løsmassekartet viser at strekningen krysser flere løsmassesoner: soner med elveavsetning,
breelvavsetning, tynn morene, bart fjell og sone med forvitringsmateriale, se Figur 40.
Strekningen ligger under marin grense.
Grunnundersøkelser utført for strekningen viser forekomster av fast lagret friksjonsjord, i
hovedsak sand/grus og silt med stor mektighet. Berg ble ikke påtruffet i de fleste
borepunktene.
Dybde til berg varierer fra 1,0 til 15,2 m der det ble påvisning ved bergkontroll.
Grunnvannsspeilet er registrert ved prøvetaking og ligger i nivå med elva.
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Figur 40: Utklipp av løsmassekart (www.ngu.no)

Setningsforhold
Med forutsetning at vegetasjon og humusholdig jord fjernes under vegfyllingen forventes det
ikke setninger utenfor kravet. Generelt anbefales det at fyllinger legges ut tidlig i byggefasen
slik at de største setningene utvikles før tiltaket blir ferdigstilt.

Stabilitetsforhold
Fyllinger:
Grunnforholdene tilsier at det ikke forventes stabilitetsproblemer ved utlegging av fyllinger.
Ved å følge krav til fyllingsskråninger oppgitt i V221 kap. 2.0.6 vil stabiliteten være ivaretatt.

Løsmasseskjæringer:
Skjæringsskråninger av sandige, siltige masser skal i henhold til hb. V221, kap.3.1 ha maks.
helning 1:2 (1:1,5 for sand ved bruk av overflatetiltak) for å sikre tilstrekkelig stabilitet. Det
er delstrekninger i planområdet der eksisterende skråning på oversiden av vegen står med
helning >1:1,5. Dette gjelder følgende profiler:
Strekning Rognes: profil 2120-2320.
Strekning Bonesøyan: profil 3775-3840.
Strekning Bones-Kjelden: profil 6700-6720.
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Strekning Kotsøy: profil 1100-1240
For altfor bratte skråninger (helning >1:1,5) må det påregnes et stabiliseringstiltak. Grøfting,
skråningsdren, tørrmur eller jordnagling kan være blant de aktuelle tiltakene. Vurdering og
dimensjonering av tiltak for stabilisering av skråninger i løsmasseskjæringer skal gjøres i
byggeplanfasen.
Det anbefales å ta stilling til eventuell flytting av vegen bort fra bratte løsmasseskjæringer
der det er mulig for prosjektet for å unngå kostnader knyttet til stabiliseringstiltak.

Erosjonssikring
For fyllingene som er planlagt å legge ut i elva og langs strandsonen skal det i byggeplanen
dimensjoneres erosjonssikring i hht. NVEs veileder (ref.1). Ved dimensjonering av
erosjonssikring skal det tas i betraktning vurderinger i hht. 200-års flommen fra hydrologisk
rapport (ref.7).
Erosjonssikring mot flom gjelder følgende profiler:
Strekning Aunan: profil 7200-8200.
Strekning Rognes: profil 1890-2565.
Strekning Bonesøyan: profil 4050-4125.
Strekning Bones-Kjelden: profil 6920-7040.
Massene i løsmasseskjæringer (med helning 1:2-1:1,5) er lett eroderbare, overflatetiltak mot
erosjon må påregnes. Tilsåing ved bruk av erosjonsnett er ansett som en godt egnet metode
for sikring mot overflateerosjon. Alternativt kan man benytte masseutskifting eller pukkfylte
skråningsgrøfter i kontakt med drenering langs vegen. Tiltak mot overflateerosjon skal velges
og beskrives i byggeplanfasen.

Strekning Stentrøa-Hindbjørga
Topografi og grunnforhold
Strekningen ligger i berg- og løsmasseskjæring i den nordlige delen av planområdet og på
fylling i den sørlige delen. Løsmassekartet viser at strekningen krysser 3 løsmassesoner:
soner med elveavsetning, breelvavsetning og tykk morene (NGUs kartportal). Strekningen
ligger delvis under marin grense.
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Figur 41 Utklipp av løsmassekart (www.ngu.no)

Grunnundersøkelser utført for strekningen viser forekomster av fast lagret friksjonsjord, i
hovedsak sand og silt. Dybde til berg varierer fra 2,2 til 15,8 m. Grunnvannsspeilet er
registrert ved prøvetaking og ligger i nivå med elva.

Setningsforhold
Med forutsetning at vegetasjon og humusholdig jord fjernes under vegfyllingen forventes det
ikke setninger utenfor kravet.
I eksisterende terreng på strekning Hinbjørga (profil 8500) er det påvist humusholdig
materialet (5,6- 6,9%) ned til 4 m. Massene ligger under eksisterende vegbane og er antatt
ferdig konsolidert, men tilleggslast i form av ny fylling med høyde 2,5 m vil forårsake
ytterlige setninger.
Det anbefales å masseutskifte humusholdige masser ned til 4 m på strekningen i profil 84508550. Alternativt kan man legge ut fyllingen med overhøyde tidlig i byggefasen for å
framskynde konsolideringen. Dette alternativet skal detaljprosjektertes i byggeplanen.

Stabilitetsforhold
Fyllinger:
Grunnforholdene tilsier at det ikke forventes stabilitetsproblemer ved utlegging av fyllinger.
Ved å følge krav til fyllingsskråninger oppgitt i V221 kap. 2.0.6 vil stabiliteten være ivaretatt.

Løsmasser over bergskjæringer:
Bergoverflate bør renskes til minimum 2 m utenfor prosjektert skjæringstopp for
bergskjæringen. Løsmasser utenfor skjæringstopp skal utformes med maks helning 1:1,5
eller slakere. Der dette kravet ikke kan oppfylles skal det prosjekteres et tiltak som sikrer
løsmasser over skjæringstoppen. Det anbefales sognemur eller erosjonsmatte over løsmasser
over berget. Løsning for sikring av løsmassedekket over berget skal vurderes og
dimensjoneres i byggeplanfasen. Følgende profiler vil trenge tiltak:
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Strekning Stentrøa -Villmøya:
1780-1830
2030-2200
2300-2640
Strekning Hinbjørga:
8530-8680

Overflatetiltak
Massene i løsmasseskjæringer (med helning 1:2-1:1,5) er lett eroderbare, overflatetiltak mot
erosjon må påregnes. Tilsåing ved bruk av erosjonsnett er ansett som en godt egnet metode
for sikring mot overflateerosjon. Alternativt kan man benytte masseutskifting eller pukkfylte
skråningsgrøfter i kontakt med drenering langs vegen. Tiltak mot overflateerosjon skal velges
og beskrives i byggeplanfasen.

Løsmasseskjæringer
For altfor bratte skråninger (helning >1:1,5) må det påregnes et stabiliseringstiltak. Tørrmur
eller jordnagling kan være blant de aktuelle tiltakene. Vurdering og dimensjonering av tiltak
for stabilisering av skråninger i løsmasseskjæringer skal gjøres i byggeplanfasen.

Områdestabilitet for begge delstrekningene
Det er ikke påvist materiale i grunnen som kan forårsake områdeskred i henhold til
retningslinjene i NVE veileder.

6.12 Forurensing i grunnen
I planområdet er det ingen indikasjon på at det er forurenset grunn. Det har ikke vært drevet
forurensende næringsaktivitet i nærheten og det er ikke registrert trafikkulykker med farlig
gods i området. Det er heller ingen grunn til å tro at området er spesielt forurenset som følge
av eksisterende trafikk og naturtype, jfr. Rapport 416177-RIGm-RAP-001 rev_01
Miljøkartlegging langs veger i Sør- Trøndelag (Multiconsult 2014).
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7 BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL
DETALJREGULERING
7.1 Planlagt arealbruk
Iht. plan- og bygningslovens § 12-5, § 12-6 og § 12-7 er planområdet inndelt i arealer med
følgende reguleringsformål og bestemmelser:


Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse (B)
Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)
Forretning/kontor/industri (F/K/I)



Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
Kjøreveg, offentlig (o_SKV)
Felles kjøreveg (f_SKV)
Kjøreveg (SKV)
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
Fortau (o_SF)
Kollektivholdeplass (o_SKH)



Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3)
Turdrag (GTD)



Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (pbl. § 12-5 nr. 5)
Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)



Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl. § 12-5 nr.
6)
Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)
Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med
andre angitte hovedformål (VAA)



Hensynssoner (pbl. §12-6)
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H 370)
Båndlegging etter lov om kulturminner – Hensynssone d) (H 730)



Område med bestemmelser (pbl. § 12-7)
Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1)
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Rigg (#2)
Utforming (#3)

7.2 Forutsetninger
Fyllinger og skjæringer reguleres som annen veggrunn o_SVG. Grensen er satt til ca. 2 m
utenfor fyllingsfot og 3 m fra skjæringstopp. Ny eiendomsgrense vil i hovedsak følge grensen
for annen veggrunn, men vil bli innmålt etter at veganlegget er ferdig. Ny eiendomsgrense vil
derfor kunne avvike fra grense for annen veggrunn satt på reguleringsplanen.
Langs hele strekningen blir det regulert inn et midlertidig anleggsbelte på ca. 10 - 20 m
utenfor annen veggrunn. Bredden vil variere etter behov og det er også forsøkt tatt hensyn
til eiendomsgrenser, terreng og sårbare områder. Områdene er forutsatt brukt for
nødvendige tiltak som følger av anleggsgjennomføringen. Det er i hovedsak avsatt en
buffersone på 10 m mellom midlertidig anleggsbelte og vann/vassdrag.
Plan for tilbakeføring og istandsetting av områdene skal følge «Ytre miljøplan», en
miljøoppfølgingsplan som utarbeides som en del av byggeplanen, se punkt 9.4.

7.3 Tekniske forutsetninger
7.3.1 Kjøreveger
Statens vegvesens håndbok N100 «Veg- og gateutforming» skal legges til grunn for
utformingen av vegen. Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse Hø1.
Dimensjoneringsklasse: Hø1 (80 km/t)






ÅDT (årsdøgntrafikk) < 4000 kjøretøy/døgn.
Fartsgrense: 80 km/t
Vegbredde: 7,5 m
Maksimal stigning: 8 %
Minimum horisontal kurveradius: 225 m

Figur 42: Normalprofil Hø1 (HB N100, Statens vegvesen)
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7.3.2 Løsninger for gående og syklende
Det forventes lite gang- og sykkeltrafikk over lengre strekninger langs fv. 30. Derfor
planlegges det ingen gjennomgående gang- og sykkelveg parallelt med ny fv. 30.
Lokalt er det en del gang- og sykkeltrafikk mellom hus og gårder. Forskjellige løsninger er
vurdert og innarbeidet i planen.
Der ny veg legges utenom eksisterende veg tjener eksiterende veg til gang- og sykkeltrafikk.

7.3.3 Frisikt ved avkjørsler
Alle avkjørsler skal utformes i henhold til kravene i Håndbok N100. Plankartene påføres
frisiktlinje i avkjørslene. Frisiktlinjen viser at alt areal ligger innenfor områdene «annen
veggrunn». Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over vegbanen på
tilstøtende veg. I tillegg kontrolleres det at rett linje mellom øyepunkt i avkjørselen og
kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer. Innenfor frisiktlinje skal det være fri sikt
i en høyde av 0,5 m over plannivå på tilstøtende veg. Skiltstolper, rekkverk og lignende
anses ikke som sikthindrende.

7.3.4 Andre tekniske forutsetninger
Behovet for rekkverk er prøvd unngått der det er mulig med at fyllingsskråninger utformes
med helling 1:4 eller slakere. Rekkverk er i seg selv et risikomoment og bør unngås der det
er mulig.
Der det er nødvendig skal rekkverk plasseres og utformes i henhold til Statens vegvesens
håndbok N101 «Rekkverk og vegens sideareal».

7.3.5 Vegtilstand
Vurdering av vegtilstanden kan gjøres basert på flere tilstandsparametere, men de tre
vanligste som benyttes er:
-

Overflatetilstand (Spor og jevnhet, sprekker, krakeleringer, etc.)
Strukturell styrke (Oppgravingsprøver av eksiterende veg og bæreevne)
Drenering (tilstand på grøfter, stikkrenner, etc.)

For en overordnet kartlegging på lengre strekninger benyttes hovedsakelig kun bæreevne til
å beskrive vegtilstanden. De to andre faktorene vil ha stor innvirkning på målt bæreevne og
gjenspeiles dermed i bæreevnemålingene.
Bæreevne beregnes i tonn, for enkel sammenligning mellom angitt bruksklasse og faktisk
bæreevne på vegen. Det er naturlige variasjoner i bæreevne gjennom et år, for en veg som
ikke er bygd frostsikker som fv. 30. Lavest bæreevne oppnås i teleløsningen og ved store
nedbørsmengder på høsten. Målt bæreevne er hovedsakelig sommerbæreevne, og det må
derfor forventes at bæreevnen er overvurdert i forhold til reel bæreevne under de kritiske
periodene.
Bæreevnen for en strekning angis med benevning «strekningsbæreevne».
Strekningsbæreevne er definert med 10/90 fordeling, altså 10% av målingene er lavere enn
oppgitt verdi, mens 90 % er høyere.
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Fv. 30 har bruksklasse Bk 10-50 for normaltransport. Dette betyr at strekningsbæreevnen
skal være over 10 tonn hele året.
Bæreevnedataene for strekningene mellom Aunan og Kotsøy er fra 2018, mens noen punkter
på Stentrøa – Hindbjørga er fra 2020. Alle målinger ansees som sommermålinger, og
forventes å være overvurdert.

Tabell 2 Oversikt over bæreevne på de regulerte strekningene

Strekning

Strekningsbæreevne felt 1

Strekningsbæreevne felt 2

Aunan - Rognes

12,8 tonn

14,0 tonn

Bonesøyan

12,9 tonn

15,4 tonn

Kjelden

14,4 tonn

13,6 tonn

Kotsøy Nord

11,3 tonn

10,6 tonn

Stentrøa - Villmannsøya

13,3 tonn

10,6 tonn

Hindbjørga

10,6 tonn

10,4 tonn

I Tabell 2 er strekningsbæreevnen for hvert felt oppsummert. Grønn farge indikerer at det er
forventet at vegstrekningen vil overholde 10 tonns helårsbæreevne, mens gul farge indikerer
at bæreevnen i perioder kan bli under 10 tonn.

7.4 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
Planstrekningen er delt inn i seks parseller:







Aunan - Rognes
Bonesøyan
Kjelden øst
Kotsøy nord
Stentrøa-Villmannsøya
Hindbjørga
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7.4.1 Aunan- Rognes

Figur 43: Illustrasjon Aunan

I vest utvides fjellskjæringen for å redusere rasfaren og for å skape bedre sikt.
Ved Grubba legges vegen ut mot Gaula. På denne måten kommer nyvegen lenger unna
bebyggelsen og man unngår direkteavkjørsler til boligeiendommer. Dette fører til at
trafikksikkerheten økes betraktelig og fartsgrensen kan økes til 80 km/t. Eksisterende veg
tjener som lokalveg og adkomst til eiendommene. Den tilkobles til nyvegen i begge ender.
Adkomsten til Gaula skjer ved kryssing i plan.
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Figur 44: Illustrasjon Aunbakken

Ved Aunebakken utvides fjellskjæringen for å minimere rasfaren og vegen legges lenger inn i
skjæring. Dermed motvirkes det utglidning mot Gaula.
Ved Storøra legges vegen ut på en stor fylling for å få til en god horisontalkurvatur med god
sikt som tillater en fartsgrense på 80 km/t. Avkjørsler til eiendommer opprettholdes omtrent
som i dag.
Mellom Nystuu og Rognes blir dagens veg breddeutvidet. Det legges opp til en grussti langs
vegen som kan benyttes av gående. Tilbudet er ikke universelt utformet og er ikke
tilrettelagt for brøyting, men er et trafikksikkert tilbud sommerstid.
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Figur 45: Illustrasjon Rognes

Gjennom Rognes sentrum flyttes vegen noe vestover (samtidig som den senkes med rundt
0,5 m sammenlignet med i dag) for å skape plass til et fortau. Situasjonen for
boligbebyggelsen blir betydelig forbedret ved å få trafikken litt lenger unna husene og ved å
tilrettelegge for trygg ferdsel for gående.

I planprosessen er det vurdert alternative løsninger både ved Aunan og ved Rognes:

Aunan
Ved Aunan er det vurdert to forskjellige linjeføringer, en linjeføring på utsiden av
bebyggelsen langs Gaula (rød) og en linjeføring langs eksisterende fv. 30 (blå).
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Figur 46: Alternative linjer Aunan

Alternativ nord
Alternativet langs Gaula er skissert med tanke på å forbedre framkommeligheten ved å legge
vegen utenom bebyggelsen. Løsningen har ingen direkteavkjørsler til eiendommer og en slak
kurvatur med god sikt. Dermed kan fartsgrensen settes til 80 km/t. Eksisterende veg tjener
som adkomstveg til eiendommene og tilbud for myke trafikanter mellom eiendommene.
Ved å legge vegen utenom dagens vegareal tas det beslag på en god del landbruksareal (16
daa) samt kantvegetasjon til Gaula. Det er ikke registrert noen arter av stor
forvaltningsinteresse (truede arter, svartlistearter), men beslaget av kantskog har noe
negativ effekt for biologisk mangfold langs Gaula.
Ny veg langs Gaula sperrer for tilgang til elva. Det kan tilrettelegges for kryssing, men det er
ikke gunstig med tanke på trafikksikkerhet. For laksefiske blir situasjonen dårligere ved å
legge vegen ut mot elva.

Alternativ sør
Alternativet langs eksisterende veg er skissert med tanke på å minimere arealbeslaget og for
å unngå inngrep langs Gaula. Vegen skal breddeutvides litt sammenlignet med dagens veg
og flyttes noe lenger unna bebyggelsen ved å anlegge en lett S-sving.
Med tanke på framkommelighet blir det bare en liten forbedring sammenlignet med dagens
situasjon. Det er fortsatt mange direkteavkjørsler og dermed behov for nedsatt fartsgrense,
men en breddeutvidelse og noe forbedret sikt er positivt for trafikksikkerheten.

Tabell 3: Vurdering alternativer Aunan
Alt. nord

Alt. sør

Trafikk
(framkommelighet)

+++

+

Ingen direkteavkjørsler, god sikt,
fartsgrense 80 km/t

Noe økt vegbredde, fortsatt 60 km/t
fartsgrense

Trafikk
(trafikksikkerhet)

++

0

Ingen direkteavkjørsler, god sikt

Små forandringer: noe bedre sikt, men
kanskje også økt fartsnivå
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Syklende / gående

Landbruk

Naturmiljø

Landskapstilpasning

Flom

Lokalmiljø / støy

Friluftsliv

Klimagassregnskap

Anleggsgjennomføring

++

0

Eksisterende veg tjener som lokalveg og
tilbud for gående og syklende

Små forandringer: noe bedre sikt, men
kanskje også økt fartsnivå på biltrafikk

---

-

Stort beslag på dyrka mark

Noe beslag på dyrka mark

--

0

Beslag på en god del kantvegetasjon

Ingen konsekvenser

-

0

Veglinjen ligger godt i terrenget, men
vegen skal en barriere mot elva

Ingen konsekvenser

0(-)

0

Noe vannstandsøkning, men små
konsekvenser

Ingen konsekvenser

0

+

Noe redusert støybelastning, men veg
på begge sider av bebyggelsen, barriere
mot Gaula

Vegen flyttes noe lenger unna noen hus

--

0

Adkomsten til elva blir mye dårligere

Ingen konsekvenser

---

-

Byggefase: 1160 kg CO2e

Byggefase: 1050 kg CO2e

Arealbeslag: 1850 kg CO2e

Arealbeslag: 590 kg CO2e

Totalt: 3010 kg CO2e

Totalt: 1640 kg CO2e

+

-

Enkel anleggsgjennomføring utenfor
dagens veg

Krevende anleggsgjennomføring og
trafikkavvikling ved bygging i
eksisterende trasé

Effekten på trafikksikkerhet og framkommelighet samt forhold for gående og syklende gir
utslag for at alternativ nord ble valgt.

Rognes
Ved Rognes er det vurdert to forskjellige linjeføringer, en linjeføring på utsiden av
bebyggelsen langs Gaula (rød) og en linjeføring langs eksisterende fv. 30 (blå).
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Figur 47: Alternativer Rognes

Alternativ øst
Alternativet langs Gaula er skissert med tanke på å forbedre framkommeligheten ved å legge
vegen utenom bebyggelsen. Løsningen har ingen direkteavkjørsler til eiendommer og en slak
kurvatur med god sikt. Dermed kan fartsgrensen settes til 80 km/t. Eksisterende veg tjener
som adkomstveg til eiendommene og tilbud for myke trafikanter mellom eiendommene.
Ved å legge vegen langs Gaula tas det beslag på mye kantvegetasjon. Det er ikke registrert
noen arter av stor forvaltningsinteresse (truede arter, svartlistearter), men beslaget av
kantskog har en betydelig negativ effekt for biologisk mangfold langs Gaula.
Veglinjen kommer i konflikt med et meget verneverdig brukar etter Rognes bru, bygget i
1923.
Vegfyllingen kan føre til en vannstand ved 200-årsflom som er rundt 1,5 m høyere enn uten
vegfylling. Dette kan føre til betydelige skader på motsatt side av elva og vannet kan presse
seg under vegfyllingen og føre til skader på både vegkropp og bebyggelse på Rognes.

Alternativ vest
Alternativet følger dagens vegtrasé. Vegen flyttes litt mot vest for å gi plass til et fortau
mellom veg og bebyggelse samtidig som den blir liggende noe lavere enn dagens veg. På
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denne måten blir forholdene for tilstøtende bebyggelse forbedret med tanke på snø/steinsprut fra vegen og sikker ferdsel mellom husene.

Tabell 4: Vurdering alternativer Rognes
Alt. øst

Alt. vest

Trafikk
(framkommelighet)

+++

+

Ingen direkteavkjørsler, god sikt,
fartsgrense 80 km/t

Noe økt vegbredde, fortsatt 50 km/t

Trafikk
(trafikksikkerhet)

+++

++

Ingen direkteavkjørsler, god sikt

Noe forbedret sikt, fortau skiller myke
trafikanter fra biltrafikken

Syklende / gående

++

++

Eksisterende veg tjener som lokalveg og
tilbud for gående og syklende

Gjennomgående fortau fører til
betydelig forbedring for gående

0

0

Ingen effekt

Ingen effekt

--

0 (-)

Store inngrep i kantvegetasjonen

Små konsekvenser

--

0 (-)

Høy fylling i umiddelbar nærhet til Gaula

Små konsekvenser

---

0

Flomnivå ved 200 års-flom rundt 1,5 m
høyere enn uten veg, fare for at vannet
presses under vegfyllingen

Ingen effekt

0

+

Noe redusert støybelastning, men veg
på begge sider av bebyggelsen, barriere
mot Gaula

Vegen flyttes noe unna bebyggelse

--

+

Adkomsten til elva blir mye dårligere

Tilrettelegging med fortau forbedrer
tilgangen til elva

--

0

Konflikt med meget verneverdig brukar

Ingen effekt

--

-

Byggefase: 810 kg CO2e

Byggefase: 810 kg CO2e

Arealbeslag: 1540 kg CO2e

Arealbeslag: 520 kg CO2e

Totalt: 2350 kg CO2e

Totalt: 1330 kg CO2e

+

-

Enkel anleggsgjennomføring utenfor
dagens veg

Krevende anleggsgjennomføring og
trafikkavvikling ved bygging i
eksisterende trasé

Landbruk

Naturmiljø

Landskapstilpasning

Flom

Lokalmiljø / støy

Friluftsliv

Kulturminner

Klimagassregnskap

Anleggsgjennomføring
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Den negative effekten i forhold til naturmiljø og flom veier så tungt, at løsningen langs elva
ikke anses som aktuelt. Derfor skal løsningen i dagens trasé reguleres.

7.4.2 Bonesøyan

Figur 48: Illustrasjon Bonesøyan

Hovedmålet med ny veg er å forbedre framkommeligheten. Spesielt vinterstid sliter
tungtrafikken med å komme opp bakken på grunn av uheldig kombinasjon av horisontal- og
vertikalkurvatur.
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Den planlagte løsningen retter ut svingene og har en jevnere og noe slakere stigning.
Sammen med forbedret sikt fører dette til en betydelig forbedring av framkommelighet og
trafikksikkerhet.
Vegen kommer til å ligge noe nærmere bebyggelsen ved Bonesøyan, men støyskjermingen
blir forbedret og vegen blir bedre sikret mot utforkjøringer. Samtidig ligger vegen betydelig
høyere enn dagens veg, noe som bidrar til å skape et skille mellom landskapsrommet til
vegen og bebyggelsen.

Figur 49: Illustrasjon dagens situasjon (oppe) og framtidig situasjon (nede)

I øst tilkobles strekningen til vedtatt reguleringsplan «Fv 30 Bones/Kjelden» (PlanID:
2013002) hvor vegen er lagt utenom Bonesplassen og Bua krysset med ny bru. Planen ble
vedtatt i Midtre Gauldal kommune i desember 2013.
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Figur 50: Reguleringsplan Fv. 30 Bones/Kjelden
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7.4.3 Kjelden øst

Figur 51: Illustrasjon Kjelden øst

Strekningen Kjelden øst ligger i forlengelse av vedtatt reguleringsplan «Fv 30 Bones/Kjelden»
(PlanID: 2013002).
Planen legger opp til en utretting av kurvaturen. Svingene ved Kjellklevan blir fjernet, noe
som forbedrer muligheten for sikker forbikjøring.
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Fjellskjæringene utvides. Dette fører til en betydelig reduksjon av rasfaren og forbedret sikt
som forbedrer trafikksikkerheten.

7.4.4 Kotsøy nord

Figur 52: Illustrasjon Kotsøy nord

Vegen følger stort sett eksisterende trasé. For å unngå vegstenging ved flom løftes vegen
over kote til 200-årsflom og flyttes innover. Dette motvirker også utgliding av vegen.
Fjellskjæringene utvides for å hindre nedfall av stein.
Et område nord på strekningen reguleres som sideuttak av stein som kan brukes til
vegbygging ved behov.
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Figur 53: Sidetak Kotsøy nord

7.4.5 Stentrøa-Villmannsøya

Figur 54: Illustrasjon Stentrøa-Villmannsøya
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Dagens veg kjennetegnes av dårlig sikt på grunn av uheldig kombinasjon av horisontal- og
vertikalkurvatur samt manglende grøft. Manglende grøft fører også til vann og is på
vegbanen, noe som kan være trafikkfarlig og skade vegen.
Vegen skal rettes ut og det skal ordnes tilstrekkelig grøft.
Ved å fjerne en sving skapes det en forbikjøringsstrekning etter kravene i håndbok N100.
Dette bidrar positivt til trafikkflyten på fv. 30 som har for få sikre forbikjøringsstrekninger i
dag.

7.4.6 Hindbjørga

Figur 55: Illustrasjon Hindbjørga

Kanten av dagens veg glir ut mot jernbanen noen steder på strekningen. Derfor flyttes ny
veg noe lenger inn sammenlignet med dagens veg. I tillegg ordnes det tilstrekkelig grøft for å
få ledet bort vannet. Kurvaturen blir jevnet ut sammenlignet med dagens veg.

7.5 Konstruksjoner
7.5.1 Støttemurer
Støttemurer foreslås utformet som natursteinsmur med ytterfalte helning 3:1. Det er
forutsatt grøft mellom kant vegskulder og murkronen. Nødvendig murlengde er ikke fastsatt,
og det er planlagt 6 murer langs strekningen. Murer fundamenteres på løsmasser.
Murhøyden varierer fra 1,5 m til 4,5 m.
Det forutsettes at det kan benyttes sprengstein fra anlegget til muring. Steinen må sorteres
ut og den bør være mest mulig kubisk og minimum en plan side som kan være visflaten.
Steinene stables tørt i forbandt mønster.
Det forutsettes utførelse og materialer iht. Statens vegvesens Håndbok V270, utgave 2014.
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Figur 56: Prinsippskisse støttemur

7.5.2 Kulverter/rør
Det er 3 kulverter for bekker som må skiftes ut ved bygging av ny fv. 30.

Bonesbekken
Det er behov for en friåpning på 3x3 meter for å ivareta 200-årsflom. Konstruksjonen bygges
som plasstøpt kulvert med totallengde L = 50 m. Innløp og utløpskonstruksjon
erosjonssikres. Kulvertbunn bygges med terskel/fisketrapp og stein og løsmasser legges i
bunn slik at kulverten ikke utgjør et vandringshinder for fisken.
Kulverten skal prosjekteres og sendes til kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet.

Figur 57: Tverrsnitt kulvert Bonesbekken
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Marbekken
Det er behov for en friåpning på 3x3 meter for å ivareta 200-årsflom. Konstruksjonen bygges
som plasstøpt kulvert med totallengde L = 16 m. Innløp og utløpskonstruksjon
erosjonssikres. Kulvertbunn bygges med terskel/fisketrapp og stein og løsmasser legges i
bunn slik at kulverten ikke utgjør et vandringshinder for fisken.
Kulverten skal prosjekteres og sendes til kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet.

Figur 58: Tverrsnitt kulvert Marbekken

Åsbekken
Konstruksjonen utføres som stikkrenne med indre diameter Ø = 2,4 m for å ivareta 200årsflom, og totallengde L = 13 m. Innløp og utløpskonstruksjon erosjonssikres, og det skal
anlegges terskel/fisketrapp inne i røret.
Stikkrenne med indre diameter Ø = 2,4 m faller utenfor definisjon av bru, og skal ikke
sendes til kontroll og godkjenning.

Figur 59: Tverrsnitt kulvert Åsbekken
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Marbekken

Bonesbekken

Åsbekken

Figur 60: oversikt bekker

For de bekkene som er berørt av planarbeidet er det gjennomført hydrologiske beregninger
til dimensjonering av kulverter. Kulverter dimensjoneres ut ifra 200-årsflom med 40 %
klimapåslag.

Tabell 5: Dimensjonering kulverter

Bonesbekken

200-årsflom

Dagens kulvert

Ny kulvert

[m3/s]

diameter [m]

diameter [m]

10,0

2 x 2,5

3

Marbekken

6,9

1,4

3

Åsbekken

6,5

2

2,4

Ved planlegging av kulverter er det nødvendig at det tas hensyn til fiskevandring. For
utformingen skal DN-håndbok «Slipp fisken fram!» legges til grunn.
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8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK
OG LØSNINGER
8.1 Framkommelighet/trafikksikkerhet
Forbedring av framkommeligheten og trafikksikkerheten langs fv. 30 er hovedmålsetningen
med planarbeidet.
Det forventes at framkommeligheten og trafikksikkerheten bedres en god del på grunn av at
vegens linjeføring rettes ut og grøftene utvides. Dermed blir siktforholdene på strekningen
forbedret.
Ved Aunan er vegen lagt utenom bebyggelsen. På denne måten tilrettelegges det for en
økning av fartsgrensen til 80 km/t og konfliktpotensiale med trafikk til og fra boliger langs
vegen reduseres.
Det er gjennomført en kontroll av veggeometrien. Konklusjonene fra denne gjennomgangen
er innarbeidet i plandokumentene og der det er nødvendig er det søkt fravik fra kravene i
Statens vegvesens håndbok N100. Fravikssøknad er godkjent og baserer seg på en nøye
vurdering av trafikksikkerheten.
Planforslaget vurderes totalt sett å ha positive virkninger for trafikksikkerheten og
fremkommeligheten i området.

8.2 Naboer
8.2.1 Berørt bebyggelse
Bebyggelsen står tett inntil fv. 30 mange steder. Dermed er det ikke til å unngå at
bebyggelsen blir berørt av planen gjennom omlegging av ferdselsmønster, nærføring,
støybelastning, beslag på areal og i verste fall innløsning.
Hensyn til lokalbefolkning og bebyggelse var en viktig premiss i planarbeidet. Den lokale
bebyggelsen skal opprettholdes.
Ved Aunan er vegen lagt legger unna bebyggelsen enn i dag. Dermed reduseres
støybelastning og lokalsamfunnet sterkes ved at dagens veg kan brukes til trygg ferdsel
mellom eiendommene. Ulempen er at ny veg danner en viss barriere mot Gaula.
Ved Rognes flyttes vegen noen meter bort fra boligbebyggelsen for å skape plass til et fortau.
Samtidig senkes vegen litt. I dag ligger vegen noe høyere enn boligbebyggelsen. På denne
måten legges det til rette for trygg ferdsel risikoen for brøyteskader minimeres. Flytting av
vegen fører til at et uthus må innløses.
Ved Bonesøyen ligger vegen noe nærmere bebyggelsen enn i dag og det må tas beslag på
noe boligareal. Gjennom avbøtende tiltak som omlegging av avkjørslene, lydtett rekkverk og
beplantning med vegen og boligeiendommene blir derimot støyforholdene forbedret og faren
for skader på grunn av brøyting redusert (se kap. 7.4.2).
Ved Bones ligger vegen nær et fjøs. Adkomsten rundt fjøset som er nødvendig for driften
opprettholdes.
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8.2.2 Avkjørsler og andre naboforhold
Der det er mulig er avkjørsler slått sammen for å redusere antall direkteavkjørsler fra fv. 30.
Hver avkjørsel er et potensielt ulykkespunkt. Derfor tilstrebes det å ha så få avkjørsler som
mulig fra hovedveger.
Avkjørsler innenfor planområdet er utformet etter gjeldende krav i håndbok N100 med fri
siktlinje tilsvarende stoppsikt (115 m ved fartsgrense 80 km/t)) 6 m fra kantlinje.

Figur 61: Siktkrav i avkjørsler (L2 måles fra kantlinje), HB N100 (Figur 4.27)

8.2.3 Byggegrenser
Byggegrense langs fylkesveg er 50 m fra midtlinje veg på begge sider av vegen, jfr.
Veglovens § 29 annet ledd.

8.3 Gang- og sykkeltrafikk
Det finnes ikke noe sammenhengende gang- og sykkelvegnett i planområdet langs fv. 30.
Generelt er det lite gang- og sykkeltrafikk langs strekningen. Lokalt derimot er det behov for
tiltak, spesielt for gående.

Aunan
Ved Aunan blir eksisterende fv. 30 til lokalveg som kan brukes til trygg ferdsel mellom
eiendommene.
Tilgang til Gaula sikres med tilrettelagte kryssinger over fv. 30 gjennom åpninger i
rekkverket.

Rognes
Ved Rognes planlegges det et fortau på østsiden av vegen mellom Løkkja og Rognesbrua. På
denne måten skapes det muligheten for trygg ferdsel mellom eiendommene,
bussholdeplassene «Rognes» og «Rognes bru» og Rognes stasjon på andre siden av
Rognesbrua.
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Figur 62: Tverrprofil veg med fortau ved Rognes

Fra Løkkja og nordover mot Sørstuu planlegges det en enkel grussti parallelt med vegen for å
tilrettelegge for trygg ferdsel. Stien er ikke universelt utformet og brøytes ikke vinterstid,
men er et tilbud om sommeren, spesielt i forbindelse med laksefike.

Figur 63: eksempel grussti langs vegen, fv. 740 Melhus (maps.google.com)

8.4 Kollektivtrafikk
Strekningen trafikkeres av busslinjer 440, 5404, 5471 og 5472. På de fleste holdeplasser er
det rundt 10 daglige stopp. I tillegg til linjebussene trafikkerer skolebusser på strekningen. I
tillegg går Rørosbanen parallelt med planområdet.
Det er i dag en rekke bussholdeplasser innenfor planområdet.

Aunan - Rognes
På Aunan er det i dag fem holdeplasser:
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Aunøien
Aunegjerdet
Aune
Rognes
Rognes bru

Aunøien og Aunegjerdet ligger på strekningen som blir til lokalveg. Dermed kan bussen kjøra
av fv. 30 og betjene de to holdeplassene før den kjører utpå hovedvegen igjen.
Holdeplass Aune skal opprettholdes som i dag og oppgraderes.
Rognes og Rognes bru skal oppgraderes til fullverdig standard og knyttes til fortauet.
Fortauet føres videre til Rognes bru, noe som forbedrer adkomsten til togstasjonen.

Bonesøyan
På Bones/Bonesøyan er det én holdeplass som ligger innenfor planområdet (Bones). Den
opprettholdes og oppgraderes.
Rett nord for planområdet ligger holdeplassen Refset, en stor trafikklomme på vestsiden av
vegen. Holdeplassen blir oppretthold med dagens standard.

Kjelden øst
Det er ingen holdeplasser innenfor planområdet. Det er heller ikke noe bebyggelsen og
dermed ikke behov for holdeplasser.

Kotsøy nord
Det er ingen holdeplasser innenfor planområdet. Det er heller ikke noe bebyggelsen og
dermed ikke behov for holdeplasser.

Stentrøa-Villmannsøya
Det ligger én holdeplass innenfor planområdet (Willmannsøyen). Holdeplassen skal
opprettholdes med tosidig busslomme.

Hindbjørga
Det er ingen holdeplasser innenfor planområdet. Det er heller ikke noe bebyggelsen og
dermed ikke behov for holdeplasser. Øst for planområdet ligger holdeplassen Hindbjørgen
(ensidig busslomme) som ikke blir berørt av planarbeidet.

8.5 Landskap
Landskapstiltak og terrengtilpasning av sideterreng
Bergskjæringer, fyllinger og andre terrengformer skal tilpasses naturlig terreng. Nytt terreng
skal ha mest mulig naturlig utforming med utgangspunkt i landskapets karakter. Alle
terrengoverganger bør avrundes slik at de ser mest mulig naturlig ut.
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Figur 64: Prinsippskisse avrunding bergskjæringer

Bergskjæringer bør avsluttes slik at de ikke er parallell med veien, men avsluttes i retning inn
mot skrående terreng.

Figur 65: Prinsippskisse utforming av skjæringer

Areal inntil bergskjæringer skal tilbakefylles med løsmasser i helning 1:2 til en høyde på 1,6 til 2
meter.
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Figur 66: Prinsippskisse utslaking av lave fjellskjæringer

Bergskjæringer under 10 m bør slakes ut til 1:2 eller 1:1,5. Vegskråninger bør slakes ut 1:3 til
1:4 i sikkerhetssonen for å redusere bruken av rekkverk.
Vegetasjon
Alle berørte områdene skal tilsås og/eller revegeteres.
Toppjord/vekstjord fra berørte områder skal tas vare på og brukes som vekstjord i alle fyllinger
og skråninger som er utenfor sikkerhetssonen for veg. Utenfor sikkerhetssonen bør
toppjord/vekstjord vær minst 20 cm tykk.

Figur 67: Revegetering av fylling nær elva

Det skal tas vare på nok rotklumper og små trær for å bruke til revegetering av
erosjonssikringer og skråninger i randsonene til elva og langs reetablerte bekkeløp.
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Figur 68: skråning innenfor sikkerhetssone

Vegskråninger innenfor sikkerhetssonen bør dekkes med tynt toppjordslag ca.10 cm og tilsås
med gress. Toppjorden bør være mager og næringsfattig for å redusere tilvekst og etablering
av trær.
Erosjonssikring og fylling inn mot elv
Inngrep i randsonen langs Gaula skal begrenses mest mulig og ikke være større enn nødvendig.
På de plassene hvor vegfylling og ny erosjonssikring kommer i kontakt med elva skal ny
randsone utformes slik at den får en mest mulig naturlig utforming.

Figur 69: Erosjonssikring (Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (LFI, 2018)

Bilde til høyre i Figur 69 viser hvordan overgangen mellom erosjonssikring og elv bør se ut.
Store steiner i variert størrelse settes i elvas randsone for å lage hvileplasser og kulper for fisk
og gjenskape elvens naturlige variasjon. Foten av erosjonssikringer bør utformes slit at det er et
ca. 1 m bredt flatt terreng for at fiskere og småvilt kan lettere ferdes langs elva. Figur 70 viser
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hvordan utfyllingen ved Aunan kan utformes. Samme prinsipp gjelder for alle utfyllinger der
det er mulig med tanke på flomkapasitet.

Figur 70: Prinsippskisse utfylling i Gaula ved Aunan

Alle skråninger og erosjonstiltak skal dekkes til med vekstmasser fra området som inneholder
den naturlige frøkilden. Berørte randsoner revegeteres med rotklumper og små trær fra
nærliggende områder.
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Figur 71: Erosjonssikring i elva

Dagens midlertidige erosjonssikring ved Bonesøyan forsterkes/ombygges med nytt
sikringstiltak som tildekkes med vekstmasser og revegeteres.
Bekkeomlegging
Ved omlegging av bekkeløp bør noe av dagens kantvegetasjon tas vare på og brukes langs nytt
bekkeløp. Kantsonen bør være minimum 2 meter (helst 10 m) bred på begge sider. Nytt
bekkeløp skal utformes med minst mulig fall og ha en uregelmessig svingete utforming og
varierende bredde.
Bekkens utforming skal være i henhold til veileder «Slipp fisken fram» (DN-håndbok 22-2002)
og «Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø» (Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske, 2018). Bekken må ha variert dybde og vannhastighet. Bekken må utformes slik at
fisk kan vandre opp og ned den. Den utformes med dypål for å sikre konstant vannføring ved
minimums vannivå.
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Figur 72: Omlegging av Marbekken

På planstrekning Kjelden øst, vest for Bogen må deler av Marbekken flyttes på grunn av ny
veglinje. Nytt bekkeløp blir etablert hvor dagens veg er i dag. Ny kulvert skal være horisontal og
med naturlig bunn. Det lages et nytt tjern/våtområde for å bidra til større variasjon,
biodiversitet og levevilkår for fisk.

Figur 73: Snitt utforming av våtområde ved Marbekken

Bekken skal utformes med en dypål slik at fiskevandring sikres ved lav vannføring. Ny tjern og
våtområde vil sikre jevnere vannføring i bekken og redusere eventuelle flomtopper.
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Figur 74: Utforming kulvert («Slipp fisken fram», DN 2002)

Aller bekkekulverter skal ligge horisontalt og ha naturlig bunn som beskrevet i «Slip fisken
fram».

8.6 Nærmiljø/friluftsliv
Den viktigste interessen i planområdet er laksefiske. Gaula er ei lakseelv av høy kvalitet og
laksefiske er en viktig inntektskilde for beboerne i planområdet.
Det var en viktig premiss i planarbeidet å ivareta interessen til laksefiske. To aspekter er
viktig i denne sammenhengen:



opprettholde adkomst til Gaula
tilrettelegge for trygg ferdsel for gående langs vegen

Aunan
Mest utfordrende er situasjonen ved Aunan der vegen legges ut mot Gaula. Dermed danner
nyvegen en barriere mellom bebyggelse og Gaula.
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Det ble i planprosessen vurdert en undergang under den nye vegen, men på grunn av
flomhensyn ble løsningen forkastet.
Det legges opp til kryssing i plan. Vegstrekningen er veldig oversiktlig. Dermed anses
kryssing i plan til å være en trygg løsning.
Eksisterende veg forbi bebyggelsen blir til lokalveg og bidrar til trygg ferdsel til og fra Gaula.

Figur 75: Aunan, ferdselsveier til og fra Gaula

Rognes
Ved Rognes blir situasjonen i forhold til adkomst til Gaula uforandret. Gjennom bygging av
fortau og grussti langs vegen blir forholdene for gående fra bebyggelsen til Gaula betydelig
forbedret.
Ved Uttun drives det i dag med hester og det tilbys hesteturer. Det er viktig at det
tilrettelegges for sikker kryssing av fv. 30. Det opprettes et hestetråkk i vegfyllingen som
tilknyttes avkjørselen på sørsiden av vegen. Sikten på strekningen er godt noe som gir
grunnlag for en sikker kryssing.
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Figur 76: Hestetråkk Uttun

Bonesøyan
Situasjonen i forhold til laksefiske forblir uforandret. Det er en adkomst til elva rett nord for
planområdet som opprettholdes.
I østenden av planområdet er det en kultursti som tar av fra vegen ved bussholdeplassen
Bones. Stien opprettholdes/gjenopprettes og bussholdeplassen oppgraderes, noe som kan
være et løft for kulturstien.

Adkomst til Gaula

Kultursti

Figur 77: Bonesøyan, adkomst til Gaula og kultursti

Kjelden øst / Kotsøy nord
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Ingen forandringer sammenlignet med eksisterende situasjon.

Stentrøa-Villmannsøya / Hindbjørga
Fylkesvegen ligger et stykke unna Gaula. Dermed har planen ingen direkte betydning for
laksefiske. Det er heller ikke registrert andre friluftsaktiviteter i planområdet

8.7 Naturmiljø og vilt
8.7.1 Vann og vassdrag
Sidebekker
Alle små og store sidebekker til Gaula innenfor planområdene er vurdert i forhold til
vannforskriften og kravet om god økologisk tilstand. Av bekkene i planområdet blir tre bekker
berørt av vegbyggingen: Bonesbekken, Åsbekken og Marbekken.

Bonesbekken

Figur 78: Bonesbekken i planområde Bones – Kjelden

Bonesbekken omlegges på grunn av utretting av kurvatur i Bonesøyan.
Bonesbekken var tørrlagt på befaring, men i perioder med vannføring har bekken potensiale
som fiskebekk. Muntlige kilder viser til at dette tidligere har vært en sjøørretbekk, men på
grunn av at Gaula svinger i Bonesøyan, graver den ved utløpet av Bonesbekken og danner en
naturlig terskel for fiskevandring per i dag. Det er imidlertid regsiterert en kunstig terskel for
fiskevandring mellom Gaula og fv. 30, der traktorveg krysser bekken.
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Tiltaket gjennomføres med tanke på at fisk fortsatt skal kunne bruke bekken. Kulvert legges i
terrenghøyde og med lite fall for å tilrettelegge for fiskevandring. Naturlig bunnsubstrat
legges i kulverten. Kulverten har en lysåpning på 3 x 3 m for å ivareta 200–årsflom (inkl.
klimafaktor).
Areal til «Angitt formål i sjø- og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert
med andre angitte hovedformål" (VAA) skal ivareta en optimal utforming av bekken.
Bunnsubstrat i bekken skal opprettholdes der den legges om og naturlig kantvegetasjon
reetableres. Økologisk tilstand opprettholdes som i dag. Dette ivaretas i planbestemmelsene.

Kjellklevan og Marbekken

Figur 79: Kjellkleivan og Marbekken i planområde Øst for Kjelden

På grunn av utretting av kurvatur må bekkene Kjellklevan og Marbekken legges om.
Ved befaring sommeren 2021 var bekkene tørrlagt, og det viste seg at nedre del av
Kjellkleivan hadde vært tørrlagt i lengre tid. Bekken har ikke potensiale som fiskebekk da den
ikke er synlig i terrenget (pløyd bort/fylt igjen). Det legges ny kulvert som ivaretar 200årsflom.
Marbekken ble restaurert som gytebekk i 2015. Naturlig bunnsubstrat og kantvegetasjon er
reetablert på strekningen mellom fv. 30 og Gaula. Ungfiskedata fra bekken i ettertid viser
god produksjon (kilde: Gaula fiskeforvaltning), selv om den på befaringen sommer 2021 var
tørrlagt. Ved omlegging skal bekken reetableres slik at den kan opprettholdes som fremtidig
gytebekk med dagens økologiske tilstand. Dette ivaretas i planbestemmelsene.

Åsbekken
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Figur 79: Åsbekken i planområde Kotsøy Nord

Åsbekken er en fin gytebekk nedstrøms fv. 30, men oppstrøms er bekken så bratt at det er
et naturlig vandringshinder for fisk.
Dagens kulvert må skiftes ut for å ivareta 200–årsflom. Ny kulvert skal ikke ivareta
fiskevandring siden fisken ikke kan vandre lenger opp på grunn av bratt gradient i bekken.

Gaula
Gaula-vassdraget er per i dag på deler av strekningen forbygd og er i hele dalføret påvirket
av veg og jernbane. Ny veg legges på store deler av strekningen lenger inn i fjellskjæringen
for å unngå inngrep i vassdraget. Planforslaget legger opp til at Gaula skal berøres i minst
mulig grad, men for å oppnå målet om en fremkommelig og sikker veg er mindre inngrep i
Gaula i form av fyllinger i følgende områder ikke til å unngå:

Aunan:

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse

79/145

450

Figur 80: oversikt over område på Aunan som berører Gaula (merket blått)

Figur 81: detaljert oversikt over fylling i Gaula

To alternativer til veg ble i hovedsak vurdert på Aunan; linjeføring langs dagens veg med
breddeutvidelse og å flytte vegen ut mot elva. Sist nevnte alternativ er valgt basert på en
helhetlig vurdering (se kap. 7.4.1).
Konsekvensen av denne løsningen er en fylling som går ca. 12 - 13 m ut i Gaula (fyllingsfot)
med en lengde på ca. 50 m (se Figur 81). Fyllingsfoten utformes variert med en del store
steiner i elva og en strandsone som vandringområde for småvilt og med potensielle
fiskeplasser (se Figur 82)
Hydrologiske undersøkelser viser at en innsnevring av elveløpet vil medføre en
vannstandsøkning på inntil 0,4 m (ved 200-årsflom). Effekten ved normalvannføring er
minimalt Konsekvensene og utfordringer er vurdert som ikke alvorlige jfr. hydrologisk og
hydraulisk fagrapport.
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Figur 82: Prinsippskisse utfylling i Gaula ved Aunan

Avbøtende tiltak er vurdert og beskrevet under.

Rognes:

Figur 83: Oversikt over område i Rognes som berører Gaula (merket blått)
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Figur 84: Detaljert oversikt over fyllingsutslag i Gaula sør i Rognes sentrum

Figur 85: Detaljert oversikt over fyllingsutslag i Gaula sør i Rognes sentrum
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Tre alternativer ble i hovedsak vurdert ved Rognes sentrum; 0-alternativ (dagens veg
videreføres), alternativ 1- dagens veg med breddeutvidelse og fortau og alternativ 3 -flytting
av eksisterende veg ut mot Gaula, utenfor Rognes sentrum. Alternativ 2 er valgt (se kap.
7.4.1).
Utbedring av veg medfører berøring av Gaula med fylling på ca. 3,5 m (fyllingsfot) i profil
1900 – 1950 (se Figur 84). Vegen ligger på en eksisterende fylling, og det er derfor ingen
naturlig elvebredd i dette området. Effekten av fremkommelighet og trafikksikkerhet for
gående og syklende i Rognes sentrum gjør at dette alternativet likevel er valgt. I byggeplan
kan det vurderes om fyllingen kan erstattes med en støttemur som ikke kommer i konflikt
med elva.
Forslag til avbøtende tiltak er beskrevet under.

Bonesøyan:

Figur 86: Planområde Bonesøyan med berøring av Gaula (blå sirkel)
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Figur 87: Detaljert oversikt over fyllingsutslag i Gaula

Det er utfordrende å utbedre vegen i planområde Bonesøyan grunnet løsmasserygg,
usikkerhet i kvaliteten på fjell/avstand til fjell, nærheten til Gaula samt nærhet til boliger og
gårdsbruk.
For å oppnå målet om rettere kurvatur og jevnere stigning og for å unngå høye
fjellskjæringer i ustabilt fjell er det nødvendig med fylling i Gaula på inntil 8 m. Arealet er
allerede utfylt og plastret for å unngå erosjon. Hydrologiske vurderinger viser at en fylling
her ikke vil ha negative konsekvenser for vannføringen i Gaula. Forslag til avbøtende tiltak er
beskrevet under.

Kjelden øst:

Figur 88: Planområde Kjelden øst med berøring av Gaula (blå sirkel)
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Figur 89: Detaljert oversikt over fyllingsutslag i Gaula

Dagens veg er etablert i elvekanten til Gaula, inntil bratte skrenter i sør. Alternative
vurderinger av denne strekningen blir et valg mellom fjellskjæringer på inntil til 40 m høyde
eller å legge vegen med en mindre fylling ut i Gaula (dagens fylling er på inntil 13 m). Figur
90 viser en illustrasjon av de to alternativene.

Figur 90: bilde til venstre viser fjellskjæring på inntil 40 m og bilde til høyre viser lavere skjæring med
fylling i Gaula.

Alternativ med fylling i Gaula er valgt på grunn av:
-

Estetikk – høye fjellskjæringer gir store inngrep i landskapet
Naturfaglig kartlegging viser ikke viktige miljøverdier langs elva i området mens det
er registrert høgstaudegranskog og gammel granskog på oversiden av vegen som
hadde blitt berørt mer av høye skjæringer.
Eksisterende veg ligger på fylling. Ifølge driftsavdelingen i TRFK er det nødvendig
med erosjonstiltak for å bevare vegkroppen.
Massebalanse – med en lavere skjæring kombinert med mindre fylling i elva oppnås
det bedre massebalanse og mindre behov for masseflytting (mindre CO2-utslipp)
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-

Anleggsgjennomføring – det er meget krevende å sprenge høye skjæringer. Dette
forsterkes siden vegen ikke kan stenges i en lengre periode og det ikke finnes gode
omkjøringsmuligheter.
Hydrologi – den hydrologiske vurderingen viser at en innsnevring av elveløpet ikke
medfører økt flomfare nedstrøms

Nær utfyllingen liger «Djuphølen» som er et viktig hvilested for villaksen før den går lenger
oppover i elva. Fyllingen berører «Djuphølen» i svært lite grad. Dermed opprettholdes
hvilemulighetene for fisken.

«Djuphølen»

ny vegfylling

Figur 91: Vegfylling ved «Djuphølen»

Avbøtende tiltak for fyllinger i Gaula:
-

-

Eksisterende vegetasjon skal beholdes så langt det lar seg gjøre. Ved nye fyllinger
skal det foretas revegetering med stedlig vegetasjon.
Det må utarbeides en plan for å unngå spredning av fremmede arter.
Anleggsperioden skal legges utenom følsom periode for laksefisk, dvs. september –
oktober
Fylling må legges slik at den ikke blir rettlinjet og at man unngår ensartet
sprengstein iht. "Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved
miljøforbedrende tiltak i elver og bekker." I tillegg skal det legges ut noen større
steiner i elveløpet for å skape varierte strømningsforhold
Det skal utarbeides et overvåkingsprogram i forbindelse med gjennomføringen skal
følges opp før, under og etter anleggsfasen. Ferskvannsøkologisk kompetanse skal
involveres.

Avbøtende tiltak ivaretas i planbestemmelsene.
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8.7.2 Vilt og fugl
Vilt
Eksisterende veg justeres og rettes ut. Tiltakene som gjennomføres vil ikke medføre økte
konsekvenser i form av barrierevirkning og oppstykking av leveområder for viltet. Viltgjerder
er vurdert som lite hensiktsmessig grunnet lav ÅDT. Viltgjerder vurderes også å ha en større
barriereeffekt enn vegen i dette tilfellet. Tilrettelegging for viltpassasjer gir heller ingen
garanti for at vilttrekkene opprettholdes som i dag.
På grunn av kurvutretting, bredere veg og dermed bedre siktforhold vil tiltaket medføre
redusert sannsynlighet for viltpåkjørsler i de aktuelle planområdene.

Fugl
Planområdet er leveområde og hekkeområde for en rekke vanlige fuglearter, men også for
rødlistet tårnfalk øst for Kjelden. Tårnfalk benytter allerede etablerte reir fra kråkefugl. Det
ble funnet reir med kyllinger innenfor anbefalt grense for hensynssone fra eksisterende fv. 30
(250 m). Utenfor planområde i Bonesøyan ble to fjellvåker observert. Reir ble ikke visuelt
bekreftet. På grunn av Gaula, bekker og høye fjellskjæringer er det ikke mulig å flytte/justere
ny veg ytterligere bort fra de registrerte lokalitetene.
Anleggsaktivitet med støy og menneskelig tilstedeværelse forventes generelt å gi midlertidige
forstyrrelser i hekkelokaliteter for rovfugl. Registrerte arter er livskraftige bestander
registrert som LC i rødlisten. En total skjerming av disse reirene i det som er definert som
sårbar periode april – august medfører at prosjektet ikke blir realistisk med tanke på
fremdrift og utbyggingskostnader. Samtidig er det usikkerhet i om det vil være aktivitet i
reirene ved oppstart av anleggsperiode, da tårnfalk benytter allerede etablerte reir fra andre
arter og fjellvåk ikke er bekreftet etablert i området.
Som avbøtende tiltak anbefales at ornitolog bekrefter/avkrefter hekkelokaliteter av rovfugl i
forkant av oppstart anleggsperiode. Et mulig avbøtende tiltak er å skjerme områdene i
hekkeperioden i (3- 4 uker på våren) dersom supplerende undersøkelser bekrefter
reirlokaliteter. Dette ivaretas i planbestemmelsene.

8.7.3 Fremmede arter
Masseforflytning i forbindelse med tiltaket kan medføre at fremmede plantearter spre seg.
Slike arter kan fortrenge eller gjøre skade på den naturlige vegetasjonen og avlinger, og det
er derfor viktig å gjennomføre tiltak (spesielt i anleggsfasen) for å minimere faren for
spredning. Dette gjelder både allerede kartlagte forekomster (se kap. 6.7.1) og eventuelle
nye funn inn anleggsfasen.
Håndtering av fremmede arter ivaretas i YM-plan som er hjemlet i planbestemmelsene.

8.7.4 Naturtyper
Det foreligger naturtyperegistreringene tett inn til eksisterende fv. 30 innenfor varslede
planområder.
Tiltaket vil berøre Storøra_ høgstaudegranskog (Figur 92, orange område). På grunn av
utretting av kurvatur og breddeutvidelse er det ikke mulig å unngå berøring av området nord
for fv. 30. Storøra2_ høgstaudegranskog (grønt område) vil imidlertid opprettholdes som i
dag.
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Figur 92: høgstaudegranskog i planområde Aunan – Rognes

Tiltaket berører ikke de registrerte naturtypene i Bonesøyan.

Figur 93: Høgstaudegranskog i planområde Bonesøyan

Tiltaket berører ikke den registrerte stor elvør i Bonesøyan.
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Figur 94: Planområde Bonesøyan registrert naturtype etter DN – 13.

Justering av vegen medfører at alle registrerte lokasjoner, med unntak av Åsan_5
Høgstaudegranskog (gult område), blir berørt i mer eller mindre grad (se Figur 95).

Figur 95: Planområdet øst for Kjelden, registrert naturtype etter DN – 13.

Ved å legge vegen mest mulig i skjæring unngår vi imidlertid å berøre registrert elvør i
området (se Figur 96).
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Figur 96: Registrering av elvør

Alle naturtypene blir berørt i mer eller mindre grad i planområde Kotsøy nord (se Figur 97)
på grunn av utvidelse av fjellskjæringen. Denne utvidelsen er nødvendig for å forbedre
sikkerheten i forhold til ras og skred og for å sikre en god drenering av vegarealet.

Figur 97: Planområde Kotsøy nord

Elveør langs Gaula nord for Kotsøy blir ikke berørt siden vegen utvides inn mot skråningen.
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Figur 98: Elvør ved Kotsøy

Planlagt tiltak vil berøre begge registreringer av gammel granskog med liggende død ved i
planområde Stentrøa – Villmannsøya. For å sikre god drenering langs vegen må grøftene
utvides, noe som fører til inngrep i skråningen.

Figur 99: Planområde Stentrøa – Villmannsøya

Tiltaket vil berøre det som ligger nærmest veien av registrert naturtype, høgstaudegranskog
ved Hindbjørga. Mesteparten av arealet blir bevart som i dag.
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Figur 100: planområde Hindbjørga.

Vurdering
Det er mange hensyn å ivareta ved justering og endring av fv. 30. Det er avgrensede arealer
i dalføret for utbygging av vegen grunnet Gaula med sidebekker, dyrka mark, bebyggelse,
bratte skrenter, kulturminner, geologi, geoteknikk, jernbane og naturtyper (listen er ikke
uttømmende), noe som gjør det vanskelig å finne løsninger som ikke kommer i berøring med
registrerte naturtyper.
I og med Gaulas vernestatus er det prioritert, så langt mulig, å ikke berøre elva og
naturtypen elvør med flommarkskog. Dette har medført at vegen må flyttes inn i terrenget,
og da kommer i berøring med registrerte naturtyper. For å redusere effekten av inngrepene
vises det til avbøtende tiltak under.

Forslag til avbøtende tiltak:
-

Ved inngrep i/nær naturtypelokaliteter skal det ikke tas beslag på mer areal enn
strengt nødvendig. Dette er viktig også i anleggsfasen.
Viktige naturverdier skal merkes tydelig i felt for å unngå utilsiktet skade og fysisk
skjermes der det er nødvendig.

8.7.5 Vurdering av Naturmangfoldlovens bestemmelser §§ 8 – 12
Angående vann og vannmiljø henvises det til vurderinger etter vannforskriften (se kap.
8.7.6).

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Det ble gjennomført karlegging av naturtyper og arter sommeren 2021. Videre er
vurderingene basert på kjent kunnskap. Informasjon er blant annet innhentet fra
fagsystemet Naturbase hos Miljødirektoratet, NVEs kartløsning, kommunens kartløsning,
flyfoto, andre relevante databaser samt befaringer. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at
saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap ansees å være oppfylt.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok ut fra tiltakets omfang, og det vurderes ikke
som nødvendig med ytterligere feltbefaring eller artsregistreringer.
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§ 9 Føre–var-prinsippet
§ 9 Føre-var-prinsippet skal nyttes i de tilfeller der det er tvil om konsekvensene av tiltaket
for miljø. I dette prosjektet er det vurdert som lite sannsynlig at det kan oppstår store,
uforutsette skader på naturmiljø.
Kunnskapen om naturverdier i området, og hvordan tiltaket vil påvirke disse, ses på som
tilstrekkelig, slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse. Det er lite trolig at
tiltaket vil medføre omfattende, uforutsatte miljøkonsekvenser utover det som er vurdert i
planarbeidet.

§ 10 Økosystembelastning og samlet belastning
Naturmangfoldlovens § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning i området vurderes
spesielt. Den samlede belastningen på økosystemene som inngår i planområdet vil øke noe
som følge av utbedring av fv. 30.
Tiltaket forventes å gi midlertidige forstyrrelser i hekkelokalitet for rødlistet rovfugl. Det
forventes generelt at anleggsperioden vil ha negative effekter. Siden tiltaket ikke direkte
berører rovfuglreiret vurderes det i liten grad å føre til å øke den samlede belastningen på
arten.
Tiltaket med justering av veglinje medfører ikke endringer i leveområdene for hjortevilt.
Anleggsperioden vil imidlertid kunne medføre forstyrrelser i form av støy.
Registreringer av verdifull elvør berøres ikke.
Et begrenset areal av kantskog berøres i fylling på Aune. Kantskog skal reetableres og den
samlede belastningen for naturtypen anses som liten.
Tiltaket berører registrerte naturtyper i flere av planområdene. Det er imidlertid ikke mulig å
unngå dette dersom vegen skal justeres til en mer trafikksikker trase og samtidig unngå
andre viktige formål. I og med at dette er relativt vanlige naturtyper vurderes det i liten grad
å påvirke den samlede belastningen på naturtypen generelt.
Forutsatt at anbefalte skadereduserende tiltak gjennomføres, vurderes tiltaket likevel å
tilstrebe en løsning som hensyntar kartlagte naturtyper, vannforekomster og økologiske
funksjonsområder for fugl.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Det er foreslått en rekke avbøtende tiltak for å begrense mulige skader og negativ påvirkning
på flora, fauna i anleggs- og driftsfasen. Disse anses ikke som urimelige ut fra tiltakets og
skadens karakter og tiltakshaver skal bekoste gjennomføringen, jf. Naturmangfoldlovens
§11.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Naturmangfoldlovens § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vurderes for å unngå
eller begrense skade på naturmangfoldet. Tiltak skal utføres på en mest mulig skånsom måte
for miljøet og ulike løsninger vurderes med hensyn på blant annet naturmangfold.
Stedegen vegetasjon/vekstmasser skal ivaretas og brukes til revegetering av berørte
områder. Det er masseoverskudd i planområdet, men skulle det likevel være behov for
tilførte masser, skal de være rene for å hindre at svartelistede arter innføres og etablerer seg
i området.
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Det utarbeides en ytre miljøplan (inkl. rigg- og marksikringsplan) som skal vise prinsipper for
sikring mot uønskede utslipp, håndtering av overskuddsmasser, revegetering og
istandsetting av terreng, samt evt. andre avbøtende tiltak i forhold til biologisk mangfold.

Bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er drøftet og det er vurdert at tiltaket ut ifra
kunnskapsgrunnlaget vil ha få negative konsekvenser for naturmangfoldet.

8.7.6 Vurdering etter Vannforskriften
Vannforskriften § 12:
«Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører
at miljømålene i § 4–§ 7 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes:
a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en
grunnvannsforekomst, eller
b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra
svært god tilstand til god tilstand.
I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand
b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av
miljøkvalitet
c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.»
Dette betyr at dersom tiltaket fører til at tilstanden i en berørt vannforekomst forverres til
dårligere enn god tilstand, vil tiltaket være i strid med § 12 i vannforskriften.
Vannforskriftens § 12 krever at den som gjennomfører tiltak som kan påvirke et vassdrag
negativt, har en plikt til å vurdere disse konsekvensene for allmenne interesser. Vurderingen
skal begrunne at inngrepene i vassdrag er nødvendige i en slik grad at de negative
miljøkonsekvensene mer enn oppveies av nytteverdien for samfunnet. Det må vises at
avbøtende eller kompenserende tiltak er foreslått. Hovedpoenget er at utbygger kan
demonstrere at de løsningene som foreslås er de samfunnsmessig minst skadelige. Formålet
med vurderingen er å gi en samlet fremstilling av planens konsekvenser for berørte vassdrag
og vannforekomster.
I det følgende er de konkrete inngrep i vassdrag vurdert i forhold til § 12 i vannforskriften:

Tabell 6: Bonesbekken
Bonesbekken vannforekomst-ID 122-350-R
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Beskrivelse av tiltaket
På grunn av utretting av kurvatur må
Bonesbekken legges om. Kulverten
under vegen skiftes ut for å ivareta
200-årsflom. Ny kulvert legges i lavt
nok for å sikre tilstrekkelig vanndybde
ved lavvann og horisontalt. Den vil få
en lengde på ca. 50 m.
Bonesbekken må legges om over en
strekning på ca. 120 m. Den skal
utformes for fiskevandring og
kantvegetasjon skal reetableres

Allmenne interesser/verdier som kan bli påvirket at tiltaket
Vassdragsvern

Verneplan III for vassdrag (1986) Gaula med sidevassdrag
– Verneformål varig vern mot kraftutbygging

Viktige naturtyper med tilknytning til
vassdraget

Ingen kartlagte registreringer inntil bekken

Kjente biologiske verdier

Antatt anadrom strekning, med mulig naturlig
vandringshinder ved utløpet til Gaula

Friluftsliv

Ingen kjente verdier, men registrert kulturminne i
umiddelbsar nærhet

Vannforskriften
Miljømål

God økologisk tilstand

Dagens situasjon

God økologisk tilstand

Hovedbegrunnelse for avviket

Ikke relevant

Vurdering av vannforskriften § 12
Dagens tilstand/funksjon

Kunstig terskel i form av traktorveg over bekken
nedstrøms tiltaket på fv. 30.

Konsekvens av tiltaket for
tilstand/funksjon

Omlegging av antatt anadrom bekk, partikkelavrenning i
anleggsfasen.

Ulempe for allmenne interesser

Registrert kulturminne blir berørt av omlegging av bekk

Alternative løsninger som er vurdert

Optimalisering av vegen utført. Ulike plasseringer av
bekken er vurdert.

Samfunnsnytte

Positiv samfunnsnytte i og med en mer trafikksikker,
fremkommelig og mindre skredutsatt veg.

Avbøtende tiltak

Kulvertbunn bygges med terskel/fisketrapp og løsmasser
legges i bunn slik at kulvert ikke utgjør et vandringshinder
for fisk. Røret legges horisontalt i fylling og i terrenghøyde
for å unngå stigning i kulvert.

Bestemmelser/føringer

Krav om istandsetting av bekk med sideterreng samt
oppfølging av vannkvalitet anleggsperiode i ivaretas i
planbestemmelser. Det er avsatt et «romslig» areal i
plankartet (formål VAA) for omlegging av bekk slik at det
er mulig å finne best mulig løsning. Krav om
miljøoppfølgingsplan.

Oppsummert vurdering

Tiltaket i bekkene medfører endringer i vassdraget, men
det er ikke forventet at økologisk og kjemisk tilstand i
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bekken vil bli forverret. Det forventes at god økologisk
kvalitet videreføres som følge av avbøtende tiltak

Tabell 7: Marbekken
Marbekken vannforekomst-ID 122 -341-R
Beskrivelse av tiltaket
Deler av bekken må flyttes fra
nord- til sørsiden av fv. 30 på
grunn av utbedring av veglinje.
Nytt bekkeløp etableres der
dagens veg går i dag. Ny kulvert
utvides mht. 200–årsflom.
Marbekken omlegges på en
strekning på ca. 200 meter.

Allmenne interesser/verdier som kan bli påvirket at tiltaket
Vassdragsvern

Verneplan III for vassdrag (1986) Gaula med sidevassdrag –
Verneformål varig vern mot kraftutbygging

Viktige naturtyper med
tilknytning til vassdraget

Ikke registrert

Kjente biologiske verdier

Anadrom strekning

Friluftsliv

Ikke kjent

Vannforskriften
Miljømål

God økologisk kvalitet

Dagens situasjon

God økologisk kvalitet

Hovedbegrunnelse for avviket

Ikke relevant

Vurdering av vannforskriften § 12
Dagens tilstand/funksjon

Restaurert som gytebekk i 2015

Konsekvens av tiltaket for
tilstand/funksjon

Omlegging av anadrom bekk, partikkelavrenning i anleggsfase

Ulempe for allmenne interesser

Fortsatt tilgang til bekk

Alternative løsninger som er
vurdert

Alternative vegtraseer er vurdert og ulike løsninger for omlegging
av bekk.

Samfunnsnytte

Forbedret fremkommelig og trafikksikkerhet på fv. 30 og mindre
skredfare på grunn av utvidet grøft. Unngår bruk av dyrka mark
ved å legge bekken på sørsiden av vegen.

Avbøtende tiltak

Ny kulvert skal være horisontal og med naturlig bunn. Det lages
et nytt tjern/våtområde for å bidra til større variasjon,
biodiversitet og levevilkår for fisk. Utløpet i Gaula videreføres som
i dag.
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Bestemmelser/føringer

Krav om istandsetting av bekk samt oppfølging av vannkvalitet i
anleggsperiode ivaretas i planbestemmelser. Det er avsatt et
«romslig» areal i plankartet (formål VAA) for omlegging av bekk
slik at det er mulig å finne best mulig løsning. Krav om
miljøoppfølgingsplan (MOP).

Oppsummert vurdering

Tiltaket i bekken medfører endringer i vassdraget, men det er ikke
forventet at økologisk og kjemisk tilstand i bekken vil blir
forverret. Det forventes at god økologisk kvalitet videreføres som
følge av avbøtende tiltak

Tabell 8: Åsbekken
Åsbekken vannforekomst-ID 122 -341-R
Beskrivelse av tiltaket
Utskifting av stikkrør for å ivareta
200–årsflom. Konstruksjonen
utføres som en stikkrenne med en
totallengde på 13 meter.
Ingen omlegging av selve bekken.

Allmenne interesser/verdier som kan bli påvirket at tiltaket
Vassdragsvern

Verneplan III for vassdrag (1986) Gaula med sidevassdrag –
Verneformål varig vern mot kraftutbygging

Viktige naturtyper med tilknytning
til vassdraget

Naturtype stor elveør (verdi B) er registrert i tilknytning til
utløpet bekken. Bekkeutløpet er også omkranset av gråor –
heggeskog.

Kjente biologiske verdier

Anadrom gytebekk

Friluftsliv

Ikke kjent

Vannforskriften
Miljømål

God økologisk kvalitet

Dagens situasjon

God økologisk kvalitet

Hovedbegrunnelse for avviket

Ikke relevant

Vurdering av vannforskriften § 12
Dagens tilstand/funksjon

Intakt mulig gytebekk

Konsekvens av tiltaket for
tilstand/funksjon

Partikkelavrenning i anleggsfase

Ulempe for allmenne interesser

Nei

Alternative løsninger som er
vurdert

Nei

Samfunnsnytte

Positiv i mht. flom

Avbøtende tiltak

Unngå avrenning i anleggsfase
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Bestemmelser/føringer

Oppfølging av vannkvalitet i anleggsperiode ivaretas i
planbestemmelser.
Krav om MOP

Oppsummert vurdering

Det forventes ingen endring i økologisk og kjemisk tilstand som
følge av tiltaket. God økologisk tilstand kan videreføres

Tabell 9: Gaula (Aune)
Gaula vannforekomst-ID 122 -341-R (Aune)
Beskrivelse av tiltaket
Vegen legges i fjellskjæring for å bedre
sikt og redusere rasfare i vestenden.
Etter det legges vegen lenger unna
bebyggelse og det unngås
direkteavkjørsler til boligeiendommer.
Dette medfører en fylling som går ca.
12 - 13 m ut i Gaula (fyllingsfot) med
en lengde på ca. 50 m.

Allmenne interesser/verdier som kan bli påvirket at tiltaket
Vassdragsvern

Verneplan III for vassdrag (1986) Gaula med sidevassdrag
– Verneformål varig vern mot kraftutbygging

Viktige naturtyper med tilknytning til
vassdraget

Elveør

Kjente biologiske verdier

Anadrom strekning

Friluftsliv

Laksefiske

Vannforskriften
Miljømål

God økologisk kvalitet

Dagens situasjon

Moderat

Hovedbegrunnelse for avviket

Avrenning jordbruk, infrastruktur, fiskeundersøkelser og
lignende.

Vurdering av vannforskriften § 12
Dagens tilstand/funksjon

Elvebredd uten fysisk påvirkning (nærføring av dagens fv.
30 over en viss strekning

Konsekvens av tiltaket for
tilstand/funksjon

Risiko for avrenning, tilslamming i anleggsfase, kantsone
blir berørt av vegfyllingen

Ulempe for allmenne interesser

Det tilrettelegges for fortsatt tilgang til Gaula

Alternative løsninger som er vurdert

Ulike alternativer er vurdert jfr. planbeskrivelse

Samfunnsnytte

Positiv mht. redusert rasfare, bedre sikt, trafikk legges
vekk fra boliger og gir dermed en mer trafikksikker veg

Avbøtende tiltak

Randsone til elv skal utformes slik at den får en mest mulig
naturlig utforming. Store steiner settes i elvas randsone for
å lage hvileplasser og kulper for fisk slik at naturlig
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variasjon ivaretas. Alle berørte områder på land skal
revegeteres
Bestemmelser/føringer

Planbestemmelser, MOP

Tabell 10: Gaula (Rognes)
Gaula vannforekomst-ID 122 -341-R (Rognes)
Beskrivelse av tiltaket
Vegen legges inn i løsmasseskjæring
(vestover) i Rognes sentrum for å
tilrettelegge for fortau gjennom
sentrum. Tiltaket medfører at Gaula
berøres med fylling på to områder.
Nye fyllinger legges på eksisterende
fyllinger. Det er ingen naturlig
elvebredd til Gaula i dette området.

Allmenne interesser/verdier som kan bli påvirket at tiltaket
Vassdragsvern

Verneplan III for vassdrag (1986) Gaula med sidevassdrag
– Verneformål varig vern mot kraftutbygging

Viktige naturtyper med tilknytning til
vassdraget

Ikke registrert her

Kjente biologiske verdier

Anadrom strekning

Friluftsliv

Laksefiske
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Vannforskriften
Miljømål

God økologisk kvalitet

Dagens situasjon

Moderat

Hovedbegrunnelse for avviket

Avrenning jordbruk, infrastruktur, fiskeundersøkelser og
lignende.

Vurdering av vannforskriften § 12
Dagens tilstand/funksjon

Vegen ligger på eksisterende fylling.

Konsekvens av tiltaket for
tilstand/funksjon

Risiko for avrenning, tilslamming i anleggsfase, fyllingsfor
har utslag i elva

Ulempe for allmenne interesser

Ingen endring

Alternative løsninger som er vurdert

Alternativ løsning var å legge vegen utenfor Rognes
sentrum nærmere Gaula jfr. Planbeskrivelse, noe som
hadde ført til betydelig større konsekvens for Gaula.

Samfunnsnytte

Tilrettelegging for fortau mellom boliger og
kollektivholdeplasser er meget positivt for
trafikksikkerheten.

Avbøtende tiltak

Randsone til elv skal utformes slik at den får en mest mulig
naturlig utforming. Store steiner settes i elvas randsone for
å lage hvileplasser og kulper for fisk slik at naturlig
variasjon ivaretas. Alle berørte områder skal revegeteres.
Støttemur for å unngå elva kan vurderes i byggeplan.

Bestemmelser/føringer

Planbestemmelser, MOP

Tabell 11: Gaula (Bonesøyan)
Gaula vannforekomst-ID 122 -341-R (Bonesøyan)
Beskrivelse av tiltaket
For å oppnå målet om rettere
kurvatur og jevnere stigning, og for å
unngå høye fjellskjæringer i ustabilt
terreng er det nødvendig med fylling
i Gaula på inntil 8 m (fyllingsfot).
Arealet er allerede utfylt og plastret
for å unngå erosjon.

Allmenne interesser/verdier som kan bli påvirket at tiltaket
Vassdragsvern

Verneplan III for vassdrag (1986) Gaula med sidevassdrag –
Verneformål varig vern mot kraftutbygging

Viktige naturtyper med tilknytning til
vassdraget

Elveør

Kjente biologiske verdier

Anadrom strekning

Friluftsliv

Laksefiske

Vannforskriften
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Miljømål

God økologisk kvalitet

Dagens situasjon

Moderat

Hovedbegrunnelse for avviket

Avrenning jordbruk, infrastruktur, fiskeundersøkelser og
lignende.

Vurdering av vannforskriften § 12
Dagens tilstand/funksjon

Vegen ligger på eksisterende fylling i Gaula. Elvebredd med
påvirkning

Konsekvens av tiltaket for
tilstand/funksjon

Risiko for avrenning, tilslamming i anleggsfase. Berører
funksjonsområde for laksefisk, ny fylling og erosjonssikring i
elva

Ulempe for allmenne interesser

Ingen endring

Alternative løsninger som er vurdert

Alternative løsninger er vurdert jfr. planbeskrivelse

Samfunnsnytte

Positivt mht. trafikksikkerhet og framkommelighet pga
redusert stigning, bedre sikt og redusert rasfare

Avbøtende tiltak

Randsone til elv skal utformes slik at den får en mest mulig
naturlig utforming. Store steiner settes i elvas randsone for å
lage hvileplasser og kulper for fisk slik at naturlig variasjon
ivaretas. Alle berørte områder skal revegeteres.

Bestemmelser/føringer

Planbestemmelser, MOP

Tabell 12: Gaula (øst for Kjelden)
Gaula vannforekomst-ID 122 -341-R (Øst for Kjelden)
Beskrivelse av tiltaket
Dagens veg er etablert i elvekanten til
Gaula, inntil bratt fjellskjæring i sør. Deler
av vegen ligger på fylling i dag og har
behov for forbedret erosjonssikring.
Kurvatur rettes ut og det etableres grøft inn
mot skjæring. For å unngå høye
fjellskjæringer og sår i landskapet på inntil
40 meters høyde blir det en fylling i Gaula.

Allmenne interesser/verdier som kan bli påvirket at tiltaket
Vassdragsvern

Verneplan III for vassdrag (1986) Gaula med
sidevassdrag – Verneformål varig vern mot
kraftutbygging

Viktige naturtyper med tilknytning til
vassdraget

Elveør

Kjente biologiske verdier

Anadrom strekning

Friluftsliv

Laksefiske

Vannforskriften
Miljømål

God økologisk kvalitet

Dagens situasjon

Moderat
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Hovedbegrunnelse for avviket

Avrenning jordbruk, infrastruktur, fiskeundersøkelser
og lignende.

Vurdering av vannforskriften § 12
Dagens tilstand/funksjon

Vegen ligger på eksisterende fylling i Gaula. Elvebredd
med påvirkning

Konsekvens av tiltaket for tilstand/funksjon

Risiko for avrenning, tilslamming i anleggsfase. Berører
funksjonsområde for laksefisk

Ulempe for allmenne interesser

Ingen endring

Alternative løsninger som er vurdert

Alternative løsninger er vurdert jfr. planbeskrivelse

Samfunnsnytte

Positivt mht. trafikksikkerhet, bedre sikt og redusert
rasfare. Behov for erosjonssikring av strekningen per i
dag.

Mulig påvirkning anleggsfase

Risiko for avrenning, tilslamming i anleggsfase,
utfylling i elva på en begrenset strekning

Avbøtende tiltak

Randsone til elva skal utformes slik at den får en mest
mulig naturlig utforming. Store steiner settes i elvas
randsone for å lage hvileplasser og kulper for fisk slik
at naturlig variasjon ivaretas. Alle berørte områder skal
revegeteres.

Bestemmelser/føringer

Planbestemmelser, MOP

Oppsummert vurdering av Gaula vassdraget
Det gjøres inngrep i Gaula i form av mindre fyllinger beskrevet over. Det vil bli iverksatt de
avbøtende og kompenserende tiltak som det er mulig gjennomføre. Disse vil bli ytterligere
detaljert i prosjekteringsfasen og beskrevet i søknad etter forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag. Økologisk tilstand forventes videreført som i dag.

8.8 Kulturmiljø
8.8.1 Kulturminner
Automatisk fredede kulturminner er funn fra før år 1537, eller samiske kulturminner eldre
enn 100 år. Lokalitetene med id 284326, 284328, 284329 og 284339 er automatisk fredete
lokaliteter der alle ligger innenfor varslet planområde for fv. 30 Støren og Singsås. Det er
kun Id 284326 (Aunan) som blir direkte berørt av tiltak i planforslaget. Området merkes med
hensynssone i plankartet med tilhørende planbestemmelse om at arkeologisk utgraving må
gjennomføres før tiltak igangsettes.
Kulturminnene som ikke blir dirkete berørt, med fortsatt ligger innenfor planområdet merkes
i plankartet som hensynssone d) H730 – båndlegging etter lov om kulturminner. Det tas inn
en tilhørende planbestemmelse under hensynssoner.
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Figur 101: Id 264326 Aunan blir direkte berørt av ny fv.30

8.8.2 Nyere tids kulturminner
Nyere tids kulturminner er alle kulturminner som er yngre enn 1536. I SEFRAK-registeret
finnes opplysninger om alle bygninger fra før år 1900 i Norge. Bygninger i SEFRAK registeret
har verken automatisk vernestatus eller spesifikke restriksjoner. Det bør derimot gjøres en
vurdering av verneverdier på bygninger som er registrert i SEFRAK. Innen planområdet er
bygninger i Bonesøyan og på Aunan registrert i SEFRAK-registeret
Sefrak registrerte bygninger i Bonesøyan og Aunan blir ikke berørt av tiltaket.

Figur 102: Planområde Bonesøyan med Sefrak-registrerte bygninger
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Figur 103: Planområde Aunan - Rognes med Sefrak-registrerte bygninger

8.9 Naturressurser
8.9.1 Jord- og skogbruk
Det er gjennomført et arealregnskap for å vurdere konsekvensene for jord og skogsbruk. I
arealregnskapet skilles det mellom permanent beslag (områder som blir brukt til vegbane,
vegutstyr, skråninger, skjæringer osv.) og midlertidig beslag (områder som brukes til
anleggsgjennomføring, men tilbakeføres til opprinnelig formål).

Tabell 13: Arealbeslag (daa) fv. 30 Støren – Singsås:

midlertidig

permanent

AunanKjelden Kotsøy
Rognes Bonesøyan øst
nord
Dyrka mark
Skog
Bebygd areal
Samferdsel
Åpen fastmark
Ferskvann
Totalt
Dyrka mark
Skog
Bebygd areal
Samferdsel
Åpen fastmark
Ferskvann
Totalt

30,4

4,1

0,3

0,9

50,0

22,1

27,2

24,1

9,6

1,0

0,0

0,4

20,4

8,1

6,9

7,9

3,7

1,4

0,3

4,0

StentrøaVillmannsøya Hindbjørga Totalt
41,9
5,3
0,8
26,5
18,8 168,7
10,9
0,0
0,0
63,9
14,6
5,9
13,5
3,6
0,5
2,9
0,0
0,0
50,1
26,0 301,9

0,8

0,7

1,4

0,0

115,0

37,4

36,2

37,3

30,7

5,1

4,7

11,8

1,5

6,0

60,0

39,5

37,6

37,2

69,5

33,7

5,1

2,1

0,0

1,0

0,0

0,4

3,2

2,6

2,0

0,0

1,7

0,0

2,3

3,2

0,0

2,2

8,6

0,4

3,5

3,7

3,4

4,3

0,0

0,0

104,8

56,2

47,8

56,6

81,3

40,4
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Over store deler av strekningen bygges det langs eksisterende veg. Derfor utgjør det
permanente beslaget på samferdselsareal rundt 21 % av det totale permanente
arealbeslaget.
Det største beslaget er på skog, over halvparten av hele arealbeslaget. De mest verdifulle
skogsområder med tanke på naturmiljø ble prøvd unngått i planprosessen.
En viktig premiss i planprosessen var minimering av beslag på dyrka mark. På grunn av den
topografiske situasjonen med bratt dalside og nærhet til Gaula lar det seg ikke unngå å ta
beslag på dyrka mark. Størst er beslaget på dyrka mark ved Aunan hvor ny veg legges
utenom bebyggelse langs Gaula. Der beslag ikke lar seg unngå er det lagt fokus på å ikke
dele opp etablerte driftsenheter.
Flere grunneiere uttrykket i innspill etter oppstartsvarsel ønske om erstatningsareal for tap
av dyrka mark. Dette ble vurdert i planprosessen, men det ble ikke funnet noen egnede
områder innenfor plangrensene. De eneste potensielle områder er skogsområder langs
Gaula. Av hensyn til dyreliv og habitater langs elva anses det som uaktuelt å gjøre om skog
til dyrka mark.

8.9.2 Mineralforekomster
Tiltaket berører sand- og grusforekomster i planområde på Aunan – Rognes og Bonesøyan.

Figur 104: Grusforekomster Aunan
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Figur 105: Grusforekomster Bonesøyan

Konsekvensen av utbygging av veg er båndlegging av massene, men tiltaket er reversibelt.

8.10 Flom
For å kunne vurdere effektene av planen er det gjennomført en flomberegning for 200årsflom inkludert klimapåslag på 20 % for situasjonen med ny veg. Den sammenlignes med
beregningen for eksisterende situasjon. Det er beregnet både vannstand, vanndybde og
vannhastighet.
Beregningen brukes både for å sikre at ny veg ikke står under vann ved 200-årsflom eller blir
skadet av erosjon og for sikre at vegbyggingen ikke fører til økt flomfare for bebyggelse og
dyrka mark.
Nedenfor omtales flomsituasjonen for de forskjellige delstrekningene. Stentrøa-Villmannsøya
og Hindbjørga liggerforholdsvis høyt over Gaula og er dermed ikke påvirket av flom.

8.10.1 Kotsøy nord
Dagens fv. 30 ligger under vann ved en 200-årsflom (ca. 0,2 m), noe som kan føre til
vegstenginger. Derfor løftes nyvegen noe sammenlignet med dagens situasjon.
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Figur 106: vannstand 200-årsflom Kotsøy nord

8.10.2 Kjelden øst
Lengst øst i planområdet ligger dagens veg under vannstand for 200-årsflom. I tillegg har
eksisterende kulvert for Marbekken for små diameter for 200-årsflom.
Vegen legges om i området. Siden nyvegstrekningen tilkobles eksisterende veg i området,
ligger strekningen så vidt under vannstand ved 200-årsflom. Vannhastigheten i området er
forholdsvis lav. Dermed kan en ekstrem flom føre til vegstenging i kortere tid, men det
forventes ikke skader på vegen.
Kulverten dimensjoneres basert på hydrologisk beregning (Ø 3 m).
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Figur 107: vannstand 200-årsflom Kjelden øst

Noe lenger nedstrøms legges vegen på en mindre utfylling i Gaula. De hydrauliske
beregningene viser at denne utfyllingen har minimal effekt på både vannstand og
vannhastighet ved en flomhendelse.

Figur 108: vannhastighet 200-årsflom Kjelden øst (venstre: dagens situasjon, høyre: situasjon etter
utbygging)
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8.10.3 Bonesøyan
På Bonesøyan legges vegen noe lenger ut mot Gaula. Dette fører til en utfylling i Gaula på en
strekning på rundt 50 m. Dette er området som ble skadet under flommen i 2011.

Figur 109: Utfylling i Gaula (Bonesøyan)

Utfyllingen fører til en liten innsnevring av elva, men gir også muligheten til en god
erosjonssikring. Det er gjennomført en hydraulisk beregning for strekningen. Effekten på
både vannstand og vannhastighet ved 200-årsflom er minimal. Utfyllingen fører ikke til økt
fare for bebyggelse eller dyrka mark lenger oppstrøms eller nedstrøms.

Figur 110: Vannstand Bonesøyan (venstre: dagens situasjon, høyre: framtidig situasjon)
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8.10.4 Aunan-Rognes
På Rognes og Aunan er det i planprosessen vurdert forskjellige løsninger (se kap. 7.4.1). På
begge steder er det vurdert en løsning langs dagens veg og en løsning med veg langs Gaula.
Det er gjennomført hydrauliske beregninger for begge alternativer.

Rognes
Alternativet langs dagens veg tilsvarer dagens situasjon.
Alternativet langs Gaula fører til en betydelig innsnevring av flomløpet. Dermed stiger
vannstanden ved 200-årsflom med rundt 1,2 m. Dette kan føre til betydelig skader på
motsatt side av elva (f.eks. på jernbanen). I tillegg kan vannet trenge gjennom vegfyllingen,
noe som gjør det nødvendig med et omfattende pumpesystem.
De hydrauliske forholde er en avgjørende faktor for at alternativet langs eksisterende veg ble
valgt.

Figur 111: Vannstand veg Rognes for de to vurderte alternativene

Aunan
Alternativet langs Gaula fører til en liten økning i vannstand sammenlignet med dagens
situasjon og løsningen langs eksisterende veg. Vannstandsøkning er, i motsetning til Rognes,
liten og fører ikke til noen negative konsekvenser for hverken bebyggelse, dyrka mark eller
jernbane. Tvert imot beskytter vegfyllingen dyrka marka ved Aunegjerdet mot flom.
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Figur 112: Vannstand 200-årsflom ved Aunan (oppe: eksisterende situasjon, nede: framtidig situasjon)

8.11 Klima
Bygging av veganlegg fører til betydelige klimagassutslipp. De siste årene har fokuset på
bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp økt betydelig. For å kunne finne løsningene som
fører til minst mulig klimagassutslipp og for å kunne optimalisere prosjektet i en seinere fase
er det gjennomført et klimagassregnskap.
Det er gjennomført et klimagassregnskap for alle seks delstrekninger for utbyggingsfasen
(uten driftsfase). Beregningen er gjennomført ved hjelp av Nye Veier sitt verktøy NV-GHG
(versjon 2.4). Verktøyet er godt egnet til beregninger i tidlig planfase som utredninger og
reguleringsplan på grunn av enkelheten i nødvendige inputdata.
Tabell 14 viser en oversikt over resultatene for beregningen delt inn i forskjellige
arbeidsprosesser i tonn CO2-ekvivalent.

Tabell 14: Klimagassregnskap fv. 30 Støren Singsås (tonn CO2-ekvivalent)
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nord

Kjelden øst

Bonesøyan

Aunan Rognes

Betong

33

Stål

292

97

94

80

130

66

759

Asfalt

674

239

235

194

332

174

1848
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217

33

77

280

80

72

759

Diesel

1527

595

593

831

905

464

4915

Byggefase
total

2709

974

1010

1396

1447

777

8313

Arealbeslag

5374

1830

1902

1944

2339

1361

14750

Total

8083

2804

2912

3340

3786

2138

23063

2,6

2,2

2,3

3,1

2,1

2,3

2,4

Total/lm

Figur 113 viser prosentvis fordeling av utslipp for alle 6 delstrekninger samlet og Figur 114
viser fordeling for hver delstrekning.
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Figur 113: Prosentvis fordeling av utslipp

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse

112/145

483

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Aunan Rognes
Betong

Bonesøyan
Stål

Kjelden øst
Asfalt

Kotsøy nord

Sprenging

Stentrøa Hindbjørga
Villmannsøya

Diesel

Arealbeslag

Figur 114: Fordeling klimagassutslipp delstrekninger

Det viser seg at:




Arealbeslaget bidrar med nærmere 2/3 til det totale klimagassutslippet. Derfor har
minimering av arealbeslag vært et av hovedpunktene ved optimalisering av
veglinjen. Grunnlagstallene for effekten av arealbeslaget er svært unøyaktig. Det
avhenger av masse på trevirke og etterbruk, tykkelse og sammensetning på
vegetasjonsdekket og disponering av massene
Av selve anleggsgjennomføring er det transport (dieselforbruk) som fører til størst
utslipp. Her er det muligheter for besparelse ved optimalisering av prosjektet i
byggefasen med tanke på minimering av transportbehov samt bruk av utslippsfrie
anleggsmaskiner. I beregningen er det lagt generelle erfaringstall på kjørelengde til
grunn (se Tabell 15). Ved utnyttelse av synergieffekten mellom de enkelte
delstrekninger og en optimalisering av massetransporten kan transportbehovet
reduseres betydelig. Dette fører både til en reduksjon av klimagassutslipp og en
kostnadsreduksjon.
Tabell 15: beregningsfaktorer transport




Utslipp fra betong og stål er forholdsvis liten siden prosjektet omfatter få
konstruksjoner.
Klimagassutslipp per bygget meter veg er omtrent like stor for alle 6 delstrekninger.
Kotsøy nord ligger noe høyere siden strekningen inneholder et sidetak for
steinmasser, noe som fører til større transportbehov og større bidrag fra sprenging
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Det er viktig at klimagassutslipp er et viktig premiss i videre planlegging og
anleggsgjennomføring også på lik linje som andre miljøhensyn.

8.12 Støy og vibrasjoner
Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner, T-1442” kommer til anvendelse ved
bygging av nye veger.
Det er utført støyberegninger for alle seks delstrekninger med bruk av støymodulen i
Novapoint 2022. Beregningsmetode nord96.
Det er utarbeidet støysonekart med tilhørende notat for eksisterende- og for planlagt
situasjon 20 år frem i tid (2045) på:
Berørte bygninger
Hvilke sone ligger bygningene i før og etter tiltaket
Forslag til planlagte tiltak
Det vil være behov for støytiltak mot berørte bygninger på strekningen Aunan – Rognes og
Bonesøyan. Støytiltak vil som hovedregel gjennomføres ved støykilden. Dersom dette blir
tilstrekkelig, må lokale tiltak vurderes nærmere bolig. Dette gjøres i dialog med berørte eiere
i byggeplanfase.

8.13 Massehåndtering og overskuddsmasser
8.12.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1)
Langs veglinja er det regulert midlertidige bygge- og anleggsområder (#1), som det knyttes
planbestemmelser til, jf. plan- og bygningslovens § 12-7 og tjener til anleggsgjennomføring
(kjøring med anleggsmaskiner og midlertidig deponering av rene masser). Disse områdene er
avsatt parallelt med sideareal til vegen som er regulert til «Annen veggrunn». Anleggsbeltet
har en gjennomsnittlig bredde på 10 - 20 m, men er forsøkt tilpasset eksisterende landskap
og arealsituasjon så godt som mulig. Det vil si at det er avsatt tilstrekkelig med plass for å
komme fram med anleggsmaskiner der eksisterende terreng kan tillate det. Eksisterende
terreng og vegetasjon skal i størst mulig utstrekning bevares og anleggsbelte etableres der
dette er mulig. Midlertidig anleggsbelte oppheves når anlegget er ferdigstilt og tilbakeføres til
opprinnelig formål.

8.12 3 Rigg (#2)
Utbyggingen medfører behov for områder for midlertidig lagring av stein- og jordmasser
samt oppstillingsplasser for anleggsmaskiner. Disse områdene er angitt som
bestemmelsessone rigg (#2) i planen. Massene vil benyttes til vegbygging, revegetering,
kledning av steinfyllinger og landskapstiltak og forutsettes fjernet etter endt
anleggsgjennomføring.
Riggområdene tillates benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av
veganlegget. Dette er midlertidige bygninger/brakker og anlegg, lagring av utstyr og
maskiner m.m. Det er lagt vekt på at minst mulig natur skal gå tapt og i bestemmelsene er
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det satt krav om at alle riggområdene skal istandsettes og revegeteres etter nærmere
detaljplan (rigg- og marksikringsplan) i forbindelse med byggeplan.

8.13.2 Overskuddsmasser og massedeponier
Det er et cirka masseoveskudd på 177 500 pfm3 for hele planområdet. Det handler seg i
hovedsak om løsmasser.
Masseberegninger viser følgende fordeling av pfm3 for de ulike delområdene i planområdet.
Tabell 16: Massebalanse per delstrekning

Planområde

pfm3

Underskudd/overskudd

Aunan - Rognes

20 000

Underskudd

Bonesøyan

77 000

Underskudd

Kjelden Øst

8 000

Overskudd

Kotsøy nord

153 000

Overskudd (inkludert
massetak)

Stentrøa - Villmannsøya

71 000

Overskudd

Hindbjørga

42 500

Overskudd

Masseoverskuddet er størst på de to delstrekningene i øst (Stentrøa-Villmannsøya og
Hindbjørga), mens det er litt varierende på de fire strekningen lengst vest.
På Kotsøy nord er sidetaket for uttak av stein inkludert i massebalansen. Uttaket kan justeres
ut ifra behov.
Eksisterende reguleringsplan for Kjelden bru (vedtatt i 2013, men vi bli en del av
utbyggingen) har et overskudd på 38 000 pfm3.
Det er i planmateriale pekt på noen områder det det kan deponeres masser, men ikke like
mye som det totale masseroverskuddet. Resterende overskuddsmasser skal leveres til
godkjente deponier i nærheten av anlegget. Alternativt kan det bli aktuelt med en egen
reguleringsplan for deponi, fortrinnsvis i tilknytning til delstrekningene i øst.
Det er i byggeplanfasen rom for optimalisering mhp masseroveskuddet. Tiltak kan være:




Vurdere å ikke bygge delstrekninger med høye fjellskjæringer, men heller beholde
eksisterende veg
Overskuddsmasser fra jordskjæring og eksisterende overbygninger brukes til
tilbakefyllinger og terrengforming. Ved best mulig håndtering skal alle masser kunne
gjenbrukes innenfor anlegget.
Synergiene mellomdelstrekningene må utnyttes på best mulig vis.

8.14 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS-analyse
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse, se vedlegg) i forbindelse med
planarbeidet.
Risiko er definert som:
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Risiko = sannsynlighet x konsekvens
Følgende risikomatrise benyttes i analysen:
Konsekvens
Sannsynlighet

Lav

Middels

Høy

Høy
Middels
Lav

I risiko- og sårbarhetsanalysen er det vurdert 21 aktuelle forhold for planområdet. Av disse
er 6 vurdert til å ha høy risiko, 7 er vurdert til å ha middels risiko, 6 er vurdert til å ha
middels-lav risiko og 2 er vurdert til å ha lav risiko.
Risiko i forbindelse med tiltaket knytter seg til følgende forhold:
Risiko- og sårbarhetsforhold

Risiko

Jordskred
Flomskred
Steinsprang eller steinskred
Snøskred
Ustabil grunn / fare for utgliding av vegbanen
Flom i elv / vasdrag
Flom i bekk
Isgang (Broer er ofte utsatt, særlig lave broer)
Store nedbørsmengder, intens nedbør (som fører til overvann)
Isnedfall
Ustabil vegskjæring, nedfall fra skjæring. Høye skjæringer over 10 m
Skogbrann/lyngbrann
Tilkomst for nødetater
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Flyplass/jernbane /havn/bussterminal
Vannforsyning (drikkevannskilder- og ledninger)
Avløpsinstallasjoner
Økt ulykkesrisiko i anleggsfasen
Økt ulykkesrisiko, ferdig veg
Særskilte forhold som bør vurderes/er vurdert i en
trafikksikkerhetsrevisjon
Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare
Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket hendelse

Analysen er gjennomført forholdsvis tidlig i planfasen og konkrete tiltak er innarbeidet i
planen.
De fleste registrerte risikoforhold innenfor planområdet er knyttet til ras og skred. Dette
sammenfaller med en av hovedmålsetningene i prosjektet om å forbedre rassikkerheten.

8.15 Barn- og unge
Barn (1- 7 trinn) i planområde Aunan – Rognes og Bonesøyan sokner til Støren barneskole. I
de andre planområdene sokner de til Singsås skole. Ungdomsskoleelever (8 – 10. trinn)
tilhører Støren Ungdomsskole. Barn i området har skoleskyss.
Dagens holdeplasser for buss opprettholdes og oppgraderes. Det avsettes større areal til
avkjøring buss, samt at de justere/flyttes der det er behov for å gi bedre sikt for sjåfører og
passasjerer.
Det skal bygges fortau fra Rognes bru og gjennom Rognes sentrum. Denne tilknyttes en sti
parallelt med fv. 30 til Nystuu. Tilbudet er ikke universelt utformet og er ikke tilrettelagt for
brøyting, men er et trafikksikkert tilbud sommerstid.
Flytting av vei på Aunan ut mot elva, medfører at fotgjengere kan ferdes langs eksisterende
vei i denne grenda.
Planforslaget får ikke utover dette vesentlige konsekvenser for barn og unges interesser.
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9 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN
9.1 Framdrift og finansiering
Reguleringsplan for fv. 30 Støren – Singsås er en del av dokumentasjonen for å kunne
fremme en bompengesøknad for utbedring av strekningen fv. 30 Støren – Røros. I tillegg
skal det utarbeides reguleringsplan for fv. 30 Svølgja. Når begge disse planene er vedtatt i
kommunene, vil bompengesøknaden bli framlagt for behandling i de berørte kommunen og
Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune. Vi planlegger at dette vil skje tidlig i 2023.
Når bompengesøknaden er vedtatt, sendes søknaden videre til Vegdirektoratet for
kvalitetssikring. Det er Stortinget som endelig vedtar søknaden og finansiering av prosjektet.
Vi antar at dette vil skje i 2024/2025 og at anleggsarbeidet kan starte samme år.
Forventet lengde på anleggsarbeidet etter oppstart er 2 år.

9.2 Utbyggingsrekkefølge
Det kan bli aktuelt med etappevis utbygging. Avgjørelsen tas i byggeplanprosessen når
tilgjengelige midler er avklart.

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
9.3.1 Veg
Trafikkavviklingen i anleggsfasen blir krevende på grunn av sidebratt terreng og lite
tilgjengelig areal.
Minst ett kjørefelt skal så langt det er sikkerhetsmessig forsvarlig og mulig, være tilgjengelig
for trafikk i begge retninger. Det kan tillates korte perioder med stenging av vegen uten at
det er fare for liv og helse. Ved eventuell stenging av vegen over en lengre periode (dager)
vil det bli aktuelt å informere og orientere nødvendige myndigheter og redningsetater.
Det planlegges å opprette en SMS-tjeneste for å varsle stengeperioder.

9.3.2 Jernbane
På delstrekningene Stentrøa – Villmannsøya og Hindbjørga skal det bygges veg nær
eksisterende jernbane.
Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en måte som ikke fører til skader på
jernbaneinfrastruktur.
Jernbanelinjen skal til enhver tid være åpen for trafikk. For å få til dette er det nødvendig
med tett dialog med linjeeier (Bane NOR) for å planlegge sikringstiltak og jernbanevakt.
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9.4 Ytre miljøplan (YM) for byggefasen
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til kontrakt.
YM-planen skal utarbeides i samsvar med Statens vegvesens mal og veileder. Planen skal
beskrive ansvarsforhold, miljøkrav, risiko, forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og
anleggsfasen for følgende tema jfr. Tabell 17.
Rigg- og marksikringsplan er en del av YM – plan.
Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid
unngås. Metoder og tiltaksplaner skal beskrives i YM‐plan.
Avbøtende tiltak for å hindre at driften medfører alvorlige konsekvenser på omgivelsene skal
planlegges og gjennomføres som en del av vegtiltaket. Dette inngår også i YM‐planen.
For anleggsstøy fra vegbygging skal gjeldende retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet
overholdes.
Det skal foreligge godkjent utslippstillatelse før anleggsarbeidet settes i gang.
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med
i YM-plan.

Tabell 17: aktuelle tema i YM-plan:

Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Anleggsvirksomhet (spesielt sprenging)

Vibrasjoner

Fjellsprengning, utlegging av masser

Luftforurensning

Minimering av utslipp, støvdempende tiltak

Forurensning av jord og vann

Uønsket avrenning, lekkasjer

Landskap

Unngå unødvendige terrenginngrep

Nærmiljø og friluftsliv

Opprettholde turmuligheter, sikring av anleggs- og
riggområder

Naturmiljø

Unngå spredning av fremmede arter, bevaring av
naturtyper og arter med høy verdi

Vassdrag og strandsone

Unngå uønskede utslipp, ta vare på fiskebestand og
gyteområder

Dyrka mark

Bevaring av areal og matjordlaget

9.5 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.
Erverv søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger ikke fører
fram, kan grunn og rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse) med
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hjemmel i veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens kapittel 16 – jf § 12-4. Ved
ekspropriasjon blir erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.
Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I
samferdselsanlegg inngår kjøreveg samt annen veggrunn. Midlertidig anlegg- og riggområde
erverves ikke, men kan disponeres av Trøndelag fylkeskommune i anleggsperioden. Skader
og økonomisk tap som følger av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes.
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre til
at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt
formålsgrenser. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
tillatelse/planens formålsgrenser for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget,
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få
matrikkelført nye eiendomsgrenser. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre
avvik kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre
endring i reguleringsplanen etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse

120/145

491

10 GÅRDS- OG BRUKSNUMMER I PLANOMRÅDE
Tabell 18: Berørte gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.)

Delstrekning Aunan - Rognes

16/1
17/1
18/1
19/1
31/2
33/1, 2, 3 og 5
33/1/1
34/1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
42 og 43
35/1 og 2
36/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 22 og 23
37/1, 2 og 3
41/1 og 21

Delstrekning Bonesøyan - Bones

28/1, 5, 8 og 9
29/1 og 4
30/1 og 3
31/1
32/2
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Delstrekning Øst for Kjellbrua

278/ 2 og 3
280/1

Delstrekning Kotsøy Nord

277/1 og 2
278/1 og 4
279/1

Delstrekning Stentrøa - Villmannsøya

225/1, 2
226/1
227/1, 2, 3, 7
4010/43

Delstrekning Hindbjørga

230/7, 10, 64
231/1, 2, 4, 6, 7, 8
4010/41
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11 SAMMENDRAG AV INNSPILL
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Trønderbladet den 08.01.21. Berørte grunneiere,
regionale myndigheter og andre aktuelle interesser er tilskrevet med egne brev. Følgende
kommentarer har kommet inn og er behandlet i det videre planarbeidet:
Tabell 19: Innspill til oppstartsvarsel
Navn

Merknad (sammendrag)

Kommentar

Regionale myndigheter
Statens vegvesen
(SVV), datert
13.01.21

Er positiv til igangsetting av planarbeid på
strekningen.

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE), datert
19.01.21

Samlet belastning

Tas til orientering

Samla belastning skal vurderes etter flere
regelverk (pbl, naturmangfoldloven m.fl).
Eksempelvis gjelder dette gyte- og
oppvekstområder for laksefisk, vurdering av
samlet tapt og funksjonelt redusert areal av
flommarkskog, viktige elveører etc.

Ivaretas i planbeskrivelse

Flomfare

Justering av veg og nye
kulverter oppfyller krav til
200-årsflom i hovedvassdrag
og + 40 % klimapåslag i
berørte sidevassdrag.

Nye konstruksjoner og anlegg bør som
minimum tilstrebe å oppfylle kravene til 200års flom + 20 % klimapåslag.
Flomfare/overvannsproblematikk må være
ferdig utredet av fagkyndige ved offentlig
ettersyn

Avbøtende/risikoreduserende tiltak (heving av
grunn, erosjonssikring etc.) må være
innregulert med tilhørende bestemmelser og
konsekvensene av disse evt. tiltakene må
beskrives

Berørte gyte- og
oppvekstområder for
laksefisk reetableres og
tilrettelegges som fortsatt
funksjonelle habitater for
laksefisk.

Hydrologi og hydraulisk
vurdering for fv. 30 Støren –
Singsås (Gaula inkl. 5
sidevassdrag) vedlagt.

Ivaretas i planbestemmelser
og planbeskrivelse

Erosjon
Tiltak i vassdrag vil kunne medføre økt
vannhastighet og økt erosjon både i
elvebunnen og på motsatt side av elva. Økt
fare for erosjon osv. må vurderes som følge av
tiltaket.

Fare for erosjon er vurdert
med foreslåtte tiltak i
rapport; “hydrologisk og
hydraulisk vurdering for fv.
30 Støren – Singsås”.

Skredfare i bratt terreng og kvikkleire
Skredfarevurderinger (bratt terreng/kvikk leire)
må gjennomføres og evt. avbøtende/
risikoreduserende tiltak beskrives og inn
reguleres i planforslaget.
Uavhengig kvalitetskontroll bør være
gjennomført og godkjent ved offentlig ettersyn

Skredfare er vurdert jfr.
geologisk- og geotekniske
undersøkelser for området.
Avbøtende tiltak er videre
vurdert i ROS – analyse.
Tas til etterretning

Masseproblematikk
Forholdet til masseproblematikk må avklares i
planforslaget. Evt. massedeponier må
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innreguleres i tidlig fase og konsekvensene
vurderes.

planområdene evt. leveres i
godkjent deponi

Allmenne interesser i vassdrag
NVE anbefaler sterkt at alle viktige
vassdragsmiljømessige forhold, herunder
nødvendige avbøtende tiltak, konkretiseres så
tydelig som mulig og tas inn som
(rekkefølge)bestemmelser til planen. En bør
unngå kun å henvise til ikke-juridiske
dokumenter som ikke er plankart eller
bestemmelser (MTA-plan, intern miljøplan o.l.)

Tas til orientering

Vannforskriften
Vannforskriften må ivaretas og innebærer blant
annet sikring, beskyttelse, forbedring og
gjenoppretting av vannforekomstene.

Vannforskriften ivaretas.
Dagens vassdrag skal ikke
forringes til dårligere
tilstand.

Tiltaket må ikke komme i konflikt med
vannforskriften
Kantskog
Kantsona langs vassdrag er viktig for friluftsliv,
landskapselementer, biologisk mangfold i
vassdragene både mht. mattilgang for fisk,
skygge, skjul og for vassdragenes
selvrensingsevne. Kantskog er viktig for å
unngå unødig erosjon, levested for spurvefugl,
trekkveier og oppholdssted for viltet.

Bevaring og reetablering av
kantskog ivaretas i
planbestemmelsene

Fiskevandring og gyting
NVE anbefaler sterkt at en spesielt unngår
tiltak i vassdragene som er særlig konfliktfylte
mht. gyting/oppgang/fiske. Tiltak, også
kompenserende, hvor konsekvensene er
årstidsavhengige/tidspunktavhengige må tas
inn i bestemmelsene slik at en unngår unødige
konflikter mht. verneinteressene

Ivaretas i
planbestemmelsene

Det tas inn konkrete planbestemmelser som
hjemler og hensyntar fiskevandring og
biotopforbedrende tiltak for sidevassdragene
der disse blir berørt eller der en har muligheter
til å utbedre skader eller ulemper som følge av
eksisterende veganlegg
Statsforvalteren i
Trøndelag (SF),
datert 27.01.21

Landbruk
Det skal søkes løsninger som fører til minst
mulig midlertidig og permanent omdisponering
av dyrka og dyrkbar jord.
Omfang og kvalitet på landbruksarealer (dyrkaog dyrkbar mark, skog og utmarksbeiter) som
foreslås omdisponert (permanent og
midlertidig) skal beskrives. Oppdeling av
jordbruksareal må unngås.
Konsekvensene for kulturlandskapet må
beskrives.
Landbruksarealer bør ikke benyttes til rigg-,
anleggs- og deponiområder. For midlertidighet
bør det tas inn bestemmelse om tidsfrist for
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tilbakeføring etter endt anleggsperiode (f.eks 1
år). Ved permanent omdisponering må det
sikres i bestemmelsene at det utarbeides en
plan som sikrer jordressursen.
Tiltakets konsekvenser med hensyn til tapt
karbonfangst som følge av avskoging og
permanent omdisponering av skogsmark bør
utredes. Tiltakets negative konsekvenser for
skogbrukets verdiskaping og karbonfangst i
skog kan reduseres ved å iverksette avbøtende
tiltak slik at tapt karbonopptak kan
kompenseres med økt opptak på andre
skogareal.
Bestemmelser må sikre at overflødig vegareal
tilbakeføres til landbruksformål.

Vurderes i klimaregnskap

Ivaretas i planbestemmelser

Tas til etterretning

Ved planlegging av gang- og sykkelvei må det
vurderes forenklet standard for å ivareta
landbruksarealer.
Klima og miljø
Viser til at naturmangfoldloven fremhever
behovet for kunnskapsgrunnlag og for
vektlegging av føre-var-prinsippet ved
offentlige beslutninger.
Naturmangfold land
Kartlegging land
Området skal kartlegges for arter og
naturtyper. Eventuell rødlistestatus for
registrerte arter skal da oppgis.
Fremmede arter bør kartlegges og legges inn i
artskart. Resultatene skal leveres til
Statsforvalteren i form av en rapport som
beskriver hva som er kartlagt og hvilke funn
som er gjort. Dette må inkludere dekningskart
for området som er undersøkt. Det forutsettes
at undersøkelsene gjennomføres i
vekstsesongen slik at det er mulig å gjøre
faglig tilfredsstillende observasjoner

Ivaretas i
naturmangfoldkartlegging

Ivaretas i
naturmangfoldkartlegging

Hensynet til fauna
Planarbeidet må vurderes opp mot viktige
trekkruter for dyr. Barrierer vil forsterkes ved
økt fart og evt. viltgjerder.
Viltgjerder bør unngås for å unngå
habitatfragmentering av dyrs leveområder. Det
vil være viktig at man planlegger vegen med
sikte på å begrense behovet for viltgjerder og
heller å begrense hastigheten fremfor å øke
den.

Viltgjerder er vurdert som
uaktuelt grunnet
habitatfragmentering.
Samtidig vil en utbedret fv.
30 gi bedre siktlinjer til å
oppdage vilt.

Arter unntatt offentlighet
SF ønsker dialog om hvordan/hvorvidt arter
unntatt offentlighet blir berørt, hvordan disse
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naturmangfoldkartlegging.
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skal henyntas og evt. behov for ytterligere
kartlegginger/utredninger.
Fremmede arter

Ivaretas i planbestemmelser

Det anbefales at det tas inn bestemmelser som
sikrer konkrete tiltak som forebygger
etablering av fremmede arter som vil medføre
store negative konsekvenser for svært sårbar
flora og fauna.
Gaula – varig verna vassdrag, nasjonalt
laksevassdrag og økologisk
funksjonsområde
Inngrep som snevrer inn elveløpet og hindrer
elva i å svinge på seg og ta nye løp bidrar med
det til å forringe den økologiske verdien og må
unngås.
I planen vil vi ha fokus på at tiltak
gjennomføres på en måte og ved et tidspunkt
som ikke innvirker negativt på fiskeoppgang
eller rekruttering. Vi viser her særlig til
anleggsperioden, men understreker også
betydningen av konsekvenser fra mer
permanente inngrep som følge av vegens
plassering og utforming.

Ivaretas i
planbestemmelsene

Det må legges vekt på å utbedre
menneskeskapte vandringshinder og uheldige
tiltak i planområdet som har påvirket
elveøkologien tilbake i tid, og sikre at det blir
rettet opp når man nå skal legge en plan for
utbedring av området. Natur skal bevares, men
også restaureres.

Det søkes løsninger som
ivaretar Gaula på en god
måte.

Det oppfordres til å utvide planområde for å
søke alternativer lenger bort fra vassdraget. SF
forutsetter at elva hensyntas i størst mulig
grad, og at det søkes aktivt etter løsninger som
har til hensikt å bedre den økologiske
tilstanden langs vassdraget, fremfor å kun
begrense den negative påvirkningen av
løsninger som berører vassdraget

Veglinje er lagt basert på en
helhetsvurdering av
vassdrag, terrestrisk økologi,
landbruk, trafikksikkerhet,
ras- og skred mm.

Landskap
Anbefaler at det utarbeides en
landskapsanalyse som synliggjør alternativer
og avbøtende tiltak.

Ivaretas i planbeskrivelsen

Avbøtende tiltak må sikres gjennomført i
bestemmelsene og tas høyde for i plankartet.
Forurensing
Støy
Det skal gjennomføres støyberegninger for
planområdet iht. til T-1442/2016. Sumstøy må
inngå i vurderinger der dette er aktuelt.
Avbøtende tiltak må sikres i bestemmelsene
som rekkefølgebestemmelser.
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Støy i anleggsfasen må ivaretas og sikres i
reguleringsbestemmelser.

Støy ivaretas i
planbestemmelsene

Støv
I planbeskrivelsen må det gjøres rede for
avbøtende tiltak som bør gjennomføres for å
bedre situasjonen og for å sikre så god
luftkvalitet som mulig innenfor sonen iht. T1520.

Ivaretas i
planbestemmelsene

Hensynet til forurensa grunn og
deponering av masser
Området må vurderes med tanke på innhold av
forurenset grunn.

Vurderes i planbeskrivelsen

Det må utarbeides et massregnskap som viser
massebalanse i prosjektet.

Massebalanse i prosjektet er
beregnet

Mellomlagring/midlertidig deponi
Det forutsettes at massene som skal
mellomlagres er rene og kvalitetssikres i en
mottakskontroll, og at avrenning fra området
skal overvåkes før, under og etter drift/lagring
for å registrere endringer som følge av driften.
Overvåkning skal foretas oppstrøms og
nedstrøms driftsområdet.

Ivaretas i
planbestemmelsene

Samfunnssikkerhet
Det må gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd
med plan- og bygningsloven § 4-3.
Bane Nor, datert
28.01.21

Tas til etterretning

Følgende må ivaretas i det videre planarbeidet:
-

Jernbanen må vises tydelig i kart,
profiler og illustrasjoner ved nærføring
av bane.

-

Det må dokumenteres at planlagt
tiltak ikke innebærer økt fare for flom, erosjons- setnings-, og skredfare på
jernbanen. Evt. risikoreduserende
tiltak må beskrives.

Ivaretatt ved hydrologisk og
hydraulisk vurdering for fv.
30 Støren – Singsås.

-

Planens påvirkning av viltets
trekkveier og følger dette får for
jernbanen må utredes. Nødvendige
avbøtende tiltak for å unngå økt
sannsynlighet må beskrives.

Tiltaket medfører kun
justeringer av dagens vei og
dette vurderes til å ikke
endre viltets trekkveier.

Utfordringer knyttet til kryssing av
jernbane i forhold til avkjørsler fra
fylkesveien. Muligheter for sanering av
planoverganger bør vurderes.

Adkomst undergang til
Villmannsøyen videreføres

På nærføringsstrekninger mellom veg
og bane, bør grenser måles inn i
forbindelse med planarbeidet. Dette

Gjennomføres når
reguleringsplan er vedtatt

-

-
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Tas til etterretning

Jernbanen blir ikke berørt av
tiltaket. Der det i dag er
nærføring i Singsås, blir vei
justert bort fra bane.

Ingen planoverganger blir
berørt
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for å unngå unødvendige
innsnevringer av viktige arealer for
drift, vedlikehold og utvikling av
jernbanen
TRFK (seksjon
kommunal), datert
28.01.21

Kulturminner
Innenfor utvalgte deler av planområdet må det
utføres en arkeologisk registrering (maskinell
søkesjakting) før uttalelse kan gis.

Registrering er gjennomført
(jfr. vedlagt rapport)

Vannforvaltning
Berørte gytebekker må ivaretas i planen.
For å kunne ta gode beslutninger med hensyn
på vannmiljø må berørte bekker og elver ikke
bare konsekvensutredes, men også overvåkes,
slik at vannmiljøet ikke forringes.
Basisovervåkning foreslås Slik at
kunnskapsgrunnlaget er på plass før tiltaket
settes i gang (jfr. Nml. §8).

Er ivaretatt i planbeskrivelse
og bestemmelser
Berørte bekker var tørrlagt
under befaring sommer 22,
og vurderes å ha lavt
potensiale.

Støv og støy
Det skal gjennomføres en støy- og
støvutredning

Ivaretas i planbestemmelser

Vilt
Viltpåkjørsler bør være en del av utredningen.

Ivaretas i planbeskrivelsen

Økt hastighet på ny vei vil øke sjansen for
viltpåkjørsler.

Forbedret sikt reduserer fare
for viltpåkjørsel

Veiens sideterreng bør gjøres oversiktlig.
Veibelysning reduserer påkjørsler.

Tas til orientering

Innlandsfisk
Ingen merknad
Mattilsynet, datert
01.02.21

-

-

-

Vann- og avløpsanlegg i og i nærheten av
planområdet må kartlegges før oppstart
Det skal utarbeides en plan for erstatning
av drikkevannskilder som påvirkes
negativt eller ødelegges.

Ivaretas i bestemmelsene

Beredskapsplan for VA og plan for
permanent omlegging av VA-anlegg skal
være godkjent av kommunen
For vannforsyningsanlegg /
drikkevannskilder som kan bli påvirket
som følge av utbyggingen, skal det før
anleggsstart utarbeides en plan for
erstatning av brønner, beredskap for
midlertidig vannforsyning og infiltrasjon/avløpsanlegg
Eiere av vannforsyning må ha tilstrekkelig
tilgang til infrastruktur etter utbygging

Ivaretas med
rekkefølgebestemmelser for
planområdet - byggeplan

Forurensende utslipp til vassdrag skal
unngås

Tas til etterretning
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-

Nasjonale mål for vann og helse kan
legges til grunn for det videre arbeidet
med reguleringsplanen.

-

Fullverdig ROS-analyse skal foreligge.
Den skal vurdere hvordan fremtidige
varslede klimaendringer kan påvirke
drikkevannsinteresser og grunnvann.

ROS-analyse er gjennomført

Kartlegge om tiltaket berører arealer som
kan medføre fare for spredning av
plantesykdommer eller floghavre.
Etablere en praksis som reduserer
sannsynligheten for spredning

Ivaretas i
naturmangfoldkartlegging

-

Behovet for plassering av viltoverganger
må vurderes ut i fra eksisterende
kartlegginger.

Viltoverganger er vurdert
som ikke hensiktsmessig

-

Det vises til aktsomhetsplikten ang.
spredning av smittsomme sykdommer på
dyr, herunder akvatiske dyr.
Det må lages bestemmelser som
forebygger overføring av kjent og ukjent
smitte

Ivaretas i
planbestemmelsene

-

-

Direktoratet for
mineralforvaltning
(dirmin), datert
01.02.21

-

-

Mineralske ressurser bør utredes
underordnet temaet naturressurser.
Forslagsstiller må innhente informasjon
om kjente forekomster og uttak.
Tiltakenes påvirkning og evt.
båndleggingseffekt på berørte
forekomster må beskrives.
Det må vurderes om ressursene kan bli
viktige for kommunen i fremtida
Det må vurderes om ny vei blir til hinder
for fremtidig drift eller mulige utvidelser
etablerte uttak
Endring av adkomster til forekomster må
redegjøres for i videre planarbeid

Påvirkning av
drikkevannsinteresser og
grunnvann gjennom
klimaendring er ikke
vegeiers ansvar

Tiltak for å hindre spredning
av plantesykdommer og
fremmede arter ivaretas i
planbestemmelser

Ivaretas i planbeskrivelse

Masseforvaltning
-

Anbefaler at masseforvaltning og
håndtering av overskuddsmasser
behandles i planen

Tas ti lorientering

Grunneiere og andre berørte
Tensio, datert
08.01.21

Tensio har ulike nettanlegg (høyspentlinjer,
jordkabler, nettstasjoner og lavspentlinjer)
innenfor de 6 planområdene. Det påpekes at
tiltakshaver må dekke kostnader og
tilrettelegge for nye traseer/etableringer
dersom anleggene må flyttes eller blir berørt
på annet vis.
Det må bestilles kabelpåvisning for å få en
nøyaktig kartfesting av høyspentkablenes
plassering i terrenget.
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Gaula
fiskeforvaltning,
datert 20.01.21

Gaula fiskeforvaltning forventer at det finnes
løsninger som i størst mulig grad begrenser
nærføring og inngrep i Gaula jfr. Rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag (St.prp. nr.
32 (2006-2007) og Gaula som nasjonalt
laksevassdrag.

Tas til orientering

Gaula fiskeforvaltning har gjennom omfattende
overvåkningarbeid fått et godt
kunnskapsgrunnlag for bestandsstatus til
anadrome arter i vassdraget. Det bes om
samarbeid i det videre arbeidet.
Trøndelag bondelag,
datert 22.01.21

Påpeker at landbruksinteressene og
jordvernet må ivaretas
Det må stilles Krav til jordflytting som
ivaretar næringen på en god måte.
Berørte aktører tas inn i arbeidet med å
lokalisere erstatningsarealer.

Ivaretas i
planbestemmelsene

Dagens holdeplasser tas inn i
reguleringsplanen, gis universell
utforming og utformes iht. Statens
vegvesen håndbok 123.
Det må tilrettelegges for trygg adkomst
til/fra holdeplass i begge retninger) og
trygge krysningspunkt. Dette tas inn i
reguleringsplan.

Dagens holdeplasser
videreføres og utbedres der
det er nødvendig

Gangforbindelser til holdeplasser utformes
universelt så langt dette er mulig.
Dimensjonerende kjøretøy er 15 m.

Tas til orientering

-

Det må tilrettelegges for mulig fremtidig
sanntidsskjerm på holdeplass

Dette blir ikke prioritert i
denne omgang

-

Fremkommelighet for kollektivtrafikk og
for de reisende ivaretas i anleggsfasen.

Ivaretas i
planbestemmelsene

-

ATB, datert
01.02.21

-

-

-

Hans Kjetil Belsvik
(gbnr.35/2), datert
11.01.21

Ingen erstatningsarealer
tilgjengelig når vassdrag,
naturmiljø, kantskog mm.
skal ivaretas

Kryssing er vurdert i forhold
til sikt og fartsnivå

Adkomst til eiendom må ivaretas.
Ny gangvei (etablert i 2020) fra dagens
avkjøring til busstopp må videreføres.
Videreføring av gatelys på ny vei.
Nytt redskaps hus blir berørt av ny senterlinje
vei.
Vannkumme ligger i ny senterlinje vei.
Vei som adkomst for hund samt rideskole med
hest må ivartas (kryssing av fv.30).
Ny senterlinje vei medfører en økende støv- og
støyproblematikk på eiendommen.

Terje Nervik (gbnr.
34/3), datert
17.01.21.

Per i dag er fartsgrensen 60 km/t i husveggen.
Strekningen brukes til forbikjøring. Ber om at
støynivå og vibrasjoner i bakken blir målt (på
vinter).

Innspill er så langt det var
mulig ivaretatt i
planforslaget.

Det vil bli gjennomført
støyutredning.

Innspill til fartsgrense 80 km/t
Ber om at fv. 30 flyttes 10 meter nærmere
Gaula dersom ny fartsgrense blir 80 km/t.
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Det blir ikke tatt stilling til
fartsgrense i planforslaget.
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Tilrettelegging for fiskere og fastboende langs
veien
Driver med utleie overnatting, samt utleie av
fiske i Gaula. Med økt fartsgrense er det behov
for gang- og sykkelvei samt et trygt
krysningspunkt for at fiskere skal kunne få
trygg adkomst til Gaula.
Anne Karin Aune
Hage (gbnr. 36/9),
datert 21.01.21

-

-

-

Anne Karin Aune
Hage (gbnr. 36/17),
datert 21.01.21

Det må sikres tilstrekkelig sidearealer
langs ny veg som sikrer snøopplag og at
is og snø ikke kastes inn på bygningers
fasader og vinduer

Adkomst ivaretas

Fortau etableres frem til
Rognes bru.

Støyvurdering gjennomføres
som en del av planforslaget..
Avbøtende tiltak ivaretas i
planbestemmelsene.
Økt avstand fra boliger gir
mindre snøsprøyt for boliger

Samme som innspill over (merket gult):
-

-

-

-

-

Capucine thomas
lepine (gbnr.
34/21), datert
20.01.21

Det forutsettes at det opparbeides
avkjørsel til eiendommen.
En økning av fartsgrense til 80 km/t
forutsettes etablering av gang- og
sykkelvei langs tettbebyggelsen frem til
Rognesbrua, samt sikker tilknytning til
bussholdeplasser
Det forutsettes at det gjennomføres
støyvurdering. Det må settes vilkår i plan
for å oppnå akseptable støynivåer.

Fortau er innarbeidet
gjennom Rognes sentrum.
Denne kobles opp mot en
gangvei tilrettelagt for
sommerbruk.

Det forutsettes at det opparbeides
avkjørsel til eiendommen.
En økning av fartsgrense til 80 km/t
forutsettes etablering av gang- og
sykkelvei langs tettbebyggelsen, samt
sikker tilknytning til bussholdeplasser i
gåavstand
Det må sikres tilstrekkelig sidearealer
langs ny veg som sikrer snøopplag og at
is og snø ikke kastes inn på bygningers
fasader og vinduer
Foretrekker at trasealternativet mellom
Gaula og min eiendom benyttes.
Om trase mellom min eiendom og Gaula
velges må min adkomst og eiendom
tilpasses/arronderes slik at det er mulig å
snu med personbil på egen grunn.
Eiendommen har vannledninger som
krysser dagens FV 30 fra felles vannkilde.
Det forutsettes at framføringen av vann
ikke forringes og at Melsmoen vassverk
rådføres før graving i området for å
ivareta vannkilden og eksisterende
vannledninger.
Det forutsettes at eldre utslippsanlegg
nord på eiendommen erstattes dersom
det blir berørt av veganlegget.

Adkomst videreføres
Ny vei etableres ut mot
Gaula. Eksisterende fv. 30
kan benyttes av gående og
syklende.

Dagens fv. 30 opprettholdes
som tidligere.

Tas til orientering

Dagens fv. 30 opprettholdes
som tidligere.

Tas til orientering

Veglinje nærmest Gaula
-

Det må tas høyde for klimaendringer i
utredningen av hydrologi, hydraulikk samt
erosjonssikring mot isgang.

Ivaretatt i hydrologisk og
hydraulisk analyse

-

Det er fiskeplasser ved Gaula. En
vegutbygging må vurderes med tanke på
lakshabitat oppstrøms eller nedstrøms

Tas til orientering
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vegutbygging i området. Tiltaket kan
medføre at strømning eller gyteforhold
endres.
Flomrisiko og miljøforhold gjør at dagens
veglinje er mer aktuell.

-

Dagens veilinje er videreført
i Rognes sentrum. Ny
veglinje langs Gaula er valgt

Dagens veglinje
Økning av fartsgrense er utfordrende med
tanke på avkjøring Rognesbrua som har
ett kjørefelt.
Veggeometri før og etter Rognes er
problematisk da økning av fartsgrense blir
på en kort strekning.
Dersom veg geometri i Rognes skal
beholdes, fartsgrense skal økes og dette
skjer uten å innløse boliger, er det
utfordrende å forstå hvordan barns
interesser skal ivaretas.

-

Det bes om at fartsdumper, tunell eller
skjæring vurderes for å se på gang- og
sykkelvei Rognes sentrum – Rognes bru.

Planforslaget tar ikke stilling
til fartsgrense

Tunnel er vurdert og
forkastet pga kostnader.
Fortau er planlagt gjennom
Rognes sentrum

Hans Marius Liabø
(gbnr. 236/1),
datert 25.01.21

Branden steinbrudd ligger på eiendommen.
Steinbruddet har et teoretisk uttaksvolum på
500 000m3. Det kan også være aktuelt med
massedeponi på andre deler av eiendommen.

Tas til orientering

Morten Aune
(gbnr.34/31), datert
27.01.21

Vannledning vil kunne berøres ved flytting av
dagens vei.

Tas til orientering

Ole Roger Aune
(gbnr. 34/1), datert
26.01.21

Er opptatt av følgende punkter:
-

Garasje ved vei
Adkomster til vei og jorder rundt
gården
Støy
Fotgjengere - fortau
Gatelys

Garasje ved vei berøres ikke
Adkomst ivaretas
Støyvurderinger (inkl.
vurdering av tiltak)
gjennomføres
Gatelys videreføres som i
dag

Espen Singsaas
(gbnr. 231/1),
datert 29.01.21

Kristin og Egil Aune
(gbnr. 36/3), datert
29.01.21

-

Interessert i masse som flyttes fra
området

Tas til orientering

-

Sti fra fv. 30 og ned til Gaula må ivaretas.

Ingen endring fra dagens
situasjon

Utbedring av dagens veglinje
-

-

Veien må bredde utvides for å kunne øke
hastigheten i Rognes sentrum. Det
medfører utsprenging av masser på
vestsiden av veien. Skjønner ikke at dette
er økonomisk forsvarlig
Utvidelse av vei og økt hastighet vil
medføre farlig adkomst til/fra gårdsplass.
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Planforslaget tar ikke stilling
til hastighet

Ny vei vil flyttes lenger bort
fra dagens boliger, og
dermed gi bedre sikt for
påkjøring.
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Ny veglinje langs Gaula
-

Hera advokat AS v/
Ivar Olav Aune
(gbnr. 36/1), datert
29.01.21

-

Alternativet med ny veglinje
langs Gaula er forkastet

Ber om at vår helse, vårt nærmiljø, vår
sikkerhet, og våre økonomiske interesser
ivaretas.
Foreslår at ny vei i tunell vest for Rognes
utredes.

Tas til orientering

Tunell er vurdert og
forkastet pga kostnader

Opptatt av at eiendommens verdi som
landbrukseiendom ikke blir svekket som
følge av utbygging.

Vei ved elva er å foretrekke under forutsetning
av:
-

-

Irene Husøy (gbnr.
37/2), datert
31.01.21

Ny vei vil medføre steinforbygning langs
Gaula som sikring mot flom. Frykter at
veien kommer på samme høydedrag som
husene i Rognes.
Utsikt vil bli redusert ved
støyskjerm/jordvoll.
Adkomst til elva forringes og det vil
påvirke livskvaliteten.
Økt støy og svevestøv blir et resultat av
ny vei

Evt. bruk av dyrka jord må erstattes i
nærheten, og med tilsvarende kvalitet –
uansett trase
Støyberegninger må gjennomføres og
bebodde hus må støy isoleres
Adkomst til Gaula må opprettholdes
Avbøtende tiltak må gjennomføres ved
ulemper for laksefisket.
Det bes om et møte som angår hans
eiendom.
Det bes også om et folkemøte der det blir
mulig å se sammenhenger mellom flere
berørte.

-

Ber om at eksisterende fv. 30 utbedres.

-

Det er anlagt vei ned til Gaula som brukes
mye av undertegnede
Ny vei vil hindre oss i å fritt benytte Gaula

-

Finansiell kompensasjon for
bruk av dyrka jord
Støyberegninger (inkl.
avbøtende tiltak)
gjennomføres

Adkomst til Gaula ivaretas
med mulighet for kryssing av
ny vei.

Tas til orientering
Alternativ ut mot Gaula er
valgt jfr. begrunnelse i
planbeskrivelse
Adkomst til Gaula ivaretas
ved kryssing i plan

-

Ny vei vil demme opp Gaula og få
konsekvenser for bevegelsen av flomvann
gjennom området.

-

Området har naturlig ståplass for laksen.
Mulige gytegroper her?

Tas til orientering

-

Frykter at bygging av ny vei vil forstyrre
laksen og ødelegge dagens sandstrand
som benyttes av turister og fiskere.

Veien berører ikke
sandstrand. Det blir avsatt
en kantsone på ca. 10 m
som er uberørt langs Gaula

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse

Flomberegninger er
gjennomført og det vil ikke
være fare for oppdemming
slik veien legges.
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-

Antar at eksisterende veistrekning blir
adkomst til eksisterende boliger. Det gjør
at vi mister eiendomsgrunn. Vi mister
utsikt, tilgjengelighet til Gaula, vi blir
innestengt mellom to veier

Tas til orientering

-

Alternativ 2 er bro der mulig planlagt vei
ved Gaula- Dette vil beholde elva som i
dag og slippe massse utbedringer som
følge av store vannmengder hvert år.

Vurdert som ikke aktuelt pga
høye kostnader, og med
hensyn til landskapet

Johnny Aunøien
(gbnr. 22/1), datert
31.01.21

-

Har område som egner seg for
deponering av masser

Tas til orientering

Jon Kjelden (gbnr.
280/1), datert
31.01.21

-

Mye nedbør medfører at det renner vann
over hammer ca. 50 meter sør/øst for
dyrkamark på Kjelden. Dette medfører
ras- og vann ned mot fv.30. Bolting i berg
er gjennomført, men problemet ligger
lenger oppe.

Arealet ligger utenfor avsatt
plangrense. TRFK v/drift er
informert.

-

3 daa er tilgjengelig for massedeponering
ved Kjellbrua / Kjelden Mølle/ Budalsveien
for bruk i videre gårdsdrift.

Tas til orientering.

Trond Kirkvold
(gbnr. 227/2,
227/3), datert
01.02.21

-

Har areal (grustak) til rigging,
massedeponi og uttak av stein/fjell i
planområde
Sidekabel for nettløsning, vann og strøm
er tilgjengelig like ved.

Tas til orientering.

Siri Indseth (gbnr.
34/2), datert
01.02.21

-

Forutsettes at busslommer opprettholdes
eller etableres i nærheten der de er i dag.

Busslommer videreføres og
oppgraderes ved behov

-

Det er viktig for trafikksikkerheten at
gatelys på strekningen opprettholdes.
Fartsgrense per i dag er 50 km/t, men det
kjøres ofte fortere.

Gatelys er planlagt videreført

-

-

Kjell Egil Hage
(gbnr. 17/1), datert
01.02.21

-

-

-

Per i dag er det adkomst til elva ved
Åsrønning bakeri/ butikk hvor fiskere kan
parkere og gå ned til elva. Forutsetter at
adkomster og fiskeplasser ved Gaula
ivaretas.
Bekk på sørsiden av bolig må ivaretas ved
utvidelse av vei/grøft.
Det forutsettes at adkomst til
landbruksteigen ivaretas med tilsvarende
eller bedre standard enn den som er i
dag. Avkjørsel må ivareta svingradier for
storbil.
Adkomsten må også kunne benyttes av
laksefiskere med personbil
Stiller seg positiv til å ta i mot rene løs
masser for nydyrking i arealer som er
definert som skogsmark og annet
markslag. Leieavtale fotballbane skal ikke
forlenges.
Det foreslås at planområdet utvides for å
avklare påpekte arealer for deponering og
nydyrking
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Området innenfor
planområdet legges som
midlertidig riggområde.

Planforslaget tar ikke stilling
til fartsgrense

Adkomster ivaretas og
gangtilbudet langs vegen
forbedres

Vurderes i byggeplan

Adkomster erstattes iht.
gjeldende regelverk.

Tas til orientering
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Ingunn Morseth og
Bjørn Granøien
(gbnr.230/2,
227/1), datert
01.02.21

Bjørn Enge (gbnr.
37/1), datert
01.02.21

-

Det forutsettes imidlertid at det etableres
en kontrakt som detaljerer bruk i
anleggsperioden og som fastsetter
hvordan arealer skal fremstå etter
avslutning.

Ivaretas iht. gjeldende
regelverk.

-

Ber om kompensasjon for det som
berører vår eiendom på Stentrøa –
Villmansøyen.
Forutsetter at dyrka mark ikke blir berørt
Ang. privat adkomst ved Kirkvoll er vi
avhengig av at denne veien er tilgjengelig
for bruk på sommer for slåttearbeid,
tilsyn og fiske i Gaula.

Kompensasjon fastsettes
etter gjeldende lovverk og
skjønnspraksis som følge av
vedtatt reguleringsplan.

-

Forutsettes at evt. skade erstattes og
bruk av privat vei kompenseres

Skade erstattes iht. til
gjeldende lovverk

-

God adkomst til lunningsplass må ivaretas
Ang. overskuddsmasse av fjell tar vi
gjerne imot dette som elvefordemning
ved Kirkvoll – Sevilla. Annen masse kan
også være interessant.

Adkomster ivaretas og evt.
erstattes

Anbefaler at eksisterende trase utvides,
fremfor at vegen legges ut mot Gaula.
Det totale tapet av dyrka mark vil være
betydelig dersom veien legges ut mot
elva. Hvordan skal dette
erstattes/kompenseres?

Trase langs Gaula er valg ut
ifra en totalvurdering jfr.
planbeskrivelse

-

-

-

Oppfatter trase langs Gaula som en mulig
trussel mot laksefiske.
Hensynet til Gaula må ivaretas i
anleggsarbeidet.
Adkomst til Gaula i dag er via driftsvei.
Adkomst må ivarertas.

Vegen vil være tilgjengelig
som tidligere

Tas til orientering.

Kompensasjon fastsettes
etter gjeldende lovverk og
skjønnspraksis som følge av
vedtatt reguleringsplan.
Fiskeplasser og
kantvegetasjon ivaretas
Adkomst til Gaula ivaretas
ved kryssing i plan

Steinar Bones
(gbnr. 29/1). datert
03.01.21

-

Ber om at det lages en elveforbygning fra
Bonesbekken og 100 meter nedstrøms
bekken. Her er ingen forbygning og elva
graver gradvis innover i løsmassene.

Tiltak utover veiprosjektet
må avklares med NVE

Jan Erlend
Askjemshalten
(gbnr. 31/1), datert
22.02.21

-

Har mulig deponiområde dersom aktuelt
Ber om at det etableres bussholdeplass
ved min avkjøring på grunn av barn som
skal på skolebuss.
Ber om at fartsgrensen vurderes til 60
km/t, og ikke 80 km/t som beskrevet i
varsel om oppstart

Tas til orientering

-

-

Kari Merethe
Buseth, Trude W.
Bersvendsen (gbnr.
231/2), datert
29.03.21

-

Ber om å få komme med innspill til videre
planarbeid, dersom dere skal ta skråning
opp til bolig
Bekkefar nord for fv.30 forblir slik det er i
dag for å unngå at vann renner ned i
gårdstun og utgjør skade på bygninger
Synkebrønner i gårdstun må ivaretas for
å fange opp tilsigsvann.
Passasje mellom veiskråning og garasje
opprettholdes for adkomst til jordet nord
for vegen. Adkomst nordfra er for bratt
for kjøretøy.
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Ligger utenfor planområdet
(dagens holdeplass
videreføres)
Planforslaget tar ikke stilling
til fartsgrense

Arealet ligger utenfor
planområde
Ikke berørt av tiltaket

Ikke berørt av tiltaket

Ikke berørt av tiltaket
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Nina Schjølberg,
datert 20.02.21

-

Sikre tilfredsstillende av-/og påkjørsel tilog fra eiendommen
Sikre adkomst fra ny fv.30 til sti
Hindbjørgvollen.
Er glad for ny vei.
Det forventes en vegbredde på 7,5 meter
Manglende belysning er en trafikkfare.
Biler må montere ekstra belysning på
bilene sine i dette området
Viser til SVV sin vegnormal om at fv. 30
oppfyller vilkår om belysning langs veien

Ivaretas
Ivaretas
Tas til orientering

Berghall
forsamlingshus
(gbnr. 34/28) v/
Oddbjørn Lein,
datert 28.01.21

Eventuelle arealer som erverves fra denne
eiendommen må erstattes med nye arealer.

Tas til etterretning.

Per Ingar Almås,
datert 25.01.21

Stusser på at Kotsøy nord (med unntak av
Nybruhammeren), er prioritert foran strekning
Støren - Rogstadgrind

Viser til forprosjekt fv. 30
samt politiske beslutninger
om å forholde seg til
vurderinger i forprosjektet

Veistrekningene forbi Vilmannsøien – Stentrøa
og ved Hindbjørgen bør utbedres først av
trafikksikkerhets hensyn.

Strekningen planlegges
breddeutvidet samt at
høybrekk tas ned.

Innspill til områder utenfor dagens planområder
Jan Tore Tangstad,
datert 10.01.21

Innspill om at påkjøring Sanddalen og
Sandsvingen tas med i planområdet.

Vurderes i det videre
arbeidet med fv. 30

Dette begrunnes med manglende
bussholdeplass (12 barn har krav på
sikkerhetsskyss), uoversiktlige adkomst fra
Sanddalen inn på fv.30 i Sandsvingen samt at
etablert industriområde i Sanddalen (massetak
og godkjent regueleringsplan for
biogassanlegg) medfører stadig økende trafikk.
Trygve Reppe,
datert 18.01.21

Mellom Kjelden og Kotsøy nord, ved avkjøring
Reppe, har det skjedd flere kollisjoner. Dette
skyldes nok kort avstand fra kryss til synbar
trafikk. Reppe foreslår en senkning av veien i
dette området over en strekning på 100 m.

Blir vurdertsom tiltak på
mellomstrekningene

Rolf Flåteplass Moe,
datert 22.01.21

Parsellen Hp 01 (km 1,200 – 1,430), cirka 500
meter etter avkjøringen fra E6 ved Støren på
fv.30, må tas med i planarbeidet (viser til
prosjektbestilling fra 2010 – MO – gang og
sykkelvei).

I forbindelse med
detaljreguleringsplan for
Støren Sør er det bygd
gang- og sykkelvei parallelt
med fv. 30

I forbindelse med utvikling av Støren
Næringsområde er det beregnet en økning av
ÅDT fra 2100 til 3500. Strekningen er ulykkes
utsatt.
Terje Nervik (gbnr.
34/3), datert
17.01.21

Bompengefinansiering
Ber Fylkeskommunen ta hensyn til innbyggere
som er avhengige av å kjøre til
kommunesenteret flere ganger daglig, ikke skal
tillegges bompenger for at veistandarden skal
økes for at man skal kunne ferdes i 80kmt så
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Det tas ikke stilling til
bompengefinansiering og
mulige rabatter i
detaljreguleringsplanen.
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mye som mulig. Rassikring er allerede
underlagt vedlikehold av veinettet, og det vil
ikke gi grunnlag for bomfinansiering.
Bompengefritak på FV 30 for fastboende bør
være et minimumskrav for at veien skal
utbedres til noe som er helt uten positiv
betydning for de som bor der i dag.
Per Ingar Almås,
datert 25.01.21

Innspill til Almåskroken
I stedet for ny veiføring over Langåsen
(Dragåsøyen – Holtålen grense) – inviter Bane
Nor på en løsning med å legge jernbanesporet
(Rørosbanen) i tunnel fram til ca.
Dypdalsbekken v/ kommunegrensen. Dette vil
bli tilnærmet samme lengde som ny FV 30men mindre inngrep og 2 enklere bruløsninger
over Gaula. Østgående kjørefelt legges på
jernbanesporet forbi Krokan. D.v.s. at
nordgående kjørefelt blir som i dag. Derav
ingen møtende trafikk over ca. 1 km.

Almåskroken er ikke
prioritert i forprosjektet for
fv.30. Det er imidlertid et
stort behov for utbedring
langs strekningen. Innspill
tas til orientering

Det må presiseres at bom nr. 2 ikke skal
etableres i MGK. De som bor øverst i Singsås
kan ikke passere 2 bomstasjoner for å komme
seg til butikk og kommunesenter.

Bompengesatser og
plassering av bommer er
ikke del av reguleringsplanen

Antatt kostnadsfordeling ved å pålegge
trafikantene 75 % av utbyggingskostnad er
urimelig. Veieier bidrar ikke med noe, da
resterende 25% er momsrefusjon.

Norskog, datert
26.01.21

Ber om at strekningen Støren – Rogstadgrind
tas med i reguleringsplanen. Det er særlig
strekningen mellom vei opp til Sanddalen –
Mosand gård – videre forbi Rogstadøyen.
Denne strekningen er ulykkesutsatt.

Vurderes i det videre
arbeidet med fv. 30

Stående volum i området som sokner til
Rognes bru er i størrelsesorden 250 000 m3,
dette tilsvarer en total samfunnsverdi på
tilnærmet 1 milliard NOK.

Er ikke en del av dette
planarbeidet, men vil bli
vurdert i seinere
prosjektfase

Rognes bru er i dag en tydelig flaskehals for
b.la. tømmertransporten i området. NORSKOG
vil derfor be om at Rognes bru blir en del av
planarbeidet med «Rute 30»-prosjektet.
Allskog, datert
29.01.21

Anbefaler et helhetlig reguleringsarbeid for det
fylkeskommunale vegnettet med bru i området
rundt Rognes tilknyttet fv. 30. En planprosess
bør ta høyde for alternative traseer for en
eventuell ny bru

Rognes bru vurderes i
seinere prosjektfase

Området som i dag er utelatt fra
reguleringsplan, mellom Bones-Kjelden og
Aunan-Rognes og sør for Gaula må tas med i
reguleringsarbeidet, samt Rognes bru.

Strekningen på fv. 30
vurderes i forhold til tiltak på
mellomstrekninger

Det må planlegges for
retardasjonsfelt/akselerasjonsfelt fra Fv.30 til

Ikke en del av dagens
planarbeid for området

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse
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dagens Rognes Bru og areal til eventuell ny
trase for brua.
Nortura Region Midt
Norge, datert
29.01.21

Rognes bru:
Brua er en flaskehals for utøvelse av
landbruksnæring på bakgrunn av bl.a
restriksjoner på trafikklast og vanskelig entring
fra fv. 30
-

-

Trøndelag bondelag,
datert 22.01.21

Rognes bru legger begrensninger for beboere
og næring på østsiden av Gaula. Brua har en
utforming som medfører trafikkfarlig
knutepunkt langs fv. 30.
-

Mattilsynet, datert
01.02.21

-

-

Kristin og Egil Aune
(gbnr. 36/3), datert
29.01.21

-

Frivillige lag og
organisasjoner i
Singsås (12 stk),
datert 01.02.21

Sammenkobling mellom fv30 og fv
6564 må tilfredsstille anbefalingene i
gjeldende vegnormal. Evt. må brua
flyttes.
Prosjektet/planforslaget må
synliggjøre hvordan Rognes bru kan
oppgraderes/erstattes for å
tilfredsstille vegnormalen og heve
bæreevnen i tråd med dagens og
fremtidens behov

-

Rognes bru vurderes i
seinere prosjektfase

Rognes bru er ikke del av
dette planarbeidet

Rognes bru vurderes i
seinere prosjektfase

Ber om at planområdet utvides til å
omfatte Rognes bru.

Iht. referat oppstartsmøte vil tiltaket
berøre et vannverk plassert ved Kjellbrua.
Det er derfor stilt krav til utredning for å
se på muligheten for å erstatte denne
kilden på grunn av fare for forurensning
av drikkevannet. Kommunen viser videre
til at VA – norm skal følges.
Det stilles krav til utredning vedrørende
jordvern, i tillegg til eventuelt kulvert for
husdyr med tanke med tilgang til utmark.

Eksisterende reguleringsplan
ble vedtatt i 2013. Utenfor
varslet planområde

Mener at Sandsvingene/ Mosand bør være
med i planområdet på grunn av
svingradius og dyrepåkjørsler.
Mener at bom skulle stått nærmere
Støren
Ønsker å poengtere viktigheten av fritak
for bompassering for fastboende. Dette er
avgjørende for videre saksgang i
opprustningen av fv.30.

Vurderes i det videre
arbeidet med fv. 30

Gang- og sykkelvei fra Forsetmo til
Singsås sentrum må tas med i prosjektet.
Gang- og sykkelvei via Engesåsen vil i
stor grad avskaffe behovet for transport
til og fra fritidsaktiviteter (lysløype,
fotballbane), besøk hos venner blir
enklere, vil koble sammen gang- og
sykkelstier på begge sider av åsen,
enklere tilgang til Singsås togstasjon,
næringslivet på begge sider av åsen blir
mer tilgjengelig, tilrettelegger for bedre
folkehelse mm.

Vurderes i videre arbeid med
fv.30

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse
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Torbjørn Bogen
(gbnr.278/3), datert
04.02.21

Har foreslått oppgraderinger av fv.30 utenfor
nåværende planområder på følgende områder:
-

Avkjøring Reppe, MGK
Moabakken, Singsås MGK
Hovstadsvingen, MGK
Nesvoll, Røros
Harborg, Røros

(Se skisser til forslag i 360, sak 20203197947)
Grunneiere med
Rognes bru som
eneste adkomst (43
grunneiere), datert
01.02.21

-

-

-

-

Sammenkoblingen mellom fv. 30 og
fv.6564 må tilfredsstille anbefalingene i
gjeldende vegnormal. Om dette ikke lar
seg gjøre med dagens plassering må brua
flyttes som del av prosjektet.
Uavhengig av punkt over må
prosjektet/planen synliggjøre hvordan
Rognes bru kan oppgraderes/erstattes for
å tilfredsstille vegnormalen og heve
bæreevnen i tråd med dagens og
fremtidens behov.
Det må innarbeides sikker skoleveg fra
nordøst -siden av Gaula til busslomme,
herunder sikker kryssing av vegbanen i
tråd med gjeldende vegnormal
Det må som del av utredningen i
planprosessen synliggjøres lokal
samfunnsnytte av å oppgradere fv. 30
kontra å oppgradere Rognes bru.

Reguleringsplan baserer seg
på forprosjekt vedtatt av
Styringsgruppa
Nesvollen og Harborg er
prioritert i fase 2
Avkjøring Reppe vurderes
som til tiltak på
mellomstrekninger
Rognes bru er ikke del av
dette planarbeidet

Det er planlagt fortau fra
bussholdeplassen til Rognes
bru
Delstrekning i plan er vedtatt
av Styringsgruppa (ikke
mulighet for omprioriteringer
i reguleringsplan)

Det ble varslet utvidelse av planområde på 5 daa mellom Rognes sentrum og Rognes bru den
07.09.21.Hensikten med utvidelse av planområdet er å tilrettelegge for at flere kan gå og
sykle for å nå tilgjengelige bussholdeplasser på en trafikksikker måte.

Tabell 20: Innspill til oppstarts varsel utvidelse av planområdet Aunan - Rognes
Navn

Merknad (sammendrag)

Kommentar

Statens Vegvesen,
datert 09.09.21

Ingen merknader til utvidelse av planområdet

Tas til orientering

Bane Nor, datert
10.09.21

Utvidelse av planområde berører ikke nasjonale
jernbaneinteresser

Tas til orientering

Utbedring av gang- og sykkeltilbudet gjennom
Rognes sentrum vil bedre adkomst til
jernbanestasjon på andre side av Gaula.
Det anbefales at adkomst til stasjonen for myke
trafikanter nevnes i planbeskrivelsen.
Mattilsynet, datert
13.09.21

Det må gjennomføres tiltak for å forebygge
overføring av kjent/ukjent smittet til vassdraget
(gyrodactylus salaris). Det anbefales:
-

Vask og desinfeksjon av
utstyr/anleggsmaskiner før det benyttes nært
vassdrag
Det er ikke tillatt å flytte masser mellom
vassdrag

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse
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-

Maskiner og utstyr som er brukt i ferskvann
eller sjøvann skal være tørket før de benyttes
av andre vassdrag
Det kan oppstå lokale miljøvirkninger ved bruk
av sprengstein. Rester av sprengstoff (nitrat og
ammonium) kan finnes i sprengstein
Tungmetaller kan løses ut i fyllinger. Økt
partikler kan forekomme

Direktoratet for
naturforvaltning,
datert 15.09.21

Ingen merknader til utvidelse

TRFK, avd.
kommunal, datert
27.09.21

-

ATB, datert 29.09.21

Utvidelse vil være positivt trafikksikkerheten for
gående og syklende i området
Det vises til den generelle aktsomhetsplikten §8
i kulturminneloven
Visert til tidligere varsel om oppstart og hvordan
hensynet til vassdraget må ivaretas.
Etablering av fortau langs fv. 30 og fv.6564 vil
være i strid med retningslinjene i Håndbok
N100. Det må søkes om fravik. Godkjent søknad
om fravik må foreligge før planen vedtas.

ATB støtter at det etableres fortau til Rognes bru og
dermed en trafikksikker adkomst til holdeplass

Tas til orientering

Tas til orientering

Fravik er søkt

Tas til orientering

Viser for øvrig til tidligere innspill, der det er innspill
om at holdeplasser tilrettelegges for universell
utforming
NVE, datert 04.10.21

Viser til tidligere uttalelse i oppstarts varsel, datert
19.01.21

Tas til orientering

Det ble varslet ny utvidelse av planområde på ca. 8 daa på strekningen Aunan – Rognes og
ca. 6 daa på Kjelden Øst, den 01.04. 22. Behov for utvidelse er basert på en optimalisering
av veglinjen. Ved utvidelsen av planområdet på noen bestemte plasser settes det av nok
areal til gode vegløsninger og en fleksibel anleggsgjennomføring. Varsel om utvidelse ble

Tabell 21: Innspill til oppstarts varsel utvidelse av planområdet Aunan – Rognes og Kjelden Øst
Navn
NVE, datert
08.04.22

Merknad (sammendrag)
-

Trøndelag
fylkeskommune
v/seksjon
kommunal,
datert 20.04.22

-

Kommentar

Viser til tidligere uttalelse i oppstarts varsel,
datert 19.01.21
Er bekymret for økende negativ påvirkning
på det varig verna Gaula vassdraget som
følge av pågående utbyggingsprosjekter av
vei langs vassdraget
Det er viktig at alternative løsninger vurderes
og at konsekvenser for flom, erosjon mm
utredes
Avbøtende tiltak for å ivareta sikkerhet og
miljø må fremgå av planforslaget

Tas til orientering

Risikoen for at utvidelse plangrense vil
komme i konflikt med automatisk fredete
kulturminner anses som liten. Det minnes om
generell aktsomhetsplikt i KML §8.

Tas til orientering
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Ole Roger Aune
(gbnr.34/1),
datert 04.04.22

-

Det er svært uheldig at utvidelsen av
planområde kommer i berøring med Gaula.
Gaula er under sterkt press, hvor særlig
fysiske inngrep har påvirket de
hydromorfologiske egenskapene til elva
negativt.

-

Vassdraget imøtekommer ikke i dag fastsatte
miljømål iht. regional plan for
vannforvaltning, som betyr at det kun skal
gjennomføres miljøforberedende tiltak jfr.
vannforskriften § 4, hvis ikke dette gjøres
skal vannforskriftens § 12 vurderes og svares
ut.

Ivaretakelse av Gaula
vassdraget har vært/er et
fokusområde i
planforslaget

Tas til orientering

Har spørsmål om:
-

Hvordan garasje ved fv. 30 blir påvirket
Støy og støv i anleggsperiode
Støyforhold på eiendom etter at ny vei er
bygd
Aktuelle tiltak mot vei
Blir det beboelig i anleggsperiode
Kompensasjon

Problemstillinger er
vurdert i planforslag som
legges ut til offentlig
ettersyn.

Rognes sentrum:
Idar Terje
Belsvik
(gbnr.33/33),
datert 08.04.22

Adkomst til landbrukseiendom
Kompensasjon

Vannledning og vannkummer til gbnr.33/33
Vannledning og
vannkummer må flyttes
for justering av veglinje.
Ivaretas i
planbestemmelse

Ann-Britt Bogen
(gbnr.278/2),
datert 22.04.22

Kjelden Øst:
Viser til møte og informasjon om at vei skal
utvides med 0,5 meter for å få en rettere
kurve av veien i Kjelden Øst. Dette
innebærer utfylling i Gaula, og katastrofale
følger for laksens vandringsmønster og
nærliggende gyteområder. Det er uforståelig
at slikt naturinngrep med konsekvenser for
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villaksen tillates for en så marginal gevinst i
form av kurve på veien.

Laksen trenger mer enn noen oksygenrike dype høler:
Den planlagte fyllingen vil medføre
konsekvenser i selve djuphølen, men også
endringer i elver og stryk opp- og nedstrøms.

Djuphølen er et viktig tilholdssted for laksen
pga. dybde og mye vann. Laksen stopper i
denne hølen før den går videre oppover elva,
her får den oksygen og hvile. De 3 av de 4
siste årene har elva vært stengt for fiske
grunnet svært varmt vann og lave
vannstander. Det vil derfor være svært viktig
å bevare de dype hølene i denne delen av
elva.

Djuphølen blir ikke direkte
berørt av tiltaket.

Viktige gyteområder for villaksen blir berørt:
Gytebestandsmålene er under press og med
laksen på rødlisten over truede arter er
mulighetene for gyting den viktigste faktoren
for villaksens overlevelse. I midtre del av
Gaula finner man mange av laksens
gytesteder og disse må det vernes om
(Seterhølen og Reppe bru). Et inngrep som
endrer elveløpet, vil kunne få store negative
konsekvenser for gyteplassene.

Ved inngrep i Gaula er det
stort fokus på etablering
av “naturlignende varierte
fyllinger” som
tilrettelegger for at
villaksens habitater
opprettholdes.

Endringer i elveløp vil påvirke dyrket mark:
Pga. ny lav normalvannstand er elva veldig
smal i denne svingen. Blir det utfylling vil den
bli enda smalere og det er ingen garanti for
at elva da vil grave seg like dypt lenger ut i
elva og erstatte dagens djuphøl. I tillegg vil
vannet presses ut mot halvøyen som ligger
på dyrka mark, og sannsynligvis minske
arealet med dyrka mark som ligger her.

Hydrologiske og
hydrauliske vurdering viser
ingen konsekvenser for
dyrka mark som følge av
fylling/erosjonssikring i
elva

Anleggsarbeid i sesong vil føre til store økonomiske
tap av inntekt:
Dersom anleggsarbeid utføres i sesongen for
lakseturisme, vil den ikke kunne benyttes til
fiske. Dette medfører store tap av inntekter
som må kompenseres. Det er derfor meget
viktig at endring av eleløp og andre
aktiviteter gjennomføres utenom sesongen.

Skader og økonomisk tap
som følger av midlertidig
bruk under anlegget skal
erstattes jfr. Pkt. 9.5 i
planbeskrivelse.

Planbeskrivelsen viser
Oppsummert er strekningen ikke ulykkes utsatt.
Mener at det beste alternativet er høy fjellskjæring for
å unngå skade på elv og villaks. Dersom dette blir

Fv. 30 Støren - Singsås, planbeskrivelse

konsekvensen av tiltakene
for alle fagområdene

142/145

513

besluttet må det foreligge en fullstendig KU med
utgangspunktet for villaksen.

Aunan – Rognes:
Leier fiskevald på begge sider av Rognes bru

Tas til orientering

Lakseturisme er levebrødet. Det vil forringe/ødelegge
produktet og muligheten for å bedrive laksefiske
dersom det er byggestøy og endringer ved
elvekanten. Det er viktig at anleggsarbeid foregår
utenfor sesongen for at lakseturismen skal kunne
videreføres.
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1. Innledning
Etter Plan- og bygningslovens § 4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for utbygging
skal gjennomføres ROS-analyser.
I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at
Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig
risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side,
som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av
arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene
brukes.
I «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det
forankret at klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen.

1.1 Hensikt
Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag
for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende
tiltak.
Denne ROS-analysen belyser risikobildet ved utbygging av fv. 30 Støren – Singsås.
ROS-analysen er et vedlegg til reguleringsplanen.
I denne fasen gjøres det en mer detaljert vurdering enn på kommunedelplan-nivå, hvor det fokuseres
på behov for risikoreduserende tiltak og et tolererbart risikonivå i prosjektet.
Hovedmålet for reguleringsplan fv. 30 Støren – Singsås er forbedring av framkommelighet og
trafikksikkerhet.
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1.2 Metode
Denne ROS-analysen følger risikostyringsprosessen etter NS-ISO 31000:2018, som er gitt i V712
konsekvensanalyser. Utførelsen er basert på veiledning gitt i SVV rapport nr. 84 (ROS-analyser i
vegplanlegging) og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse av naturfare». Metoden i SVV
rapport nr. 84 tar utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging»
(DSB, 2017). Det er blitt gjort tilpasninger for å bedre passe for vegprosjekter. Nedenfor vises
trinnene i ROS-analysen som en 5-trinnsmetodikk (figur 1), hentet fra DSBs veileder.

Beskrive planområdet og prosjektet
Identifisere mulige uønskede hendelser
Sjekkliste risikoidentifisering
Vurdere risiko og sårbarhet
Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse
Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
Figur 1:Trinnene i ROS-analysen etter figur i DSB-veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging»

I tillegg ligger følgende faglige rapporter til grunn for analysen:
-

Skredfarekartlegging langs fv. 30 Støren - Røros
Ingeniørgeologisk rapport
Geoteknisk rapport
Hydrologisk og hydraulisk vurdering for Fv 30 Støren - Singsås
Fagrapport naturmangfold Fv30 Støren – Singsås
Kulturminneundersøkelser
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1.3 Avgrensninger
ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredning.
For dette planprosjektet gjelder det:
Det er utført trafikksikkerhetsmessig vurderinger og de inngår som datagrunnlag for ROS-analysen.
Risiko i Byggeperiode/anleggsfase er blitt diskutert og blir omtalt i analysen.
Det skal utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) senest i prosjekteringsfasen. Når det gjelder
anleggsperioden er det egne krav til at det gjennomføres SHA-plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, sikker-jobb-analyser (SJA), samt risikovurdering i byggeplanfase.
Uønskede hendelser knyttet til følgende temaer er omtalt i ROS-analysen:
-

Naturfare
Tilgjengelighet
Samfunnsviktige objekter og virksomheter
Sårbare objekter og risikoobjekter
Trafikksikkerhet
Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader

Tabell 1 viser status på andre risikokartleggingsprosesser i planfasen ved sluttføring av ROS-analysen.
Tabell 1 Status på andre risikokartleggingsprosesser

Risikokartleggingsprosesser
knyttet til “navn på prosjekt”

Status

Kommentar

Skredfarekartlegging langs fv. 30
Støren - Røros
Hydrologisk og hydraulisk
vurdering for Fv 30 Støren Singsås

Fra 2015

Er lagt til grunn for valg av tiltak

Utarbeidet sommer 2021

Er lagt til grunn for
dimensjonering av vegen samt
stikkrenner og kulverter
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1.4 Prosess
ROS-analysen ble gjennomført 22. april og 25. mai 2021. Deltakere er angitt i tabell 2.
ROS-analysen ble gjennomført ved å studere og analysere tilgjengelig grunnlagsmateriale i
planområdet. Analysen baserer seg på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per april/mai
2021. Vurderingene foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede kompetansen analysegruppa
besitter, se tabell 2.
I risikoidentifiseringen ble sjekklisten (vedlegg 1) brukt som hjelpemiddel. Risikoforhold identifisert
her ble analysert videre i risikoskjema (vedlegg 2).
Rapporten er skrevet av Christian Hohl.
Tabell 2 Deltakere i analysegruppen
Navn
Siri Solem
Christian Hohl
Eirik Malm
Joakim Bjerknes
Einar Birgisson
Leonard Brunke
Terje Ørnulf Simonsen
Tone Melhus Romstad
Per Olav Krogstad
Fredrik Lie
Olga Lepkovski
Robert Björklund

Etat
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK
TRFK

Rolle/fagfelt
Prosjektleder
Prosjektleder
Vegplanlegger
Vegplanlegger
Landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt
Trafikk
Anleggsgjennomføring
Drift og vedlikehold
Geolog
Geoteknikker
Geoteknikker
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1.5 Beskrivelse av planområdet
Planområdet ligger i Midtre Gauldal kommune mellom Støren og Singsås.

Figur 2: Oversikt planområde

Det reguleres 6 delstrekninger med mål om å forbedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Det er
spesielt lagt fokus på rassikring.
For en mer utfyllende beskrivelse av planområdet henvises det til planbeskrivelsen for
reguleringsplan fv. 30 Støren – Singsås.

7
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1.6 Klimaendringer
I analysen er det tatt hensyn til forventede klimaendringer. Klimaprofil for Sør-Trøndelag fra Norsk
Klimaservicesenter leges til grunn. Det forventes blant annet:
•
•
•
•

Økt fare for ekstrem nedbør
Økt fare for regnflom
Økt fare for jord- flom- og sørpeskred
Mulig økt fare for isgang

Figur 3: Klimaprofil Sør-Trøndelag (Norsk Klimaservicesenter)

8
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2. Risikoidentifisering
Risikoidentifisering er presentert i Sjekkliste for risikoidentifisering, se vedlegg 1. Følgende risiko er
identifiserte (hendelser merket med «Ja»):
-

Jordskred
Flomskred
Sørpeskred
Steinsprang eller steinskred
Snøskred
Ustabil grunn / fare for utglidning av vegbanen
Flom i elv / vassdrag
Flom i bekk
Isgang
Store nedbørsmengder, intens nedbør
Isnedfall
Ustabil vegskjæring, nedfall fra skjæringer
Annen naturfare
Adkomst til jernbane, havn, flyplass
Tilkomst for nødetater
Adkomst sykehus / helseinstitusjoner
Flyplass / jernbane / havn / bussterminal
Vannforsyning
Avløpsinstallasjoner
Kraftforsyning, datakommunikasjon
Økt ulykkesrisiko
Særskilte forhold som bør vurderes/er vurdert i en trafikksikkerhetsrevisjon
Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare
Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket hendelse

Vedlegg 1 viser datagrunnlag brukt under risikoidentifiseringen.

9
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3. Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalysen av identifiserte risikoforhold/ uønskede hendelse er presentert i et
risikoskjema, se vedlegg 2.
En kort beskrivelse av feltene i risikoskjemaet er gitt nedenfor:

Sannsynlighet:

Konsekvens:

10
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Risiko:
Risiko defineres som sannsynlighet x konsekvens.
Følgende risikomatrise benyttes i analysen:
Konsekvens
Sannsynlighet
Høy

Lav

Middels

Høy

Middels
Lav

11
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4. Risikoevaluering og oppfølging
I tabell 4 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør trekkes
frem og krever videre oppfølging. Anbefalte tiltak er hentet fra risikoskjema i vedlegg 2. Tabellen
viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket.
Tabell 4 Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema (vedlegg 1)
Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte
tiltak

4 Steinsprang eller
steinskred
6 Snøskred
7 Ustabil grunn / fare
for utgliding av
vegbanen
10 Flom i elv /
vasdrag
11 Flom i bekk

13 Isgang (Broer er
ofte utsatt, særlig
lave broer)
18 Store
nedbørsmengder,
intens nedbør (som
fører til overvann)
19 Isnedfall

20 Ustabil
vegskjæring, nedfall
fra skjæring. Høye
skjæringer over 10 m.
21
Skogbrann/lyngbran
n
25 Tilkomst for
nødetater

Bevare vegetasjon i anleggsfasen
Unngå økt fare gjennom god planlegging

Bevare vegetasjon i anleggsfasen
Unngå økt fare gjennom god planlegging: Terrengtilpasning,
overvannsplan
•
Fanggrøft
•
Bolting / nett
•
Fjerning av mindre skjæringer der det er mulig (utslaking)
Lite behov
•
•

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•
•

Fokus på erosjonssikring
Unngå endringer i strømningsforhold i Gaula

X

X

•
•

Bygge vegen høyt nok (basert på 200 års flom)
Unngå innsnevring av elveløpet (basert på hydraulisk rapport)

X

X

X

X

Dimensjoner av stikkrenner basert på 200 års flom (inkl.
klimapåslag)
•
Åpne vannløp
•
Fordrøyningstiltak i bekkeløp
Tiltak for flom (se. 1.10)
•

Driftsfase

Anleggsfase

2 Flomskred

•
•

Byggeplan

1 Jordskred

Reguleringsplan

Tiltak:

Risiko

ID - Risiko- og
sårbarhetsforhold

I hvilken fase tiltak
er anbefalt
gjennomført.

X

X

X

•
•

Plassering av vegen i terrenget
Tilstrekkelig grøft og nok stikkrenner

X

X

•
•
•
•
•
•
•

Fanggrøft
Nett
Fjerning av mindre skjæringer (mulighet for utslaking)
Avskjæringsgrøfter
Fanggrøft
Bolting / nett
Fjerning av mindre skjæringer (mulighet for utslaking)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ingen tiltak tilknyttet vegen
•
•

Vegen skal være åpen for nødetater i anleggsfasen
Opprettholde god framkommeligheten på veg

X

12

528

ROS-analyse fv. 30 Støren - Singsås

29 Flyplass/jernbane
/havn/bussterminal
30 Vannforsyning
(drikkevannskilderog ledninger)
31
Avløpsinstallasjoner
34.1 Økt
ulykkesrisiko i
anleggsfasen
34.2 Økt
ulykkesrisiko, ferdig
veg
35 Særskilte forhold
som bør vurderes/er
vurdert i en
trafikksikkerhetsrevis
jon
40
Terrengformasjoner
som utgjør spesiell
fare
42 Annen miljøfare
og miljøskader pga.
større uønsket
hendelse

Unngå påvirkninger på jernbanen:
•
Unngå innsnevring av elveløpet
•
Opprettholde god framkommeligheten på veg
•
Registrering av brønner og ledning før anleggsstart

X

X

X

X

X

X

•

Kartlegging av eksisterende anlegg før byggestart (kommune
og grunneiere)

X

X

•

HMS-plan i anleggsfasen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•
Beskrives i TS-revisjon
•
Avkjørselssanering
•
God sikt (siktrydding)
Forgjengerkryssing Rognes, skolebuss:
•
TS-revisjon må se på gående langs vegen, kryssing av vegen
(fiskeplasser, bussholdeplass, ferdsel mellom gårder)
•
Fortau
•
Utvidet skulder
•
Siktforbedring
Lite ferdsel på oversiden av skjæringer, ingen tiltak foreslått

•

HMS-plan: plassering av potensielle forurensningskilder

Det er viktig at planlagte tiltak innarbeides i byggeplan og ivaretas under bygging og i driftsfasen.

13
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5. Oppsummering
Det er gjennomført en ROS-analyse for reguleringsplan fv. 30 Støren – Singsås. Analysen er
gjennomført forholdsvis tidlig i planfasen og konkrete tiltak er innarbeidet i planen.
De fleste registrerte risikoforhold innenfor planområdet er knyttet til ras og skred. Dette
sammenfaller med en av hovedmålsetningene i prosjektet om å forbedre rassikkerheten.

Kilder
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (2011). Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet. Oslo: DSB
NVE Karttjenester. www.nve.no/karttjenester/
Rambøll (2021): Fagrapport naturmangfold Fv30 Støren – Singsås
Statens vegvesen (2015): Skredfarekartlegging langs fv. 30 Støren - Røros
Statens vegvesen (2018). SVV rapport nr. 530 Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare.
Anbefaling for innhold og gjennomføring av analysen. Oslo: Statens vegvesen,
Vegdirektoratet
Statens vegvesen (2018). V712 Konsekvensanalyser. Oslo: Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Sweco (2021): Hydrologisk og hydraulisk vurdering for Fv 30 Støren - Singsås

Vedlegg
1. Sjekkliste
2. Risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse
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Vedlegg 1 Sjekkliste risikoindentifisering fv. 30 Støren - Singsås
Er et risikoforhold aktuelt, tas det med videre til risikoskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse
Hendelse/Situasjon/
Risikoforhold - ID

Aktuelt

(ja/nei)

Kommentar

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av?

Vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon om forventede klimaendringer i hele prosjektets levetid.
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
1.1. Jordskred

Ja

Aktsomhetsområder NVE-atlas og Skredfarekartlegging SVV:

1.2. Flomskred

Ja

Aktsomhetsområder NVE-atlas og Skredfarekartlegging SVV:

1.3. Sørpeskred

Nei

Er inkludert i 1.1 Jordskred og 1.2 Flomskred

1.4. Steinsprang eller

Ja

Aktsomhetsområder NVE-atlas og skredfarekartlegging SVV:

1.5. Fjellskred

Nei

Ingen registrerte hendelser i planområdet

1.6. Snøskred

Ja

Aktsomhetsområder NVE-atlas:

1.7. Ustabil grunn/Fare for

Ja

Skredfarekartlegging SVV:

steinskred

utglidning av vegbanen.
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1.8. Kvikkleireskred

Nei

Ingen leire registrert i planområdet gjennom grunnboringer

1.9. Undersjøiske skred, fare

Nei

Ikke sjø i planområdet

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

for utglidning av sjøbunn.
Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ?
1.10. Flom i elv/vassdrag

Ja

Aktsomhetsområder NVE-atlas og hydraulisk analyse:

1.11. Flom i bekk

Ja

Aktsomhetsområder NVE-atlas og hydraulisk analyse:

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ?
1.12. Snøfokk

Nei

Ikke spesielt snøutsatt, vinden blåser hovedsakelig langs vegen og ikke på tvers

1.13. Isgang

Ja

Isgang er et kjent problem i Gaula

1.14. Bølger

Nei

Ikke nærhet til vann eller sjø

1.15. Stormflo

Nei

Ikke nærhet til vann eller sjø

1.16. Vindutsatt (inkl. lokale

Nei

Planområdet ligger langt ned i dalen og er dermed ikke spesielt vindutsatt

1.17. Sandflukt

Nei

Ikke aktuelt i planområdet

(Broer er ofte utsatt, særlig
lave broer)

forhold, f.eks. kastevind)

1.18. Store nedbørsmengder,
intens nedbør

(som fører til overvann)
Hendelse/Situasjon/
Risikoforhold - ID

Ja

Aktuelt

(ja/nei)

En del flatt terreng i planområdet (hvor vannet kan stå ved store nedbørsmengder). Mulighet for
stående vann i vegbanen.
Kommentar

Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med ?
1.19. Isnedfall

Ja

Skrefarekartlegging SVV:
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(Primært relatert til
skjæringer, tunnelportaler og
under broer)

1.20. Ustabil vegskjæring,
nedfall fra skjæring. Høye

Ja

Skredfarekartlegging SVV:

Ja

En god del skog i området som

Aktuelt

Kommentar

skjæringer over 10 m.

1.21. Skogbrann/lyngbrann

1.22. Annen naturfare (f.eks

sprengkulde/frost/tele/tørke

Nei

Ingen andre naturfarer som kan føre til risiko

/nedbørsmangel, jordskjelv –
ifm. bru/tunnel)

Hendelse/Situasjon/
Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
1.23. Omkjøringsmuligheter

Ja

Lang omkjøring ved stenging av fv. 30 (om Budal for de 4 vestlige delparseller, om Tydal for de

1.24. Adkomst til jernbane,

Nei

Ingen umiddelbar adkomst. Dekkes dette av 1.23.

1.25. Tilkomst for nødetater

Ja

Ingen omkjøringsmuligheter. Konsekvenser for nødetater ved stenging av fv. 30

1.26. Adkomst

Nei

Ingen umiddelbar adkomst. Dekkes dette av 1.23.

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

havn, flyplass

sykehus/helseinstitusjoner
Risikoforhold - ID

(ja/nei)

to østlige)

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
1.27. Skole/barnehage

Nei

Ikke noe risiko for selve skolen, men i forbindelse med stenging kan det hindre at folk kommer

1.28.

Nei

Sykehus og helseinstitusjoner blir ikke direkte berørt men mulig vegstenging kan påvirke

1.29. Flyplass/jernbane

Ja

1.30. Vannforsyning

Ja

Private vannforsyninger i planområdet:

1.31. Avløpsinstallasjoner

Ja

Ledninger kan bli berørt av anleggsarbeid

1.32. Kraftforsyning, og

Ja

Strømledninger i planområdet (datasett NVE):

Sykehus/helseinstitusjon
/havn/bussterminal

(drikkevannskilder- og
ledninger)

datakommunikasjon

seg til skolen

tilgjengeligheten.

Jernbane i planområde. Vurdere om inngrep i flomløpet kan ha konsekvenser for jernbanen

(f.eks. kabel i bakken
luftspenn eller trafostasjoner)
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1.33. Militære installasjoner

Nei

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Ingen kjente militære installasjoner i planområdet
Kommentar

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
1.34. Økt ulykkesrisiko

(f.eks. viltpåkjørsler,
utforkjøringer og andre
trafikkulykker)

1.35. Særskilte forhold som

Ja

Viser til TS revisjon.

Selve utbyggingen kan medføre økt ulykkesrisiko i anleggsfasen. I ferdig utbygget tilstand skal

vegen ikke ha økt risiko
Ja

Fotgjengerkryssing Rognes, skolebuss

1.36. Økt trafikk

Nei

Antar at det ikke blir økende trafikkmengde (bompenger vil sannsynligvis gjøre at det ikke blir

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

bør vurderes/er vurdert i en
trafikksikkerhetsrevisjon

(og spesielt transport av
farlig gods):
- Skole/barnehage
- Sykehus/helseinstitusjoner
- Boligområder
- Tunneler
Risikoforhold - ID

(ja/nei)

økt trafikk)

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
1.37. Særlig brannfarlig

Nei

Ingen industri i planområdet

1.38. Naturlige farlige masser

Nei

Ingen registrerte forekomster i planområdet

1.39. Forurenset grunn

Nei

Ingen kilder til forurensing i området

1.40. Terrengformasjoner

Ja

Høye skjæringer

1.41. Annen fare i

Nei

Planen fører til ingen farer som ikke er dekket av andre punkter

1.42. Annen miljøfare og

Ja

Fare for ulykker i anleggsfasen som fører til forurensing av grunn og Gaula

industri

(f.eks. alunskifer og
sulfidmasser)

som utgjør spesiell fare
omgivelsene

miljøskader pga. større
uønsket hendelse
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VEDLEGG 2 (Aunan-Rognes)
Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 1

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Jordskred

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Jordskred løsner i bratte skråninger ved sterk nedbør eller snøsmelting
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Vegstenginger, skader på personer og materiell, bygninger, eiendom og veg, erosjon av dyrka mark, oppdemming av vann, forurensing
av elva
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Eksisterende vegetasjonsdekke, skog
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Skredfarekkartlegging av stort område. Fagpersoner deltar i vurdering.

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig): 1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere (jevnlig)?

Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Økende fare på grunn av klimaforandring
Konsekvens
Høy

Middels

Liv og helse

X

Miljø

X

Framkommelighet

X

Lav

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang: Noen drepte eller alvorlig skadde
Men lav sannsynlighet
Beskriv omfang:
Moderate skader på vegfundament/veganlegg
Beskriv omfang og varighet:
Stengt veg i kortere eller lengre periode og begrensede
omkjøringsmuligheter, lokale konsekvenser for samfunnet

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Jordskred kan ta biler eller hus og dermed føre til hardt skadde eller omkomne. Konsekvensene for miljø er lokale. Vegen kan bli stengt fra
noen timer til noen få dager.
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Bevare vegetasjon i anleggsfasen
Unngå økt fare gjennom god
planlegging

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 2

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Flomskred

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Intensiv nedbør eller snøsmelting av føre til flomskred. Dette er hovedsakelig aktuelt på dyrka mark
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Vegstenginger, skader på personer og materiell, bygninger, eiendom og veg, erosjon av dyrka mark, oppdemming av vann, forurensing
av elva
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Ingen
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Mindre sannsynlig enn jordskred
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

X

Lav

Ikke
aktuelt

Miljø

X

Beskriv omfang:
Men lite sannsynlig
Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Jordskred kan ta biler eller hus og dermed føre til hardt skadde eller omkomne. Konsekvensene for miljø er lokale. Vegen kan bli stengt fra
noen timer til noen få dager.
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Bevare vegetasjon i anleggsfasen
Unngå økt fare gjennom god planlegging: Terrengtilpasning / terrenggrøft, overvannsplan

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 4

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Steinsprang eller steinskred

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Større og mindre steiner løser fra fjellsiden og havner på vegbanen
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Stenging av veg, fare for liv og helse
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Eksisterende bolting og nett
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

Sannsynlighet
Høy

Middels

X
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
En del registrerte hendelser
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

X

Miljø
Framkommelighet

Ikke
aktuelt

X

Beskriv omfang:
Lav sannsynlighet, men konsekvensen kan bli høy
Beskriv omfang:
Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Kortere stenginger av vegen kan oppstå, hvis steinen treffer en bil kan det føre til personskader
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Fanggrøft
Bolting / nett
Fjerning av mindre skjæringer
(utslaking)?
……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 6

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Snøskred

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Større eller mindre snømengder raser fra fjellsiden og ned på vegen
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Vegstenging, skade på personer og materiell, bygninger, eiendom og veg, oppdemming av vann
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Vegetasjon
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:
Klimaendringer

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):
Skogterreng, lite snø

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Forholdsvis lite snø i området og mye skog. Ingen registrerte hendelser i og utenfor planområdet.
Konsekvens
Høy

Middels

Lav

Liv og helse

X

Miljø

X

Framkommelighet

X

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:
Små skred, bil kan kjør inn i skredet noe som forårsaker mindre
personskader
Beskriv omfang:
Noe skader på vegetasjon
Beskriv omfang og varighet:
Kortere stenging av vegen

Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Lite behov

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 7

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Ustabil grunn/Fare for utglidning av vegbanen

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Gaula eroderer vegkroppen og vegen kil ut i elva
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Erosjon av vegkropp, stenging av veg
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Noe erosjonssikring
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Hydrologisk analyse vurderer sannsynlighet for erosjon ved 200 års flom
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Lav

X
X

Miljø
Framkommelighet

Middels

X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:
Men lite sannsynlig at bil raser ut i elva
Beskriv omfang:
Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Biler og havne i elva med døden til følge
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Fokus på erosjonssikring
Unngå endring i strømningsforhold

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 10

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Flom i elv/vassdrag

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Gaula flommer over vegen, noe som fører til stenging av vegen (Erosjon av vegen er omtalt under 1.7)
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Vegstenginger på grunn av overvann, skader på vegkroppen
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
ingen
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Nivå for 200 års flom ligger under vegnivå (basert på hydraulisk analyse)
Konsekvens
Høy

Middels
X

Liv og helse
Miljø
Framkommelighet

Lav

X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:
Beskriv omfang:

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Flom kan føre til skader på vegetasjon på store områder. Vegen kan bli stengt i flere dager.
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Bygge vegen høyt nok (basert på 200 års flom)
Unngå innsnevring av elveløpet (basert
på hydraulisk rapport)

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 11

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Flom i bekk

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Flom i bekk fører til vann og løsmasser i vegbanen
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Vegstenginger, utgraving av veg (ødelagte stikkrenner)
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels

X
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
God oversikt over hyppighet basert på hydrologiske beregninger og observasjoner
Konsekvens
Høy

Middels

Lav

Ikke
aktuelt

Liv og helse

X

Miljø

X

Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Beskriv omfang:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Små konsekvenser. Ev. stenging i noen timer.
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Dimensjoner av stikkrenner basert på 200 års flom (inkl. klimapåslag)
Åpne vannløp
Fordrøyningstiltak i bekkeløp
……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Isgang (Broer er ofte utsatt, særlig lave broer)

ID (fra sjekkliste) 13

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Få konsekvenser på grunn av isgang. Det er flom som fører til konsekvenser (se 1.10)
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Antageligvis ingen konsekvenser
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy

Middels

Lav

Ikke
aktuelt

Liv og helse

X

Miljø

X

Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Beskriv omfang:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Isgang i seg selv fører ikke til konsekvenser. Det er flommen som forårsaker konsekvenser (se. 1.10)
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Store nedbørsmengder, intens nedbør (som fører til

ID (fra sjekkliste) 18

overvann)

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Intensiv nedbør fører lokalt til overvann (flom er omtalt under 1.10)
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Stenging av veg, vannplaning
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Vegen ligger over tilstøtende terreng
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Ingen kjente hendelser i og utenfor planområdet
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:

Miljø

X

Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Overvann kan føre til utforkjøringsulykker med stort skadeomfang. Eventuelle vegstenginger på grunn av overvann er kortvarige
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Plassering av vegen i terrenget
tilstrekkelig grøft og nok stikkrenner

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 19

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Isnedfall

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Is raser fra fjellsiden og skjæringer ned på vegbanen
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Stenging av veg, fare for liv og helse
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
ingen
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels

X
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Flere registrerte hendelser i planområdet samt en stor andel kjent underrapportering
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav
X

Beskriv omfang:
X

Miljø
Framkommelighet

Ikke
aktuelt

X

Beskriv omfang:
Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Generelt fører isnedfall til små konsekvenser. Bare i uheldige tilfeller kan det føre til fare for liv og helse.
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Fanggrøft
Nett
Fjerning av mindre skjæringer (mulighet for utslaking)
Avskjæringsgrøfter
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 20

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Ustabil vegskjæring, nedfall fra skjæring. Høye skjæringer
over 10 m.

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Større og mindre steiner løser fra fjellsiden og havner på vegbanen
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Stenging av veg, fare for liv og helse
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Eksisterende bolting og nett
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

Sannsynlighet
Høy

Middels

X
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

X

Miljø
Framkommelighet

Ikke
aktuelt

X

Beskriv omfang:
Lav sannsynlighet, men konsekvensen kan bli høy
Beskriv omfang:
Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Kortere stenginger av vegen kan oppstå, hvis steinen treffer en bil kan det føre til personskader

Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Fanggrøft
Bolting / nett
Fjerning av mindre skjæringer (mulighet for utslaking)
……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 21

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Skogbrann/lyngbrann

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.

Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Skogbrann kan føre til stenging av veg
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
Ingen (årsaken ligger i all hovedsak utenfor vegareal)
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Ingen kjente hendelser
Konsekvens
Høy

Middels
X

Liv og helse
Miljø
Framkommelighet

Lav

X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:
Beskriv omfang:

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Skogbrann kan føre til midlertidig stenging av veg. Konsekvensene for miljøet kan bli omfattende.

Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 25

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Tilkomst for nødetater

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Vegstenginger av forskjellige årsaker (ulykke, skader på veg, flom …)
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Lange omkjøringsveier, vesentlig forlenget utrykningstid
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.
ingen
Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels

X
Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:
X

Miljø
Framkommelighet

Lav

X

Beskriv omfang:
Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Vegen skal være åpen for nødetater i anleggsfasen
Opprettholde god framkommeligheten
på veg

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 29

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Flyplass/jernbane /havn/bussterminal

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Jernbane kan bli berør av utglidninger, rashendelser og flom. Ny veg skal flyttes lenger unna jernbanetrasé for å forbedre situasjonen
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Flomskader på grunn av økt vannstand (innsnevring av elveløpet)
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens

Liv og helse

Ikke
aktuelt
X

Beskriv omfang:

Miljø

X

Beskriv omfang:

Høy

Framkommelighet

X

Middels

Lav

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Unngå innsnevring av elveløpet
Opprettholde god framkommeligheten
på veg

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Vannforsyning (drikkevannskilder- og ledninger)

ID (fra sjekkliste) 30

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Installasjoner til vannforsyning blir ødelagt eller forurenset
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Forurensing av vannforsyninger, skader på brønn og ledninger, forandring av grunnvannstand
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav
X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:

Miljø

X

Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens

Hovedsakelig materielle skader

Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Registrering av brønner og ledning før anleggsstart

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 31

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Avløpsinstallasjoner

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Skade av avløpsanlegg under bygging. Hovedsakelig private anlegg
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader

Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy

Middels
X

Liv og helse
Miljø

Lav

X

Framkommelighet

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:
Beskriv omfang:

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Kartlegging av eksisterende anlegg før byggestart (kommune og grunneiere)

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Kraftforsyning, og datakommunikasjon (f.eks. kabel i

ID (fra sjekkliste) 32

bakken luftspenn eller trafostasjoner)

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Skade av høyspentledning under anleggsgjennomføring
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
- Strømbrudd
- vegstenginger
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

Beskriv omfang: men svært usannsynlig
X

Miljø
Framkommelighet

Ikke
aktuelt

Beskriv omfang:

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Kartlegging av eksisterende anlegg før byggestart (jordkabler, fiber?)

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Økt ulykkesrisiko i anleggsfasen (f.eks. viltpåkjørsler,

ID (fra sjekkliste) 34.1

utforkjøringer og andre trafikkulykker)

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.

Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader

Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Anleggsgjennomføring i dagens veg mens det foregår trafikk, stadige omlegginger av kjøremønster
Konsekvens
Høy

Middels

Lav

Ikke
aktuelt

Liv og helse

X

Miljø

X

Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Beskriv omfang: mindre kollisjoner med personskade

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
HMS-plan i anleggsfasen

……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Økt ulykkesrisiko, ferdig veg (f.eks. viltpåkjørsler,

ID (fra sjekkliste) 34.2

utforkjøringer og andre trafikkulykker)

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.

Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader

Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Standardsprang kan føre til ulykker
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:

Miljø

X

Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
Beskrives i TS-revisjon
Avkjørselssanering
God sikt (siktrydding)
……….
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 35

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Særskilte forhold som bør vurderes/er vurdert i en
trafikksikkerhetsrevisjon

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Forgjengerkryssing Rognes, skolebuss
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader
Påkjørsel av gående langs vegen og ved kryssing av vegen
Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

Beskriv omfang:
X

Miljø
Framkommelighet

Ikke
aktuelt

X

Beskriv omfang:
Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
TS-revisjon må se på gående langs vegen, kryssing av vegen (fiskeplasser, bussholdeplass, ferdsel mellom gårder)
Fortau?
Utvidet skulder? (må vurderes nøye)
Siktforbedring
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 40

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Fall fra høye skjæringer
Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader

Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

X
Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:
Lite ferdsel på oversiden av skjæringer
Konsekvens
Høy
Liv og helse

Middels

Lav

X

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:

Miljø

X

Beskriv omfang:

Framkommelighet

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
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Risiko- og sårbarhetsforhold
ID (fra sjekkliste) 42

Navn på risiko- og sårbarhetsforhold (fra sjekkliste): Annen miljøfare og miljøskader pga. større uønsket
hendelse

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsforholdet, særlige egenskaper, lokale forhold eller et bestemt/typisk scenario som skal vurderes.
Utløsende årsaker som er særlig relevante omtales kort.
Fare for ulykker i anleggsfasen som fører til forurensing av grunn og Gaula
Forurensing av sprengstoff

Sårbarhet
Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser og følgeskader

Barrierer
Beskrivelse av eksisterende årsaksreduserende eller konsekvensreduserende barrierer.

Kunnskapsstyrke
Høy

Middels
X

Lav

Utfyllende begrunnelse for kunnskapsstyrke:

Lav

Beskriv tallfestet sannsynlighet (hvis mulig):

Sannsynlighet
Høy

Middels
X

Utfyllende begrunnelse for sannsynlighet:

Konsekvens
Høy

Lav
X

Liv og helse
Miljø

Middels

X

Framkommelighet

Ikke
aktuelt
Beskriv omfang:
Beskriv omfang:

X

Beskriv omfang og varighet:

Utfyllende begrunnelse for konsekvens
Risiko
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (konsekvens som fører til størst risiko er beskrevet nedenfor):
Tiltak
HMS-plan: plassering av potensielle forurensningskilder

……….
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Notat støy
Bakgrunn
Målet med utarbeidelse av reguleringsplan for fv. 30, Støren – Singsås, er bygging av ny veg/
endring/utbedring av eksisterende veg på 6 avgrensede strekninger. Bosettingen langs eksisterende
og ny veg er spredt, spesielt i planområdene nærmest Støren.

Grenseverdier og regelverk
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)
opererer med to nivåer for å illustrere grad av støy over anbefalt grenseverdi. Disse er vist i Tabell 1
og er forklart slik:
•
•

rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal unngås
gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan oppføres
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold

Tabell 1: støyverdier definert med farger

Støysone
Veg
Lden ≤55 dB Lden 55-65 dB Lden > 65 dB

Lden: ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB/5 dB ekstra tillegg på natt/kveld

Ved etablering av ny støyende virksomhet sier T-1442:
«Både ved etablering av ny støyende virksomhet og ved bygging til støyfølsomt bruksformål i gul eller
rød sone kan det være vanskelig å tilfredsstille støygrensene som følger av denne retningslinjen uten
spesielle avbøtende tiltak. Kommunen bør se til at tiltakshaver vurderer mulighetene for følgende
typer av tiltak:
•
•
•
•
•

Tiltak som reduserer støy ved kilden
Skjerming nær kilden
Skjerming nær mottaker
Plassering og utforming av bygningsmassen
Tiltak på bygning

Kommunen bør i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilke tiltak som er mulige, både ut fra
kostnadseffektivitet, støykildens karakter og i forhold til andre hensyn som skal ivaretas gjennom
plansaken. Tiltak som reduserer støy ved eller nær kilden bør gis høy prioritet, mens tiltak på bygning
primært bare bør benyttes der andre muligheter ikke foreligger.»

Forutsetninger for beregninger
Etter en vurdering i henholdt til fastlagte grenseverdier for støy, er det gjort en vurdering med
utgangspunkt i støysonekart på overordnet nivå, og en vurdering av lokale forhold ved planområdet
(se tabeller under samt vedlagte støysonekart):
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•

•
•

Det er utarbeidet kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer i dagens situasjon og etter
utbygging av vegen (med og uten avbøtende tiltak). Begge situasjoner baserer seg på trafikk
framskrevet til 2042.
Støysonekart viser støynivå i relevante høyder på fasader -med og uten avbøtende tiltak (1,5
m og 2,5 m høyde).
Behov for avbøtende tiltak er vurdert.

Figur 1: Støysonekart, sammenligning dagens situasjon og fremtidig situasjon

Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregning av støy for dagens veg og ny veg:
•
•
•
•
•
•
•

Fartsgrense som i dag: Varierer mellom 50km/t og 80 km/t
Trafikkmengde (ÅDT) i dag: varierer mellom 1200 – 2400 (NVDB, 2021)
Trafikkmengde (ÅDT), år 2042: mellom 1750 - 3350 kjøretøy per døgn
Andel tunge kjøretøy: 12 - 15 %
Trafikkfordeling dag/kveld/natt: 75/15/10
Beregningene gjennomført med NovaPoint 2022. Beregningsmetode Nord96.
Stans og start i forbindelse med lysreguleringen er ikke med i beregningen da dette ikke
inngår i beregningsmetoden som skal brukes iht. T-1442.

Beregninger
I tabell 2 - 5 er høyeste beregnet støynivå for hver enkelt bolig vist for eksisterende situasjon og ny
situasjon i 1. og 2. etasje (prognosetrafikk for år 2042) etter gårds- og bruksnummer. Endring i
støynivå vist som «diff» tabellen. Ved økning i støyverdier på 1-2 db over 55 db, er det gjennomført
beregninger med støyskjerm.

Aunan - Rognes
Tabell 2: beregnete støyverdier på strekningen Aunan - Rognes

Gnr/bnr Veg i dag

Ny veg

Etg.
41/21
37/3
37/2
36/6
36/1

1
62
62,1
58,2
57,9
48

1
61,5
70,4
66,2
63,2
55,3

2
63,1
69,8
66,4
64
59,3

Diff

2
62,8
63,4
61,2
60,8
52,7

1
0,5
-8,3
-8
-5,3
-7,3

2
-0,3
-6,4
-5,2
-3,2
-6,6
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Etter
skjerming
1
2

Effekt av
skjerming
1
2

Merknad

36/1

66,9 66,9 51,3

36/17
36/7
36/7

65
65,6 56,3
63
63,5 54,7
72,3 71,2 58,7

33/2

12,2
-6
-5,9
-9,7

67,6 67,7 66,7

54,7 15,6
59,6 -8,7
57,6 -8,3
61,5 13,6
67,9 -0,9

35/1
35/1
35/2
34/31

59
58,4
48,4
66,7

59,5
59,2
49,2
67,2

53,5
57,2
51,8
66,9

54,0
57,5
52,9
67,2

-5,5
1,2
3,4
0,2

-5,5
1,7
3,7
0,0

34/1
33/7
33/1
33/1

55,7
61,4
62,6
54,9

58,4
62,1
66,8
56,5

57,8
61,1
61,9
57,9

58,8
61,9
65,7
58,7

2,1
-0,1
-0,7
3

0,4
-0,2
-1,1
2,2

34/4
34/3
34/27
34/2
34/29
34/2/1
34/40
34/36
34/5
36/8
34/21
34/30
34/16
34/32
34/35
33/3
36/22
36/14
36/3
33/1/1
36/9
34/25
34/23
34/28
31/2

60,3
61,4
65,1
53,4
63,6
46,3
44,9
51,5
52,4
65,4
65,4
54,8
64,9
64,9
57,7
67,3
62,9
64,5
64,7
58
66,5
60,4
59,2
66
54,3

62,2
62,4
65,8
56,5
65,2
49,6
47,7
55,5
55,3
65,3
65,9
56,5
65,5
64,8
59,5
66,9
63,9
64,6
65,3
59,8
66,3
60,6
60,3
66,3
53,7

60,3
61,2
63,5
54,9
63,1
49,7
44,3
52,4
53,2
63,9
64,6
54,6
63,6
63,8
54,3
65,6
61
63,6
63,4
57,4
64,8
61
58,6
64,8
51,1

62,1
62,3
64,2
58
64,8
52,6
49,4
56,0
56,3
64,2
64,9
56,2
64,3
63,7
58,7
65,3
62,5
63,6
64,1
59,2
64,6
60,9
59,7
64,6
53

0
-0,2
-1,6
1,5
-0,5
3,4
2,4
0,9
0,8
-1,5
-0,8
-0,2
-1,3
-1,1
-3,4
-1,7
-1,9
-0,9
-1,3
-0,6
-1,7
0,6
-0,6
-1,7
-3,2

-0,1
-0,1
-1,6
1,5
-0,4
3,0
1,7
0,5
1,0
-1,1
-1
-0,3
-1,2
-1,1
-0,8
-1,6
-1,4
-1
-1,2
-0,6
-1,7
0,3
-0,6
-1,7
-0,7

0,2

Bonesøyan

559

56,1 63,6

-11,7

-4,3

-2,8

-2,3

2 m høy skjem +
lokale tiltak

Behov for tiltak,
fasadeskjerming
Behov for tiltak
54,3 60,3
56,9 57,2

-7,6
-1

-5,4
-1,5

Bør få tiltak
Behov for lokale
tiltak

55,2 57,5

0,3

-0,5

Behov for tiltak

52,3 55,7
51,8 53,9

-0,1
-1,4

-0,3
-2,4

Fasadeskjerming

Falleferdig hus
Forsamlingshus

Tabell 3: beregnete støyverdier på strekningen Bonesøyan

Gnr/bnr Veg i dag

Ny veg

Diff

Etg.
32/1
31/1

1
2
1
2
1
39,1 42,1 41,5 44,5 2,4
55,2 57,2 55,4 57,1 0,2

31/1/1
31/4
32/2
28/9

52,6
58,9
58,4
60,2

1,8
1,7
1,7
4,5

2
2,4
0,1
1,7
1,7
1,7
3,2

28/5

58,3 62,8 67,1 67,5 8,8

30/1

53,5
60
60,7
61,7

54,4
60,1
60,1
64,7

55,2
62,4
62,4
64,9

Etter
skjerming
1
2

53,6

55,2

4,7

51,7

54,9

59,6 59,8 62,5 62,7 2,9

2,9

58,7

29/1

59,5 59,7 63,2 63,3 3,7

3,6

30/1
28/1

45
47,9 50,3 52,4 5,3
60,3 60,7 65,9 66
5,6

28/1
28/8
30/9
30/4
29/7
29/9

Effekt
1

Merknader
2

-9,7

59

11,1
15,4
-4

57,8

59

-5,4

-4,3

4,5
5,3

58,3

60

-7,6

-6

49,6 52,5 55,2 57,2 5,6
60,3 63,1 65,9 66,7 5,6

4,7
3,6

64,7

65,8

-1,2

-0,9

65,4 65,6 54,5 58,2 10,9
63,9 64,2 57,9 60,7 -6

7,4
3,5
9,2
6,9

64,4 64,4 51,7 55,2 12,7
60,5 61
50,7 54,1 -9,8

12,6
-3,7

Behov lokale tiltak
Behov lokale tiltak
Skjerming ok
Skjerming ok
1,2 m skjerm på
jordvoll
1,2 m skjerm på
jordvoll
1,2 m skjerm på
jordvoll
Behov lokale tiltak
Lokal skjerm, evt.
flytte avkjørsel dyrka
mark m. skjerm

Stenstrøa – Villmannsøya
Tabell 4: beregnete støyverdier på strekningen Stenstrøa - Villmannsøya

Gnr/bnr
Etg.
225/2
225/9
226/1
226/1

Veg i dag
1
2
43,5 50,3
36,1 37,4
55,7 59,8
52,4 54

Ny veg
1
2
43,5 50,2
36,1 37,5
54,3 58,6
51,3 52,8

Diff
1
0
0
-1,4
-1,1

Etter skjerming Effekt
2
1 2 1
2
-0,1
Utleiehytter
0,1
-1,2
Kårbolig
-1,2

Hindbjørga
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Tabell 5: beregnete støyverdier på strekningen Hindbjøgra

Gnr/bnr
Etg.
230/64
231/10
231/2

Veg i dag
1
2
61,6 61,8
47,3 51,4
61,9 65,9

Ny veg
1
2
58,7 59,1
46,4 51
62,5 66,1

Diff
1
-2,9
-0,9
0,6

Etter skjerming Effekt
2
1 2 1
2
-2,7
-0,4
0,2
Bør skjermes

Vurdering
Beregningen viser en reduksjon i støynivå for boliger der vegen flyttes bort og gir en økende avstand
fra boliger. Økt fartsgrense og dermed økt fart medfører økt støynivå i andre områder.
Der støynivå reduseres som følge av at vegen flyttes bort fra boliger (selv om støynivå er overskredet
55 db) vil det ikke bli gjennomført tiltak.
Ambisjonen er å sikre tilfredsstillende støyforhold på hele eiendommen og fasaden. Skjerming ved
støykilden i form av skjerm (inntil 2 m høyde) eller jordvoll er et prioritert avbøtende tiltak. I
Bonesdalen foreslås plasstøpt betongrekkverk med påmontert skjerm på 1 m høyde.
Dersom det ikke oppnås tilfredsstillende støyforhold gjennom skjerming ved kilden, foreslås det
etablert lokale tiltak for å overholde grenseverdiene og sikre kvalitetskriteriene. Dette må avklares og
vurderes i byggeplanfasen.
Dersom det er uforholdsmessig kostbart eller teknisk vanskelig å tilfredsstille kvalitetskriteriene, kan
det aksepteres mindre avvik fra kvalitetskriteriene i henhold til kap. 5.2.1 i T-1442/2021.
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
7735 Steinkjer
Att. Siri Solem

Deres referanse:

Vår referanse:
2020/44035-46

Dato:
01.09.2022

Merknader til detaljregulering FV30 Støren - Singsås
Midtre Gauldal kommune har mottatt overnevnte detaljregulering til uttale. Saken har vært til
behandling både i formannskapet 25. august og i kommunestyret 8. september.
Under følger innspill til planene fra Midtre Gauldal kommune:
Generelt
Saken er av stor viktighet for kommunen. Den er viktig både for innbyggere og næringslivet, i og
med at den påvirker lokaltrafikken (både biler/kjøretøy og myke trafikanter) innad på Kotsøy,
Rognes og Singsås, og den påvirker trafikken mellom bygdene og kommunesenteret Støren. I tillegg
er veien er en viktig ferdselsåre som har regional betydning, for våre naboer i Holtålen og Røros.
Spørsmålet om finansiering og bompenger behandles i egen sak. Utbedring/endring av denne typen
vei, skjer ofte med langt mellomrom. Det er svært viktig at veien blir funksjonell, kan legge til rette
for vekst og at den sikrer effektiv trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Samtidig vil finansieringen
/bomspørsmålet si noe om balansen mellom «hva du får, og hva du må betale». Hva kommunen
mene om dette, vil vi komme tilbake til når vi får svar på bompengesaken.
Næring
For næringslivet er det viktig med en trygg, rask og pålitelig vei. Flere bedrifter opplever forsinkelser
i sine vareleveranser grunnet situasjoner som oppstår langs fv. 30. Dette fører til at varer ikke
kommer til planlagt tid og produksjonen ved bedriftene blir hindret.
Ved en eventuell bedring av vegen vil man både kunne kutte kjøredistanse på vegen samt behovet
for bremsing og akselerasjon. Dette vil igjen gi sparte drivstoffkostnad. Videre blir
reisetidsbesparelser trukket frem som svært viktig for næringslivet. Dette gjelder jevnt over alle
bransjer da det kan føre til økte konkurransekraft og et høyere kundegrunnlag. Næringslivet er også
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

562

Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
4212 49 45660
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

opptatt av at veien skal være åpen og fremkommelig 24/7. Oppgradering av fv30 er av stor
betydning for næringslivet i regionen, og prosjektet ønskes velkommen.
Detaljreguleringen
Eksisterende FV30 skal oppgraderes og breddeutvides. Ny veg vil i hovedsak følge eksisterende
vegtrase. Den største endringen fra dagens veglinje er etablering av ny veglinje på Aunan, som
berører både kulturminne, fulldyrka areal og kantvegetasjon mot Gaula. I tillegg er det en liten
omlegging ved Storøra og Bones.
Aunan – Rognes
Adkomst til Gaula skjer ved kryssing av fv30. Det kommer lite frem i plandokumentene hvordan
kryssing av fv30 skal foregå i dette område. Dette må komme klart frem i bestemmelser og plankart
Det gjøres oppmerksom på at det kan være forurensning i grunnen i området #2 og ut mot Gaula.

Det er regulert fortau fra Rognes bru, gjennom Rognes og til Løkkja. Fra Løkkja til Munkvoll er det
regulert grussti.
Det må lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at turveier og grusstier (GTD, GTD2 og GTD1)
samt fortau (o_SF) blir opparbeidet i forbindelse med vegutbedringen.
GTD2 må også være benevning i plankartet på grusstien nordøst for fv30 og på grusstien mellom
SKV2 og o_SF.
Forslag til ordlyd i bestemmelsene §6.1 Turdrag (GTD) tredje kulepunkt
•
GTD2; skal det etableres grussti for gående langs fv.30. Grusstien skal ha en bredde på
minimum 1 meter, gruses og planeres.
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Bussholdeplasser
Bussholdeplassen inkludert plattformområde skal være universelt utformet. Det må også reguleres og
etableres plass til lehus ved alle bussholdeplassene. Bussholdestopp må reguleres og utformes ihht
Statens vegvesen sine håndbøker bla V123. Ved de mest brukte bussholdestopp bør det også bygges
leskur. Dette må utredes i planprosessen og forankres i bestemmelsene.
Bestemmelsene §5.4 og §5.5 bør endres. Det må komme klart frem i bestemmelser og plankart
hvordan bussholdeplasser skal utformes. Det må også lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at
bussholdeplassene blir opparbeidet i forbindelse med vegutbedringen.

Gang- og sykkelveg mellom Forsetmoen og Singsås

Side 3 av 3
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Det bør utarbeides en egen detaljregulering for gang- og sykkelveg (GSV) mellom Forsetmoen og
Singsås i forbindelse med dette prosjekt. Dette har vært et innspill i prosessen der en ser at myke
trafikanter i område Forsetmoen – Singsås ikke blir tatt hensyn til. Det er blant annet ikke regulert
GSV eller fortau i planområde Stentrøa -Villmannsøya. Uansett oppleves fv30 i dag som utrygg for
myke trafikanter.
Kommunedelplan for Singsås-Forsetmoen legger til rette for gang- og sykkelveg mellom Singsås og
Forsetmoen, sør for Gaula. Bestemmelsen sier: GS1 – fremtidig trase for gang- og sykkelveg mellom Singsås
og Forsetmoen. Fremtidig trase for gang- og sykkelveg skal detaljreguleres.
Midtre Gauldal kommune forutsetter at Fylkeskommunen tar sitt ansvar som vei eier, og med både
planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tiltak for myke trafikanter på hele strekningen, og gangog sykkelveinett Forsetmoen-Singås spesielt.

Plankart og sosi filer
Plankartene og sosifilene er ikke ihht nasjonal standard – Frisiktsonene (H140) ved vei mangler.
Se NPAD del1 arealplan s. 1-49. Juridisk linje for frisiktlinje og flate med frisiktsone skal alltid fremstilles
sammen. Frisiktlinjen skal vise den frie siktelinjen gjennom krysset, mens frisiktsonen skal sikre at det i siktesonen
ikke bygges eller etableres elementer som kan hindre sikt gjennom krysset. Frisiktsone etableres som flate over alle
formål som kan hindre fri sikt. Reguleringsplan med vegkryss avgrenses slik at hele frisiktsonen, samt frisiktlinjen i
tilstøtende veg er innenfor planen. Frisiktlinje- og frisiktsone etableres i henhold til Vegvesenets håndbøker.
Rettingen datert 22.6.2022 omfatter ikke frisiktsonene og pdf kartet er heller ikke rettet.

Støy og støv
Det er gjennomført en støyberegning for å fastsette tallet på boliger som er støyutsatt langs vegen.
Trafikken er framskreven til 2042, for både eksisterende og ny situasjon. Noen boliger har krav om
støytiltak både innendørs og for uteoppholdsplass, mens andre bare har krav om støytiltak på
uteoppholdsplass. Ytterligere opplysninger er lagt fram i vedlagt støyutredning. I tabell 2 til 5 er
høyeste beregnet støynivå for hver enkelt bolig vist samt anbefalt skjermingstiltak.
Det er innarbeidet egne støy - og støvbestemmelser for å ivareta de som bor langs vegen, både i
anleggsfasen og ved ferdigstilling av ny veg.
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Landbruksareal
Omlegging av vegen vil føre til omdisponering av dyrka mark. Totalt utgjør dette ca. 12 dekar. Det
skal utarbeides en ytre miljøplan som skal beskrive forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge og anleggsfasen der et av temaene er dyrkamark.

Med hilsen

Alf-Petter Tenfjord
Kommunedirektør

Ingrid Davidsen
kommuneplanlegger

Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og
Gaula 2022

Dokumenter i saken:
1 S Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula
2022
Vedlegg
1 Vedlegg 1 Samarbeidsavtale vannområdekoordinator-utkast 2022-06-28 JHD
2 Vedlegg 2 Notat organisering Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022
3 Vedlegg 3 TRFK Finansiering og organisering av Gaula- og Nea-Nidelvvassdraget
vannområder
4 Vedlegg 4 Svar til fylkeskommunen fra Malvik kommune på vegne av vannområdene
5 Vedlegg 5 Saksprotokoll vedtak Fylkestinget finansiering vannområdene 2022-06-16
Sammendrag
Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal og Holtålen
samarbeider om gjennomføring av vannforskriften og myndighetsutøvelsen knyttet til egen
sektorlovgivning i vannområdene Nea-Nidelva og Gaula. Det foreslås en ny organisering av
vannområde-samarbeidet for å styrke kommunenes myndighetsutøvelse ved å etablere et
kommunalt oppgavefellesskap med hjemmel i kommuneloven § 19. Ny organisering vil gi en
tydeligere forankring politisk og administrativt. Arbeidet vil følge sektoransvar og ordinær
tjenestestruktur i henhold til delegeringsreglement i kommunene. Det inngås egen samarbeidsavtale.
Vannområdene har i dag en styringsgruppe - et Vannområdeutvalg med representanter fra politiske
utvalg og kommuneadministrasjon (Trondheim) uten tydelig mandat. Det foreligger ingen formelle
føringer for opprettelse av vannområdeutvalg, og utvalget kan slik avvikles.
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Saksopplysninger
Dette er et felles saksframlegg fra kommunedirektørene i Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Skaun,
Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen.
Kommunene har i dag ulik praksis, ulikt ressursgrunnlag for myndighetsutøvelsen og ikke gode nok
samhandlingsrutiner knyttet til nedbørsfeltforvaltning på tvers av kommunegrensene. Gjennom en
ny organisering ønsker kommunedirektørene i de 8 samarbeidskommunene i Nea-Nidelva og Gaula
vannområder å styrke kommunenes myndighetsutøvelse gjennom etablering av fagnettverk, rutiner
og plan- og forvaltningsredskaper. Det er ønskelig å ha to felles vannområdekoordinatorer for å
styrke dette arbeidet. Fylkeskommunen (Vannregionmyndigheten) bidrar fra 2023 med halvparten
av kostnaden for hver vannområdekoordinator (vedtak i Fylkestinget 16.06.22). Kommunenes andel
av kostnaden er 6,25 % hver.
Bakgrunn for saken
Vannområdene som regionalt kommunesamarbeid
Kommunedirektørene ser at vannområdearbeidet gir mulighet for felles kompetansebygging og
forvaltningsredskaper knyttet til kommunenes myndighetsutøvelse. Gevinsten er knyttet til
samordnede rutiner, effektivitet, økonomi og oppfyllelse av miljømål. På sin veg fra fjell til fjord
passerer vannet kommunegrenser, som nødvendiggjør organisering på tvers av administrative
grenser. Alle vannforekomster inngår i dette arbeidet.
Kommunene samordner i dag sitt sektoransvar innen vannområdene gjennom vannområdeutvalg,
og gir innspill til Regional vannforvaltningsplan med hovedutfordringer og tiltaksplaner. Ansvaret
for samordning på vannregionnivå (Trøndelag vannregion) tilligger Fylkestinget som
vannregionmyndighet etter vannforskriften § 20. Kommunene har et særlig ansvar for å ta inn
vannforskriften §§ 4-7 (Ulike miljømål) og § 12 (Ny aktivitet eller nye inngrep) i ordinær
myndighetsutøvelse etter sin sektorlovgivning.
Kommunenes særlige rolle i vannforvaltningsarbeidet synliggjøres gjennom ansvaret for å treffe
vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering,
landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensningssaker. Forvaltningsplaner for vann og
hovedplaner for avløp og vannmiljø inngår i dette arbeidet. Videre er arealplanlegging og
plansaksbehandling med restriksjoner for arealbruk avgjørende for en forutsigbar og bærekraftig
vannforvaltning. Her inngår vannets betydning for økosystemtjenester, matsikkerhet og god helse.
Samarbeidsområder kan for eksempel knyttes til fremtidige drikkevannskilder, smittevern,
håndtering av lekkasjesøk, fremmedvann og utskiftingsplaner, offentlig avløp og renseprosesser,
ROS-analyser, beredskap og samfunnssikkerhet, damsikkerhet, vilkårsrevisjoner vedrørende
kraftutbygging, klimabudsjett og -regnskap, klimatilpasning og overvannshåndtering, samarbeid
omkring fett- og oljeutskillere, spredt avløp, vannovervåking, delt kompetanse/fagnettverk innen
naturmiljø, landbruk, arealplan, teknisk, juss, samfunnsplanlegging, overordnede planer for en samlet
bo- og arbeidsmarkedsregion med føringer for arealbruk, infrastruktur i bakken med mer.
Evaluering av dagens organisering med vannområdeutvalg og forslag til ny styringsmodell
Flere norske kommuner evaluerer i dag ordningen med Vannområdeutvalg som styringsgruppe for
vannforvaltningsarbeidet. For Nea-Nidelva og Gaula har vannområdeutvalgene politisk oppnevning
med unntak for Trondheim som har administrativ representasjon. Det er ingen bindinger i
vannforskriften om å organisere kommunesamarbeidet i vannområdeutvalg. Kommunedirektøren
vil framheve følgende:
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-

Vannområdeutvalget (VOU) som politisk styringsgruppe følger ikke ordinær
tjenestelinje, og er løsrevet kommunenes styringsstruktur. Kommunalt politisk utvalg har
sektoransvaret. Oppfølging av politiske innspill bør følge linjeansvar fra
kommunedirektør.

-

Kommunedirektøren har ansvar for ressursbruk og saksutredninger, og er i liten grad
koblet på vannforvaltningsarbeidet med VOU som styringsgruppe.

-

En styringsgruppe med kommunedirektørene i samarbeids-kommunene vil føre til at
vannforvaltningsarbeidet blir del av den ordinære aktiviteten i kommunene. Sakene
forankres politisk i hver kommune.

-

Flere saker vil bli lagt fram til politisk behandling med administrativ styringsgruppe, noe
som vil føre til en bredere og mer grundig debatt om vannmiljø.

-

Styringsgruppen vil ha løpende ansvar, der to av møtepunktene er særlig viktige: et
vårmøte der fjorårets årsrapport og regnskap, samt årets arbeidsoppgaver presenteres, og
et høstmøte der det redegjøres for status for arbeidet og budsjett for kommende år.

Ny organisering
Kommunedirektørene i de 8 samarbeidskommunene anbefaler en ny organisering av vannområdene
med hjemmel i kommuneloven kapittel 19 om kommunalt oppgavefellesskap. Ny organisering vil gi
en tydeligere forankring politisk og administrativt ved at arbeidet vil følge sektoransvar og ordinær
tjenestestruktur i henhold til delegeringsreglement i kommunene. Styringsstrukturen foreslås å bestå
av et representantskap (politisk oppnevnt) og en administrativ styringsgruppe bestående av
kommunedirektører / kommunalsjefer, hvor leder for administrativ styringsgruppe er daglig leder
for oppgavefellesskapet (§ 19-3). En egen skriftlig avtale om oppgavefellesskap regulerer arbeidet (§
19-4). Hver kommune beholder sitt selvstendige myndighetsansvar, og har økonomisk ansvar for sin
del.
Forslag til ny styringsmodell, ny administrativ del (se vedlegg 2):
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Faktiske opplysninger
Rettslig grunnlag
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften),
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
Kommuneloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
Samarbeidet vil skje etter kommunelovens kapittel 19 om kommunalt oppgavefellesskap.
Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Hva er gevinsten for kommunene?
Bedre overvåking som grunnlag for forvaltning
Bedre beslutningsgrunnlag
Styrke politiske beslutningsprosesser
Gode samordningsrutiner knyttet til komplekst saksfelt
Kunnskapsdeling av kostnadsbesparende forvaltningsløsninger
Utvikling av saksbehandlingsverktøy
Bedre samarbeid med organisasjoner og brukere
Bedre miljøtilstand i vannressursene
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Konsekvenser for folkehelse
Godt vann kjennetegnes av vann som er hygienisk tilfredsstillende og ikke inneholder fysisk,
kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre helseskade. Dårlig drikkevann kan gi akutt
sykdom, spesielt forårsaket av forurensing med sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vann av
dårlig kvalitet kan overføre smittsomme sykdommer som for eksempel omgangssyke, harepest,
botulisme, leverbetennelse og legionella. Men vann kan også inneholde stoffer som gir mer langvarig
påvirkning gjennom opphopning i kroppen. Det er stoffer som kan medføre kreft, allergi eller ha
genskadende effekt. Forurensing av vann kan komme fra naturlige kilder som humus, radon, fluor
med mer. Men det kan også dreie seg om kjemikalier som følge av lekkasjer eller vannbehandling.
For å kunne begrense bruken av kjemisk vannbehandling er sikring av råvannskvaliteten svært viktig.
For å sikre godt vann til forbruker må hele kjeden fra nedslagsfelt for råvann (overflatekilde eller fra
grunnvann), via vannbehandling, distribusjonsnett og endepunkt sikres.
Konsekvenser for klima og miljø
Forurensning påvirker vannmiljøet, som igjen har konsekvenser for mennesker og livsmiljøet vi er
del av. I kunnskapsgrunnlaget til regionale vannforvaltningsplaner inngår karakterisering av elver,
innsjøer, grunnvann og kystvann, samt vurdering av miljøpåvirkning fra menneskelig aktivitet.
Vannforvaltningsarbeidet bidrar til at kunnskapsgrunnlaget økes og at en kan målrette tiltak for å
bedre miljøtilstanden i et regionalt perspektiv hvor kommune både påvirker og blir påvirket.
I en tid med klimaendring vil håndtering av flom og overflatevann bli en av kommunenes
hovedutfordringer.
Økonomiske konsekvenser
De 8 kommunene sammen med statlig fast overføring finansierer i dag vannområde-koordinator i
fast hel stilling med ansvar knyttet til vannområdene Nea-Nidelva og Gaula. Malvik kommune
håndterer personalansvaret og bistår i koordinering.
Fylkestingets vedtak 16.06.2022 om 50% finansiering av vannområdekoordinator i hvert
vannområde er et direkte bidrag til å styrke kommunene i sin myndighetsutøvelse, og skal også gi
bedre samordning regionalt. Dette er også en konsekvens av kommunenes innspill i høringen av
Regional vannforvaltningsplan 2021 om styrking av vannkoordinatorressursen. Kommunene ble i
brev av 21.02.2022 fra Fylkeskommunen bedt om å ha en diskusjon rundt to viktige spørsmål: 1)
Videre finansiering av vannområdene. 2) Organisering av vannområdene (se vedlegg 1). Bakgrunnen
er at Fylkestinget følger opp kommunenes felles høringsmerknad om styrking av vannområdene,
samtidig som også fylkeskommunen ser at dagens organisering har svakheter som bør evalueres.
Samtidig utfordrer Fylkestinget kommunene til medfinansiering.
Malvik kommune koordinerte den felles tilbakemeldingen fra kommunedirektørene i vannområdene
Nea-Nidelva og Gaula i brev av 31.03.2022 slik (vedlegg 2):
«Som vertskommune har Malvik kommune på vegne av kommunene i NeaNidelva og Gaulavassdraget avklart spørsmålene stilt i brev til kommunen
datert 21.02.2022. Avklaringen er gjort administrativt med Melhus, Skaun,
Midtre Gauldal, Holtålen, Trondheim, Selbu og Tydal.
Alle kommunene er positivt innstilt til å jobbe for å få på plass to faste
vannområdekoordinatorer i vannområdene Nea-Nidelva og Gaula. Dette med
en forutsetning om at fylkeskommunen dekker 50 % av lønnskostnadene til
begge stillingene.
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Alle kommunene er positiv til en ny organisering med en administrativ
styringsgruppe av arbeidet.»
Kommunedirektørene ønsker et fortsatt samlet samarbeid mellom vannområdene, slik at begge
vannkoordinator-stillingene jobber for alle 8 kommuner.
Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula er planlagt finansiert gjennom et spleiselag der
samarbeidskommunene er tenkt å bidra med 50 % av basisutgiftene, (6,25 % hver) knyttet til
vannområdekoordinator-funksjonen (to hele stillinger).
I tillegg bidrar Statsforvalteren fast med overvåkingsmidler som årlig er avhengig av statsbudsjettet
(disse inngår ikke i %-beregningen og er øremerket overvåking).
For 2023 innebærer dette at de 8 kommunene bidrar med inntil 62.500,-kr til hver
koordinatorstilling, til sammen inntil 125.000,-kr på hver kommune. Dette utgjør 6,25 % av
totalkostnaden på hver kommune. Da er statsforvalterens bidrag til overvåking, ikke tatt med.
Trøndelag vannregion ble i 2022 tildelt samlet 1.750.000,-kr til vannovervåking.
Kommunene bidrar dermed med 12,5 % hver for sin andel av 2 vannområdekoordinator-stillinger
som utgjør inntil 50 % av totalkostnaden. Det forutsettes av Fylkeskommunen bidrar med
resterende 50 %. Finansieringen i hver enkelt kommune anbefales innarbeidet i handlingsprogram
2023 med økonomiplan 2023-2026.
Malvik kommune vil ha personalansvaret for de to vannområdekoordinatorene.
Kommunedirektørenes felles vurdering:
Å bedre vannmiljøtilstanden i tråd med EUs vanndirektiv, med norsk implementering gjennom
vannforskriften, er et av Norges hovedsatsingsområder på miljøsiden. Dette arbeidet er også
forankret i forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven, naturmangfoldloven og
folkehelseloven, og inngår i kommunens myndighetsutøvelse.
Området har et stort interessefelt med mange aktører som stiller store krav til tiltaksressurser,
samordning og formidling. Rent vannmiljø bidrar til god økologisk tilstand og folkehelse, og gir oss
blant annet muligheter til å fiske, drive jordbruk, og ha et aktivt friluftsliv, gjennom god forvaltning.
Godt vannmiljø har slik betydning for næringsutvikling og bosettingsmønster.
For at kommunene skal kunne lykkes med sin myndighetsutøvelse er det behov for en ny
organisering av vannområdearbeidet med etablering av et kommunalt oppgavefellesskap etter
kommunelovens kapittel 19. Det innebærer etablering av et politisk oppnevnt representantskap som
øverste organ, samt en administrativ styringsgruppe. Kommunene beholder sin selvstendige
myndighetsutøvelse. Administrativ styringsgruppe vil bestå av
kommunedirektørene/kommunalsjefer, en representant for fylkeskommunen
(vannregionmyndigheten) og en representant for Statsforvalteren (møte- og talerett).
Vannforvaltningsarbeidet kan slik knyttes direkte til kommunenes styringsstruktur med politiske
utvalg med delegert sektoransvar.
Det er kommunedirektørenes oppfatning at 2 vannområdekoordinatorer som jobber for alle
kommunene vil innebære en nødvendig ressurs og gi et bedre grunnlag for å oppfylle kommunenes
sektoransvar.
Kommunedirektørene i de 8 samarbeidskommunene innstiller på følgende forslag til vedtak:
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Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar forslag til ny organisering og finansieringsmodell for
vannområdesamarbeidet i Nea-Nidelva og Gaula, slik framlagt i vedlegg 1 og 2.
Herunder inngår:
Det etableres et vannområdesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 19 om kommunalt
oppgavefellesskap, som innebærer:
 Godkjenning av samarbeidsavtale, slik framlagt i vedlegg 1.
 Opprettelse av representantskap som øverste organ. Fra kommunestyret i Midtre
Gauldal kommune velges følgende til representantskap:
Medlem:
..........................
Varamedlem:
..........................
 Opprettelse av administrativ styringsgruppe bestående av
kommunedirektører/kommunalsjefer som sørger for å integrere
vannforvaltningsarbeidet i ordinære beslutningsprosedyrer i kommunene.
 Leder i administrativ styringsgruppe er daglig leder i oppgavefellesskapet, og
representerer oppgavefellesskapet i Vannregionutvalget.
 Administrativ styringsgruppe er faglig ansvarlig for vannområdekoordinatorene, og styrer
arbeidet som vannområdekoordinator utfører.
 Kommunene bidrar med 6,25 % hver for sin andel av 2 vannområdekoordinatorstillinger som utgjør inntil 50 % av totalkostnaden. Det forutsettes av Fylkeskommunen
bidrar med resterende 50 %. Finansieringen i hver enkelt kommune innarbeides i
handlingsprogram 2023 med økonomiplan 2023-2026.
 Innsatsen og ressursen fordeles likt mellom kommunene.
 Ordningen med Vannområdeutvalg utgår.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Ordføreren fremmet følgende forslag på medlem/varamedlem (2. kulepunkt):
Medlem: Ola Rogstad
Varamedlem: Gunn Randi Enodd.
Kommunedirektørens innstilling med ordførerens tilleggsforslag - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar forslag til ny organisering og finansieringsmodell for
vannområdesamarbeidet i Nea-Nidelva og Gaula, slik framlagt i vedlegg 1 og 2.
Herunder inngår:
Det etableres et vannområdesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 19 om kommunalt
oppgavefellesskap, som innebærer:
 Godkjenning av samarbeidsavtale, slik framlagt i vedlegg 1.
 Opprettelse av representantskap som øverste organ. Fra kommunestyret i Midtre
Gauldal kommune velges følgende til representantskap:
Medlem:
Ola Rogstad
Varamedlem:
Gunn Randi Enodd
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Opprettelse av administrativ styringsgruppe bestående av
kommunedirektører/kommunalsjefer som sørger for å integrere
vannforvaltningsarbeidet i ordinære beslutningsprosedyrer i kommunene.
Leder i administrativ styringsgruppe er daglig leder i oppgavefellesskapet, og
representerer oppgavefellesskapet i Vannregionutvalget.
Administrativ styringsgruppe er faglig ansvarlig for vannområdekoordinatorene, og styrer
arbeidet som vannområdekoordinator utfører.
Kommunene bidrar med 6,25 % hver for sin andel av 2 vannområdekoordinatorstillinger som utgjør inntil 50 % av totalkostnaden. Det forutsettes av Fylkeskommunen
bidrar med resterende 50 %. Finansieringen i hver enkelt kommune innarbeides i
handlingsprogram 2023 med økonomiplan 2023-2026.
Innsatsen og ressursen fordeles likt mellom kommunene.
Ordningen med Vannområdeutvalg utgår.
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Samarbeidsavtale
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1. Parter
Følgende kommuner er med i oppgavefellesskapet: Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim,
Melhus, Skaun, Midtre Gauldal og Holtålen.
Samarbeidsformen er hjemlet i kommuneloven kap 19.

2. Formål
Oppgavefellesskapets formål er tilføring av kompetanse til deltakerkommunene, slik at
forpliktelsene som følger av egen sektorlovgivning, vannforskriften og gjeldende
regional vannforvaltningsplan, samt tiltaksprogram, løses på en faglig best mulig måte.
Bakgrunn for inngåelsen av oppgavefellesskapet finnes i notat «Ny organisering
og finansiering av vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022» og felles
saksfremlegg til politisk behandling (begge vedlagt).

3. Finansiering
Hver av deltakerkommunene er ansvarlig for 12,5 % av oppgavefellesskapets utgifter.
Dette utgjør også eierandelen til hver av disse.
Andel av utgifter skal innbetales til Malvik kommune innen 31.januar hvert år.
Oppgavefellesskapets utgifter er i hovedsak knyttet til:
-

Personalkostnader for vannområdekoordinatorene, herunder utgifter til
reisevirksomhet, kompetanseutvikling, kontorutstyr og kontorplass
Møtevirksomhet for samarbeidsorganer

Finansiering fra Staten og Trøndelag fylkeskommune kommer til fradrag før
deltakerkommunenes bidrag beregnes.
Bidrag fra Trøndelag fylkeskommune er forventet å utgjøre 29% av utgiftene for 2022,
mens det fra Staten forventes et bidrag på 21% samme år.
Deltakerkommunene har ikke innskuddsplikt til oppgavefellesskapet ut over å dekke sin
andel av utgiftene fastsatt i budsjett.
Ved oppgjør av regnskap skal evt. overskudd overføres til et bundet fond. Ved evt.
underskudd skal dette avregnes mot beholdning på nevnte fond. Er nevnte fond ikke
tilstrekkelig til å dekke underskuddet, kan Malvik kommune kreve ekstraordinær
innbetaling for øvrige deltakerkommuners andel av underskuddet.

4. Samarbeidsorganer
Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ. Samtlige deltakerkommuner
skal være representert med ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre
velger selv sitt medlem og varamedlem.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
Representantskapet har møter inntil to ganger i året, der det redegjøres for
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samarbeidsoppgaver og økonomisk status.
Tilsvarende orientering som over gis kommunestyrene i samarbeidskommunene.
Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet, jf.
kommuneloven § 19-3, tredje ledd.
Det etableres en administrativ styringsgruppe bestående av kommunedirektører evt.
kommunalsjefer fra hver samarbeidskommune, samt en representant fra Trøndelag
fylkeskommune.
Leder i administrativ styringsgruppe er daglig leder i oppgavefellesskapet, og
representerer oppgavefellesskapet i Vannregionutvalget.
Administrativ styringsgruppe utformer mandat for sitt arbeid.
Statsforvalteren i Trøndelag har møte- og talerett i den administrative styringsgruppen.
Administrativ styringsgruppe har myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i
samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger som naturlig tilfaller
samarbeidsområdet.
Administrativ styringsgruppe er faglig ansvarlig for vannområdekoordinatorene, og
styrer arbeidet som vannområdekoordinator utfører.
Hver deltakerkommune skal utpeke en kommunekontakt med et særlig ansvar for
fagutvikling og intern samordning i sin kommune. Disse utgjør tilsammen
vannområdekoordinatorenes arbeidsutvalg.

5. Vannområdekoordinator
Det skal ansettes 2 vannområdekoordinatorer i hel, fast stilling, og begge skal jobbe for
begge vannområdene. Koordinatorene får sitt oppdrag fra den administrative
styringsgruppen og bistår alle samarbeidskommunene og fylkeskommunen vedrørende
fagutvikling, samordning og vannovervåking knyttet til myndighetsutøvelsen.
En vannområdekoordinator skal være tiltrådt ved oppgavefellesskapets etablering, mens
den andre stillingen forventes besatt i løpet av 2023.
Malvik kommune er formell arbeidsgiver, og har personalansvar og -oppfølging for begge
stillinger.
Vannområdekoordinatorenes oppgaver vil bli beskrevet i egen rollebeskrivelse som
godkjennes av administrativ styringsgruppe.

6. Revidering
Alle endringer av denne samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyret hos samtlige
deltakerkommuner.
Avtalen skal revideres dersom det gjøres endringer i lovverket som danner grunnlaget og
bakteppet for oppgavefellesskapet.
Avtalen skal reforhandles dersom det er endringer i den forventede finansieringen fra
andre enn deltakerkommunene.
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Forøvrig skal avtalen revideres/reforhandles innen 6 mnd etter at en av
deltakerkommunene skriftlig har bedt om dette.

7. Oppløsning og uttreden
Ønsker en deltakerkommune å tre ut av oppgavefellesskapet kan dette skje tidligst 1 år
etter at det er skriftlig sendt varsel om uttreden, med mindre representantskapet
enstemmig samtykker til en tidligere uttreden.
Dersom en deltakerkommune ønsker å tre ut, kan representantskapet beslutte at
oppgavefellesskapet skal starte en prosess for oppløsning i sin helhet.
Deltakerkommunen er økonomisk forpliktet til å dekke sin andel av oppgavefellesskapets
utgifter inntil avtalt dato for uttreden/oppløsning inntrer.
Uttredende kommuner kan kreve sin andel av bundet fond utbetalt. Ved oppløsning vil
utbetaling fra fondet måtte avvente avklaring av evt. utgifter tilknyttet
ansettelsesforholdet som nevnt under.
Ved opphør av oppgavefellesskapet vil personellansvaret for vannområdekoordinatorene
fortsatt være hos Malvik kommune. Evt. merkostnader tilknyttet en avslutning/avklaring
av ansettelsesforholdet som følge av opphør av oppgavefellesskapet, kan kreves dekket
av deltakerkommunene. Slike kostnader kan kreves dekket inntil 3 år etter
oppløsningsdato.
Dersom Malvik kommune ønsker å tre ut, forutsettes at en annen av de deltakende
kommunene overtar arbeidsgiveransvaret for vannområdekoordinatorene. Hvis ikke vil
oppgavefelleskapet måtte oppløses.

8. Øvrige bestemmelser
Oppgavefellesskapet er ikke et eget rettssubjekt.
Oppgavefellesskapet har ikke anledning til å ta opp lån.
Den deltakerkommunen som har personalansvaret for vannområdekoordinatorene har
ansvar for oppgavefellesskapets arkiver. Dette gjelder også etter oppløsning.
Bestemmelser i kommunelovens kap. 19 gjelder med mindre noe annet er bestemt i
denne avtalen. Dette gjelder også henvisning til øvrige bestemmelser i kommuneloven,
jf. § 19-1 fjerde ledd.
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Notat
Ny organisering og finansiering av
vannområdene
Nea-Nidelva og Gaula
2022

Kommunalt oppgavefellesskap
(kommuneloven §19)

Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal og Holtålen
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Forord
Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen i
vannområdene Nea-Nidelva og Gaula samarbeider i 2022 om å etablere en ny organisering som
sikrer at det lokale og regionale vannforvaltningssamarbeidet styrkes og tas inn i ordinær
tjenestestruktur i kommunene. Arbeidet omfatter forvaltning av alt overflatevann og grunnvann.
Kommunene inngår i samarbeidet om implementering av EUs vanndirektiv gjennom regional
vannforvaltningsplan med selvstendig sektoransvar. Arbeidet skjer i samarbeid med
Vannregionmyndigheten, andre sektormyndigheter og brukere. Arbeidet har både en miljømessig,
helsemessig og beredskapsmessig inngang. Kommunene har eget og selvstendig sektoransvar.
Med bakgrunn i en samordnet prosess mellom kommunedirektørene våren 2022, oppsummerer
dokumentet rammen for etablering av vannområdesamarbeid med hjemmel i kommuneloven
kapittel 19 om kommunalt oppgavefellesskap. Ny organisering vil gi en tydeligere forankring politisk
og administrativt.

24.06.2022
Kommunedirektørene i
Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen.

2
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Sammendrag
Det opprinnelige kravet i EUs vanndirektiv og Vannforskriften om god økologisk og kjemisk
tilstand i overflatevann og grunnvann innen 2021 ble ikke nådd. Ny frist er 2027. Tilstanden i
vannforekomstene innebærer et sterkt behov for tiltak og samhandling. Kommunene har sitt
lovpålagte sektoransvar, og inngår også i regionalt samarbeid gjennom regional
vannforvaltningsplan, i regi av Vannregionmyndigheten (Fylkestinget).
Kommunene har i dag ulik praksis, ulikt ressursgrunnlag for myndighetsutøvelsen og ikke gode nok
samhandlingsrutiner knyttet til nedbørsfeltforvaltning på tvers av kommunegrensene. Gjennom en ny
organisering ønsker kommunedirektørene i de 8 samarbeidskommunene i Nea-Nidelva og Gaula
vannområder å styrke kommunenes myndighetsutøvelse gjennom etablering av fagnettverk, rutiner og
plan- og forvaltningsredskaper. Det er ønskelig å ha to felles vannområdekoordinatorer for å styrke
dette arbeidet. Fylkeskommunen (Vannregionmyndigheten) bidrar fra 2023 med halvparten av
kostnaden for hver vannområdekoordinator. Kommunenes andel av kostnaden er 6,25 % hver.
Kommunenes særlige rolle i vannforvaltningsarbeidet synliggjøres gjennom ansvaret for å treffe vedtak
om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning,
arealforvaltning og forurensningssaker. Forvaltningsplaner for vann og hovedplaner for avløp og
vannmiljø inngår i dette arbeidet. Videre er arealplanlegging og plansakbehandling med restriksjoner
for arealbruk avgjørende for en forutsigbar og bærekraftig vannforvaltning. Her inngår vannets
betydning for økosystemtjenester, matsikkerhet og god helse.
Samarbeidsområder kan knyttes til drikkevannskilder, smittevern, håndtering av lekkasjesøk,
fremmedvann og utskiftingsplaner, offentlig avløp og renseprosesser, ROS-analyser, beredskap og
samfunnssikkerhet, damsikkerhet, vilkårsrevisjoner vedrørende kraftutbygging, klimabudsjett og regnskap, klimatilpasning og overvannshåndtering, samarbeid omkring fett- og oljeutskillere, spredt
avløp, vannovervåking, delt kompetanse/fagnettverk innen naturmiljø, landbruk, arealplan, teknisk,
juss, samfunnsplanlegging m.m.
Kommunedirektørene i de 8 samarbeidskommunene anbefaler en ny organisering av vannområdene
med hjemmel i kommuneloven kapittel 19 om kommunalt oppgavefellesskap. Ny organisering vil gi en
tydeligere forankring politisk og administrativt ved at arbeidet vil følge sektoransvar og ordinær
tjenestestruktur i henhold til delegeringsreglement i kommunene. Styringsstrukturen foreslås å bestå av
et representantskap (politisk oppnevnt) og en administrativ styringsgruppe bestående av
kommunedirektører / kommunalsjefer, hvor leder for administrativ styringsgruppe er daglig leder for
oppgavefellesskapet (§ 19-3). En egen skriftlig avtale om oppgavefellesskap regulerer arbeidet (§ 19-4).
Hver kommune beholder sitt selvstendige myndighetsansvar, og har økonomisk ansvar for sin del.
Ordningen med Vannområdeutvalg utgår.
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1. Innledning
Europaparlamentet og -rådets direktiv om etablering av rammer for en felles vannpolitikk i EU
(vanndirektivet) er et av EUs viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver. Med
vanndirektivet ble alle temaer som omhandler vann, som drikkevann, avløp, badevann,
forurensningskontroll, naturforvaltning m.m. satt inn i en overordnet ramme.
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om
nødvendig iverksette forbyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann,
grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som er konkrete og målbare. Forvaltningen av vann
skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk kunnskapsbasert, og
tilrettelagt for bred medvirkning.
Forvaltningssystemet som direktivet legger opp til tilsvarer på mange måter et miljøstyringssystem
for vannmiljøet:
•

Kunnskap må hentes inn gjennom kartlegging, overvåking, risikovurdering og
tilstandsvurdering.

•

Det utarbeides forvaltningsplaner som beskriver kunnskapsgrunnlaget og setter opp
miljømål.

•

Det etableres tiltaksprogrammer med beskyttende og forbedrende miljøtiltak som skal sikre
at miljømålene nås.

•

Det gjennomføres tiltak, med overvåking av at tiltakene fungerer etter hensikten.

•

Deretter gjentas styringssløyfen.

Gjennom EØS-avtalen er Vanndirektivet tatt inn i norsk rett gjennom Forskrift om rammer for
vannforvaltning (Vannforskriften), som er hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensningsloven,
vannressursloven og naturmangfoldloven.
Landet er delt inn i vannregioner med avrenning til norsk kyst eller med avrenning til Sverige eller
Finland. Landets vannregioner administreres av fylkeskommuner som er utpekt som
vannregionmyndigheter (§ 20). Vannregionmyndighetens ansvar går ut på å koordinere arbeidet
med å revurdere og om nødvendig oppdatere gjeldende regionale vannforvaltningsplaner med
tilhørende tiltaksprogram i samsvar med nasjonale føringer.
Vannregionmyndigheten skal innenfor den enkelte vannregion opprette et vannregionutvalg under
ledelse av vannregionmyndigheten (§ 22). Her er også kommunene representert gjennom
vannområdeorganisering ut fra inndeling i mindre nedbørfelt; vannområder – i vårt tilfelle NeaNidelva og Gaula vannområder (§ 23). Vannområdene er kommunenes arena for samordning knyttet
til sin selvstendige myndighetsutøvelse gjennom arealplanlegging og -forvaltning, hvor også
vannforskriften inngår.
De regionale vannforvaltningsplanene fastsetter miljømålene og tidsfristen for miljømåloppnåelse for
4
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hver bekk, elv, innsjø og fjord i vannregionen. Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula er en del av
Trøndelag vannregion.
I de fleste vannområder er det ansatt en vannområdekoordinator som har oversikten over
miljøtilstanden i vannområdet, og som bistår kommunene i sin myndighetsutøvelse og er bindeledd
til vannregionmyndigheten. Vannområdekoordinatoren jobber for at vannområdets kommuner
oppfyller forpliktelsene som følger av eget sektoransvar, vannforskriften og gjeldende regional
vannforvaltningsplan, samt tiltaksprogram.

2. Sektorenes ansvar
Sektormyndighetenes ansvar er beskrevet i vannforskriften. Kommuner og statlige organer skal jamfør
vf § 22 og pbl § 8-3 bidra i prosessen med utarbeidelse av de regionale vannforvaltningsplanene med
tilhørende tiltaksprogram.
Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram skal legges til grunn for statlig og
kommunal planlegging og virksomhet (vf § 29). Tiltakene skal være operative senest tre år etter at
tiltaksprogrammet er fastsatt (vf § 25). Vedtak om gjennomføring av tiltak treffes av ansvarlig
myndighet etter gjeldende sektorlovverk. Dersom det blir aktuelt å fravike forutsetningen i
vannforvaltningsplanen skal dette rapporteres og begrunnes i databasen Vann-Nett (Veileder
Miljødirektoratet 2021).
Kommuner, fylkeskommuner og statlige organer skal i sin vanlige saksbehandling vurdere om nye
planer, aktiviteter eller inngrep kan føre til at miljømålene i vf §§ 4–7 ikke nås eller at tilstanden
forringes, og evt. om aktiviteten kan tillates iht. vilkårene vf. § 12.
Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Kommunene er myndighet med
ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering,
landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensning. Videre kan kommunene som kommune
gjennom arealplanleggingen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs
vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø.

Figur 1. Kart som viser vannområdegrenser i vårt nærområde.
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3. Organisering av vannområdene
Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula er et samarbeid mellom 8 kommuner. Tydal, Selbu, Malvik,
Trondheim, Melhus og Holtålen inngår i vannområde Nea-Nidelva. Trondheim, Melhus, Skaun,
Midtre Gauldal og Holtålen inngår i vannområde Gaula. Tydal kommune grenser i tillegg til
Bottenhavet vattenregion på svensk side, noe som innebærer et internasjonalt samarbeid. Dette
samarbeidet er særlig viktig knyttet til påvirkning fra gruvedrift og vannkraftverk.
Malvik kommune håndterer i dag personalansvaret for en vannområdekoordinator som er ansatt i
hel, fast stilling, og som jobber for begge vannområdene. Selv om Malvik kommune er formell
arbeidsgiver, jobber vannområdekoordinator for alle samarbeidskommunene og har slik sin
tilknytning til alle kommunene. Det innebærer tilstedeværelse i alle kommuner og bidrag til
tilrettelegging for intern samordning av myndighetsutøvelsen.
Samordningen i vannområdene gjennom Vannområdeutvalg har ikke fungert fordi utvalget har vært
løsrevet fra kommunenes ordinære styringsstruktur basert på kommunenes delegering av ansvar
politisk og administrativt. Kommunedirektørene i de 8 samarbeidskommunene har derfor tatt
initiativ til en ny organisering gjennom kommunelovens kapittel 19 om kommunalt
oppgavefellesskap, som ivaretar politisk og administrativ forankring.
Ny organisering vil gi en tydeligere forankring politisk og administrativt ved at arbeidet vil følge
sektoransvar og ordinær tjenestestruktur i henhold til delegeringsreglement i kommunene.
Styringsstrukturen foreslås å bestå av et representantskap (politisk oppnevnt) og en administrativ
styringsgruppe bestående av kommunedirektører / kommunalsjefer, hvor leder for administrativ
styringsgruppe er daglig leder for oppgavefellesskapet (§ 19-3). Daglig leder for oppgavefellesskapet
representerer vannområdene i Vannregionutvalget. En egen skriftlig avtale om oppgavefellesskap
regulerer arbeidet (§ 19-4). Hver kommune beholder sitt selvstendige myndighetsansvar, og har
økonomisk ansvar for sin del.
Fylkeskommunen har også sett at organiseringen med vannområdeutvalg ikke har fungert, og har
oppfordret kommunene til å vurdere ny organisering. Med dette som bakgrunn, og for å styrke
vannmiljøarbeidet i vannområdene vedtok Fylkestinget i Trøndelag (Vannregionmyndigheten)
16.06.2022, fra 2023 å bidra til finansiering av inntil 50 % av utgiftene til fast ansatt
vannområdekoordinator i hvert vannområde i Trøndelag. Dette er forutsatt kommunal finansiering
av resterende 50 %. De 8 samarbeidskommunene i vannområdene Nea-Nidelva og Gaula er slik tenkt
å gå inn med 6,25 % som sin andel for hver vannområdekoordinator. Dette vil bidra til
kompetanseheving, samordning og bedre kunnskapsgrunnlag i kommunene.
Som en konsekvens av dette vil ordningen med Vannområdeutvalg utgå.
Den administrative styringsgruppen har ansvar for arbeidet som vannområdekoordinator sammen
med kommunenettverket utfører. Det legges til rette for ulike fagnettverk for kunnskapsdeling.
Ordningen med kommunekontakt med et særlig ansvar for intern samordning i sin kommune
videreføres.
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Figur 2. Organisering med administrativ styringsgruppe for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula.

3.1.

Representantskap

Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ. Samtlige deltakerkommuner skal være
representert med ett medlem i representantskapet, og hvert kommunestyre velger selv sitt medlem og
varamedlem.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år, og representantskapet velger
selv sin leder og nestleder.
Representantskapet har møter inntil to ganger i året, der det redegjøres for samarbeidsoppgaver og
økonomisk status. Tilsvarende orientering gis kommunestyrene i samarbeidskommunene.
Leder i administrativ styringsgruppe er daglig leder i oppgavefellesskapet. (Daglig leder i
oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet, jf. kommuneloven § 19-3, tredje
ledd.)
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3.2.

Administrativ styringsgruppe

Vannområdenes styringsgruppe vil kunne bestå av kommunedirektører eller utpekte kommunalsjefer
fra samarbeidskommunene samt en representant fra Trøndelag fylkeskommune
(vannregionmyndighet). Administrativ styringsgruppe er ansvarlig leder for vannområdekoordinator,
og styrer arbeidet som vannområdekoordinator utfører.
Administrativ tyringsgruppe velger leder og nestleder. Leder for administrativ styringsgruppe er
daglig leder i oppgavefellesskapet og representerer vannområdene i Vannregionutvalget.
Administrativ styringsgruppe vil ha løpende ansvar, der to av møtepunktene er særlig viktige: et
vårmøte der fjorårets årsrapport ogregnskap, samt årets arbeidsoppgaver presenteres, og et
høstmøte der det redegjøres for status for arbeidet og budsjett for kommende år.
Statsforvalteren (ansvarlig for kunnskapsgrunnlaget og koordinering av vannovervåkingen) deltar i
finansieringen av vannområdearbeidet (se punkt «4. Finansiering og økonomi»), og vil kunne ha
møte- og talerett i styringsgruppen.

3.3.

Vannområdekoordinator

Vannområdekoordinator har sekretariatsfunksjon for administrativ styringsgruppe og bistår i det
faglige arbeidet og oppgavene som er nevnt punktvis nedenfor:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bistår samarbeidskommunene når de gjør vannfaglige vurderinger i saker (planer, aktiviteter
eller inngrep) som kan føre til at tilstanden i vann forringes eller bidrar til at miljømålene i vf.
§ 4–§7 ikke kan nås. Det er bl.a. naturlig å samordne felles forvaltningsverktøy knyttet til
lovanvendelse.
Bistår samarbeidskommunene i utarbeidelsen av regionale vannforvaltningsplaner og
tiltaksprogram.
Bistår kommunene gjennom egne kommunekontakter og fagnettverk
Bistår samarbeidskommunene i arbeidet med å forankre gjeldende vannforvaltningsplaner
og tiltaksprogram i kommunale plandokumenter.
Følger opp tiltakene som kommer frem av gjeldende regionalt tiltaksprogram, og er pådriver
for at disse blir vurdert og evt. iverksatt.
Planlegger og iverksetter årlige vannovervåkningsprogram i vannområdene, i samarbeid med
kommunene og Statsforvalteren, som har et koordineringsansvar iht. vf. § 18.
Søker om tilskudd og leder gjennomføring av relevante prosjekter og tiltak.
Foreslår årlige budsjett, følger opp vannområdenes økonomi og gjennomfører nødvendige
anskaffelser i forbindelse med vannovervåking, tiltaksgjennomføring, osv.
Skriver en årsrapport som oppsummerer aktivitetene og økonomien (regnskap).
Forbereder en årlig felles politisk sak for medlemskommunene om status for
vannforvaltningsarbeidet hvor bl.a. årsrapporten tas til orientering.
Bidrar til informasjonsformidling om vannarbeidet, og legge til rette for lokal medvirkning
gjennom informasjonsmøter, informasjonsmateriell, nettsider, sosiale medier og
nettverkssamarbeid.

8

586

Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula
Aulivassdraget

3.4.

Kommunekontakter

Kommunene har utpekt én person i administrasjonen som er kommunens kontaktperson for
vannområdekoordinatorene. Kommunekontakten bidrar til en intern koordinering av kommunens
deltakelse, og er representant i vannområdekoordinatorens arbeidsutvalg, bestående av alle
kommunekontaktene. Kommunekontakten har en sentral rolle ved å bidra til intern samhandling
mellom sektorer i kommunen, med oppdrag fra kommunedirektøren.

3.5.

Fagnettverk

Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula legger til rette for fagnettverks-samarbeid som bygges opp
over tid (slik nettverket knyttet til spredt avløp fungerer i dag). Det er naturlig å ha fagnettverk som
f.eks samarbeider innen areal- og temaplaner/plansakbehandling, landbruk, avløp, natur, gruvedrift,
vannkraftrevisjoner, havner, helsepåvirkning o.a.

3.6.

Medvirkning

Den regionale vannforvaltningsplanen utarbeides som en regional plan i henhold til plan- og
bygningsloven (pbl), og det offentlige skal sikre åpenhet og medvirkning for alle berørte interesser (pbl
§1-1). Ettersom planenes innhold i stor grad utarbeides lokalt i vannområdene, er det viktig at
organisasjoner og interesser blir involvert og får mulighet til å bidra i vannområdearbeidet.
Vannområdene skal kontinuerlig vurdere om det er interesserorganisasjoner som bør bli involvert i
vannområdearbeidet, og gi disse mulighet til å delta eller gi innspill. Vannområdet bør jobbe aktiv med
informasjon og formidling gjennom folkemøter/temakvelder, informasjonsmateriell, nettsider, og
sosiale medier for å sikre medvirkning fra både organisasjoner og privatpersoner.
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4. Årshjul for vannområdearbeidet
Januar

Økonomi

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Regnskap

Rapportering og
formidling

Juli

August

September

Oktober

Budsjett

November

Desember

Økonomioppfølging:
inntekter og utgifter

Formidling
resultater /
status

Årsrapport

vannarbeidet
Kunnskapsgrunnlag

/
Vannovervåking

Vannområdeprosjekter

Klassifisering og oppdatering
Vann-nett. I samarbeid med
Statsforvalteren
15.
januar:
frist søke
midler
Mdir

Feltarbeid

Innlegging resultater
database vannmiljø

Arbeid med prosjekter som har fått tilskudd.
Planlegge og skrive
søknader

Tiltak

Oppfølging av tiltak i gjeldende tiltaksprogram

Vurderinger iht.
vannforskriften

Bistand til kommunene i vannrelaterte saker / vurderinger

Deltakelse i
rullering av
regionale
vannforvaltning
splaner

Hovedutfordringer i vannområdet (4. år i planperioden: 2013, 2019, 2025)
Oppdatering miljømål og tiltaksprogram (5. år i planperioden: 2014, 2020, 2026)
Høring regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram (6. år i planperioden: 2015, 2021, 2027)
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5. Finansiering og økonomi
Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula er planlagt finansiert gjennom et spleiselag der
samarbeidskommunene er tenkt å bidra med 50 % av basisutgiftene, (6,25 % hver) knyttet til
vannområdekoordinatorfunksjonen (to hele stillinger). Dette forutsetter at fylkeskommunen bidrar
med 50 % av overføringene (29% av egne midler + 21 % faste statlige midler). Dette er avklart
gjennom vedtak i Fylkestinget 16. juni 2022. I tillegg bidrar Statsforvalteren fast med
overvåkingsmidler som årlig er avhengig av statsbudsjettet (disse inngår ikke i %-beregningen,
varierer årlig, og er øremerket overvåking).
For 2023 innebærer dette at kommunene samlet bidrar med inntil 500.000,-kr til hver av de to
koordinatorstillingene. Delt på 8 kommuner utgjør dette inntil 62.500,-kr pr vannområdekoordinator.
Dette utgjør 6,25 % av totalkostnaden på hver kommune. Da er statsforvalterens bidrag til
overvåking, som nevnt, ikke tatt med. Disse utgjør for 2022 totalt 1.750.000,- for Trøndelag
vannregion.

Finansiering 2022-2033
To felles vannområde-koordinatorer

Vannområde Nea-Nidelva

Vannområde Gaula

Bidragsparter

Prosentvis fordeling

Prosentvis fordeling

Tydal kommune

6,25 %

6,25 %

Selbu kommune

6,25 %

6,26 %

Malvik kommune

6.25 %

Trondheim kommune

6.25 %

Melhus kommune

6.25 %

Skaun kommune

6,25 %

6,25 %

Midtre Gauldal kommune

6,25 %

6,25 %

Holtålen kommune

6,25 %

6,25 %

50 %

6,25 %

50 %

6,25 %
6,25 %

Trøndelag fylkeskommune

29 %

29 %

29 %

Staten
(gjennom vannregionmyndigheten)

21 %

21 %

21 %

Varierer statsbudsjett

ikke med i
beregning

Statsforvalteren i Trøndelag
(øremerket vannovervåking)

ikke med i
beregning

SUM

100 %
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KOMMUNE
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V å r dato:
dato:
Vår

21.02.2022

D e r e s dato:
dato:
Deres

V å r referanse:
referanse:
Vår

202116918-2

D
e r e s referanse:
referanse:
Deres

V å r saksbehandler:
saksbehandler:
Vår
Bendik
Eithun Halgunset
Halgunset
Bendik Eithun

Til
og ø
øvrige
T
i l Malvik
M a l v i k kommune
k o m m u n e og
v r i g e kommuner
k o m m u n e r som
s o m samarbeider
samarbeider
ffor
or d
r i f t av
G a u l a v a s s d r a g e t og
og Nea-Nidelvvassdraget
Nea-Nidelvvassdraget
drift
av Gaulavassdraget
v a n n o m r å d e r ii Trøndelag
T r ø n d e l a g vannregion.
vannregion.
vannområder
Oppdatert regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion ble vedtatt i
fylkestinget i desember -21, 0g
og er gjeldende fra og med i år. Denne skal legges til grunn
for kommunenes arbeid med vann, både gjennom planlegging, arealforvaltning, land- og
skogbruk, og tekniske tjenester.
Dette brevet omhandler innspill av behov til videre finansiering av koordinatorstillingene,
og et ønske om å diskutere organiseringen av vannområdet med dere.

B e h a n d l i n g og
og vedtak
v e d t a k av
av vannforvaltningsplanene
vannforvaltningsplanene i
Behandling
ffylkestinget,
y l k e s t i n g e t , desember
d e s e m b e r 2021
2021
Gjennom høringen kom det 30
30 merknader fra kommunene og vannområdene som peker
på store utfordringer i vannforvaltningsarbeidet i vannområdene mht. drift og økonomi.
Statsforvalteren ga også innspill på dette temaet. Det ble etterlyst en politisk avklaring
svært viktig utgangspunkt for
om fylkeskommunens bidrag til finansiering. Dette er et svært
fylkeskommunens videre arbeid med vannområdene.

F y l k e s t i n g e t s vedtak
vedtak
Fylkestingets
budsjett/okonomiplan 2022-2025:
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Organisering og finansiering av
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av koordinatorordningen i vannområdene
Trøndelag
Vannregion:
Vannregion:
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fylkestinget med
med sak
sak ii før
Fylkestinget
fylkesdirektøren komme
komme til
til fylkestinget
før
budsjett/
økonomibehandlingen 2023
hvordan Trøndelag
vanregion kan
kan organiseres
budsjett/økonomibehandlingen
2023 om
om hvordan
Trøndelag vanregion
organiseres
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og koordinering
koordinering og
de 10
slik at
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samarbeid og
og deling
deling av
av oppgaver
oppgaver mellom
mellom de
10
vannomrädene kan gi
gi grunn lag for flere faste heltidsstillinger og forutsigbare
vannområdene
arbeidsforhold for
for vannområde
vannomräde koordinatorene.
Det ma
må ogsä
også utredes
samarbeid med
med kommunene
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Det
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og staten
staten om
hva som
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økonomisk nivå
slik organisering
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og kontinuitet
arbeidet
okonomisk
niv3 på
pa en
en slik
for å sikre
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plan
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Vedtaket har stor innvirkning på arbeidet fylkeskommunen gjennomfører vinteren 2022.
Ny sak med konkretiseringer av finansieringsbehovet skal legges fram for fylkestinget
14.06.22.Finansieringen for 2022, inneværende år, ligger på samme nivå som i 2021.
Fylkeskommunen har ansvar for å tilrettelegge, følge opp myndigheter inkludert
inkludert
kommunene, og skal i nødvendig utstrekning gi rammer for organisering og
§§ 21 og 23.
gjennomføring av
av arbeidet i vannområdene, jf. vannforskriften §§

at
For å lykkes med vannforvaltningen er det derfor helt nødvendig at
et langsiktig perspektiv.
vannområdekoordinatorenes rolle og funksjon sikres i et
Vi inviterer derfor til et samarbeid med vannområdene, særlig vertskommunene, for å
avklare 2 spørsmål innen 25. mars.

D a g e n s finansiering
f i n a n s i e r i n g av
av vannområdet
vannområdet
Dagens
Årlige driftsmidler kommer fra staten og fordeles til vannregionene av
fortsatt drift og
vannregionmyndigheten. Miljødirektoratet framhever viktigheten av fortsatt
samarbeid i vannområdene.

Tilskuddet ligger på 2,1 MNOK årlig (2021), og dette fordeles på 10 vannområder.
Praksis i Trøndelag har vært en flat tildeling, der inntil 210 000 NOK tildeles hvert
vannområde årlig (tall fra 2021). En forutsetning for tildeling er drift.
Vannområdene finansierer driften gjennom et spleiselag der samarbeidskommunene i
% av de grunnleggende utgiftene, mens resten dekkes av
utgangspunktet står for 50 %
statstilskuddet. Kommunene i Gaulavassdraget og Nea-Nidelvvassdraget vedtok i 2017 å
bidra til dette etter en valgt fordelingsnøkkel. Fylkeskommunen har i tillegg bidratt med
fondsmidler. Dette siste beløpet har variert fra år til år.
Malvik kommune har arbeidsgiveransvaret etter avtale.

Vi
derfor
en d
diskusjon
Vi ber
ber d
e r f o r om
om en
i s k u s j o n rundt
rundt 2
2 viktige
v i k t i g e spørsmål:
spørsmål:
1.
1. Videre finansiering
Vi ber om at vertskommunen avklarer behovet for fylkeskommunal andel av finansiering
med de andre kommunene i vannområdet. Jf. vedtaket skal fylkeskommunen utrede
hvilket økonomisk nivå som er tilstrekkelig for å kunne sikre faste heltidsstillinger og
forutsigbare arbeidsforhold for koordinatorene? Dette gjelder den fylkeskommunale
andelen av totalbudsjettet.
Rammebetingelser
1. Fylkeskommunen legger til grunn modellen der statstilskuddet og det
% av de grunnleggende utgiftene,
fylkeskommunale tilskuddet skal dekke inntil 50 %
mens samarbeidskommunene må dekke resten.
2. Fylkeskommunen vil avklare dette i saken som legges fram for Fylkestinget i juni og
endelig i økonomiplanen for 2023.
3. Vi ønsker med dette å diskutere situasjonen og framtidige behov i samarbeid med
dere.

202116918-2
202116918-2
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2 av
av 4
4
side
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Trøndelag
keskommune
Trøndelag fyl
fylkeskommune
Seksj
onR
egional
Seksjon
Regional
4.
fortsatt tett kontakt mellom vannregionmyndigheten og
4. Vi ønsker også å diskutere fortsatt
koordinatorene.
5. Vi ønsker å opprettholde dagens ordning med kommunalt ansatte koordinatorer.
6. Vi ber om innspill innen 25. mars.
2.
2. Organiseringen av
av vannområdet
at kommunene har selvstendige sektoransvar for vannforvaltning i
Vi ønsker å framheve at
tråd med vannforvaltningsplanen. Dette støtter opp under å arbeide systematisk i
nedbørfeltene, slik vannforskriften forutsetter.
Med en vannområdekoordinator kan spisskompetanse innen et komplisert fagfelt tilføres
og støtte kommunene på lang sikt. Ressursen gir erfaringsvis mye for pengene med
nærhet til lokal forvaltning og berørte parter, og nærhet til vannet.

Underveis i arbeidet har vi blitt
blitt klar over at dagens organisering har noen svakheter som
bør evalueres for å bedre stabiliteten og langsiktigheten i arbeidet. Vi har følgende ideer
og betraktninger vi gjerne kan ta utgangspunkt i, men det er viktig for oss at
diskusjonen også baseres på kommunenes egne ønsker og erfaringer.
Rammebetingelser
1. Vi ser at det er viktig å sikre at vannforvaltningen følger linjestyringen i kommunene
1.
og er i tråd med kommuneloven og den kommunale strukturen. Gråsoner bør unngås.
2. Vi mener det bør diskuteres å trekke et skille mellom vannområdeutvalgene (VOU) og
administrasjonen i kommunene.
a. En løsning som er i bruk i noen andre vannområder i Norge er en administrativ
styringsgruppe bestående av f.eks. enhetsledelsen i kommunene. Dette bidrar
til at
at arbeidet blir en del av kommunenes ordinære aktiviteter.
b. Tilbakemeldinger fra de vannområdene som bruker en slik organisering viser
at vannområdekoordinatoren tydeliggjøres som viktig fellesressurs, og kan
at
bidra til at enkeltsaker som berører vann oftere fremmes til politisk
behandling,
c. og at den interne kommunikasjonen er forbedret i saker som berører vann på
tvers i organisasjonen
3. Det er kommunestyrene som behandler politiske saker i kommunene. Vi anbefaler
derfor at
at kommunene diskuterer om eller hvordan VOU skal forholde seg til
kommunenes administrasjon. Hva skal være linken mellom disse? Kommunene har et
ansvar som sektormyndighet, mens VRU er et politisk samordningsorgan for
kommunene i vannområde. Ellers stiller ikke vannforskriften krav om at et politisk
VOU opprettes i vannområdene.
a. Vi anbefaler at samarbeidsformen i vannområdet avklares. Kanskje kan et
oppgavesamarbeid eller administrativt samarbeid være alternativer?
b. Vi ber om innspill innen 25. mars.
Avslutningsvis gjentar vi at tilbakemeldinger rundt finansieringsbehovene i
vannområdene er viktige for oss.
Vi ønsker et møte med vertskommunen for å diskutere dette nærmere, fortrinnsvis i uke
11, 12 eller 13. Gi oss tilbakemelding om aktuell dato og tidspunkt.
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også at
at endelig
endelig ramme
ramme for
for videre
videre finansiering
finansiering ikke
ikke er
er på
på plass
plass før
før politisk
politisk
behandling
av 15.12.21
en slik
behandling ii fylkestinget
fylkestinget ii juni.
juni. Vedtaket
Vedtaket av
15.12.21 sikrer
sikrer uansett
uansett at
at en
slik ramme
ramme kan
kan
inngå i økonomiplanleggingen for 2023.

det videre samarbeidet med dere, og tar gjerne imot henvendelser og
Vi ser fram til det
spørsmål.
Ta kontakt
spørsmål. Ta
kontakt med:
med:
Bendik Eithun
Eithun Halgunset,
Halgunset, mobil
mobil 970
970 88
88 631
631 eller
behhal@trondelagfylke.no
Bendik
eller behhal@trondelagfylke.no
Bjørn
Bjørn Borge
Borge Skei,
Skei, mobil
mobil 482
482 50
50 150
150 eller
eller bjoske@trondelagfylke.no
bjoske@trondelagfylke.no

Med vennlig
vennlig hilsen
hilsen
Med
Vigdis
Vigdis Espnes
Espnes Landheim
Landheim
Seksjonsleder regional

Bendik
Bendik Eithun
Eithun Halgunset
Halgunset
Seniorrådgiver vannforvaltning

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur
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Sandnes Kojedal
Kojedal
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Terje
Nøst
Terje Nøst
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Brenna
Erik
Bente Solem
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MALVIK KOMMUNE
Areal og samfunnsplanlegging

«MOTTAKERNA VN»
«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»
Deres ref:
«REF»

Vår ref:
2022/97-8

Saksbehandler:
Maia Bukten

Dato:
31.03.2022

Svar organisering og finansiering av Nea-Nidelva og Gaula vassdraget
Som vertskommune har Malvik kommune på vegne av kommunene i Nea-Nidelva og
Avklaringen
Gaulavassdraget avklart spørsmålene stilt i brev til kommunen datert 21.02.2022. A
v klaringen er
gjort administrativt med Melhus, Skaun, Midtre Gaudal, Holtålen, Trondheim, Selbu og Tydal.
Alle kommunene er positivt innstilt til å jobbe for å få på plass to faste vannområdekoordinatorer
i vannområdene Nea-Nidelva og Gaula. Dette med en forutsetning om at fylkeskommunen
dekker 50 % av lønnskostnadene til begge stillingene.
Alle kommunene er positiv til en ny organisering med en administrativ styringsgruppe av
arbeidet.
Med hilsen
Maia Bukten
virksomhetsleder
Tlf: 909 71 747
E-post: maia.bukten@malvik.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.

Mottakere:
Trøndelag fylkeskommune
Terje Nøst
Erik Brenna
Hans Runar Kojedal
Tore Evavold
Bente Solem
Ingar Engan
Postadresse
Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
E-post
postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse
Torggata 7
www.malvik.kommune.no
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Telefon
73 97 20 00
Telefaks
73 97 20 01
Ol

Bank
4202 04 02177
Org.nr
971 035 560

Malvik kommune, saksnr. 2022/97-8

Dag Petter Hollekim
Anette Thyve
Knut Magne Lundemo
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Tr@ndelag fylkeskommune
Trööndelagenfylhkentjelte
Saksproto ko l l

Finansiering a
avv v a n n o m r å d e n e i T r ø n d e l a g og
dee
og d
avv B o tt t e n h a v e tt v a n n rr e
no rs ke d el ene a
eg
gi o n
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201938070
Bendik Eithun Halgunset

Saksgang
Hovedutvalg for transport 2019-2023
naering 2019-2023
Hovedutvalg for næring
Hovedutvalg for veg 2019-2023
Fylkesutvalget 2019-2023
Fylkesting 2019-2023
Fylkesting

Møtedato
23.05.2022
24.05.2022
24.05.2022
31.05.2022
15.06.2022

Saknr
40/22
60/22
38/22
131/22
46/22

2 0 1 9 - 2 0 2 3 har behandlet saken i møte
mote 15.06.2022 sak 46/22
46/22
Fylkesting 2019-2023
Fylkestingets vedtak
1. Trøndelag fylkeskommune har som intensjon å innarbeide et årlig tilskudd på 2,9
millioner kroner i fremtidige budsjetter som delfinansieringsbidrag til
vannområdene i Trøndelag vannregion. Det årlige tilskuddet forutsetter
- 2027, som er tidshorisonten for gjeldende
budsjettdekning i årene 2023 –
Regional plan for vannforvaltning.
2. Et slikt årlig tilskudd til hvert av de 10 vannområdene dekker inntil 290.000
kroner av kostnadene til drift (lønn med omkostninger).
3. Tilskuddet vannregionmyndigheten mottar over statsbudsjettet, som i dag er
beløpet som foreslås finansiert
210.000 kroner per vannområde, inngår i tillegg til beløpet
over fylkeskommunens budsjett. Den totale rammen på tilskuddet som per i dag
er 500.000 kroner for hvert av vannområdene, gis under forutsetning at summen
dekker inntil 50%
50% av den totale kostnaden for kommunene.

4.
4. Kommunene i vannområdene forutsettes å finansiere de resterende kostnadene.

Votering
I

Innstilling

I

Enstemmig vedtatt

l av
av 2
side 1
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T r ø n d e l a g fylkeskommune
fylkeskommune
Trøndelag
T r ö ö n d e l a g e n fylhkentjïelte
fylhkentjielte
Trööndelagen
F y l k e s u t v a l g e t sin
s i n innstilling:
innstilling:
Fylkesutvalget
1. Trøndelag fylkeskommune har som intensjon å innarbeide et årlig tilskudd på 2,9
1.
millioner kroner i fremtidige budsjetter som delfinansieringsbidrag til
vannområdene i Trøndelag vannregion. Det årlige tilskuddet forutsetter
- 2027, som er tidshorisonten for gjeldende
budsjettdekning i årene 2023 –
Regional plan for vannforvaltning.
2. Et slikt årlig tilskudd til hvert av de 10 vannområdene dekker inntil 290.000
kroner av kostnadene til drift (lønn med omkostninger).
3. Tilskuddet vannregionmyndigheten mottar over statsbudsjettet, som i dag er
beløpet som foreslås finansiert
210.000 kroner per vannområde, inngår i tillegg til beløpet
over fylkeskommunens budsjett. Den totale rammen på tilskuddet som per i dag
er 500.000 kroner for hvert av vannområdene, gis under forutsetning at summen
dekker inntil 50%
50% av den totale kostnaden for kommunene.

4.
4. Kommunene i vannområdene forutsettes å finansiere de resterende kostnadene.

av 2
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Saksframlegg

Arkivnr. 252
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2022/3567-1
Utvalgssak
Møtedato
45/22
25.08.2022
55/22
08.09.2022
Saksbehandler: Brit Dragåshaug

Søknad om tilleggsbevilgning Startlån Husbanken

Dokumenter i saken:
1 S Søknad om tilleggsbevilgning Startlån Husbanken
Sammendrag
Midtre Gauldal kommune har i år 2022 en ramme på 20 mill. kroner til denne ordningen.
Husbanken gir startlån til kommunene, for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån fra kommunen
skal hjelpe de som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank. I
budsjetteringsprosessen i fjor så økte vi rammen i fht. tidligere år, men klarte likevel ikke å forutse
den store etterspørselen. Husbanken gir oss føringer på at ingen søknader skal avslås med bakgrunn
i at vi ikke har midler. Så lenge Husbanken har midler til utlån skal kommunene benytte disse
mulighetene. Vi ser nå at vi har behov for ytterligere 18 mill. kroner. Startlån skal ses på som et
selvfinansierende lån, da renter og avdrag betales av låntaker.
Saksopplysninger
Startlån fra kommunen gjelder de som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare
opp egenkapital. Hjemlet i forskrift om lån fra Husbanken LOV-2009-05-29-30-§1, LOV-2009-0529-30-§8, LOV-2009-05-29-30-§10, sist endret 140420 nr. 795.
Startlån innvilges i hht. Forskrift om lån fa Husbanken, i tillegg så benyttes Husbankens veileder for
saksbehandling:
Kommunen kan gi lån til
a) kjøp av bolig
b) utbedring og tilpasning av bolig
c) oppføring av ny bolig
d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.
Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.
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Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om
søkeren
•
forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
•
har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens
inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
•
selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt kan kommunen gi startlån i alle disse
situasjonene
•
husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å
sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
•
husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan
bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
•
boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer
utvikling av det lokale næringslivet
•
lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.
Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller
Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.
Det jobbes godt tverrfaglig internt i kommunen på dette området. Gjeldsrådgiver ved NAV, barneog familietjenesten ved NAV er en sentral samarbeidspart. Det er også god kommunikasjon med de
lokale sparebankene om økonomisk rådgivning og løsninger. I tillegg deltar Midtre Gauldal
kommune i et samarbeidsprosjekt med Husbanken, Statsforvalteren, Fylkeskommunen og NAV der
målet er at vanskeligstilte familier skal gis et trygt og varig botilbud. Her blir det viktig at kommunen
har nok startlånmidler til å kunne bistå disse gruppene.
For å klare å skaffe bolig til familier med mange barn medfører det en høyere prisklasse enn andre.
Det er behov for større boliger og dermed høyere pris. Det gis ikke lån til boliger som overstiger
vanlig standard, og lånet skal ikke overstige verdi av bolig.
Vurdering
Det er stor etterspørsel etter Startlån i Midtre Gauldal kommune. Vi har mottatt 23 søknader så
langt i år. Det vi ser er at det er en søkergruppe som ikke har mulighet for å få lån i privat bank, og
derfor blir utlån av startmidler forholdsvis store i forhold til tidligere. I tillegg har vi en økning i
antall saker som gjelder refinansiering. Allerede innvilga søknader binder opp mer enn den totale
lånerammen vi har til disposisjon i 2022. For å kunne innvilge flere søknader må kommunens
låneramme hos Husbanken utvides.
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner et tilleggslån fra Husbanken til Startlån for 2022 på 18
mill. kroner.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

2022/052200
2022/091200

994500
994500

283
283

9102150
9102150

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
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Beløp (Kr)

18.000.000
-18.000.000

Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner et tilleggslån fra Husbanken til Startlån for 2022 på 18
mill. kroner.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

2022/052200
2022/091200

994500
994500

283
283

9102150
9102150
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Beløp (Kr)

18.000.000
-18.000.000

Saksframlegg

Arkivnr. 210
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2022/1144-7
Utvalgssak
Møtedato
46/22
25.08.2022
56/22
08.09.2022
Saksbehandler: Håvard Ler

Månedsrapport juli 2022

Dokumenter i saken:
1 S Månedsrapport februar 2022
2 X Særutskrift Månedsrapport februar 2022
3 S Månedsrapport mars 2022
4 X Særutskrift Månedsrapport mars 2022
5 S Tertialrapport 1 2022
6 X Særutskrift Tertialrapport 1 2022
7 S Månedsrapport juli 2022

Sammendrag
Månedsrapport for juli er kommunedirektørens fjerde tilbakemelding til kommunestyret om
økonomisk status i 2022, og bygger på regnskap ved utgangen av juli. Sammenlignet med
økonomistatus presentert i første tertialrapport så er situasjonen forbedret. Anslått netto
driftsresultat den gang var på 7,5 mill. kr., mot 10,2 mill. kr. nå. Utgiftene i drift har økt noe, men
forventingene til skatteinntektene er oppjustert enda mer.
Lenke til rapport: https://pub.framsikt.net/2022/midtre-gauldal/mr-202207-månedsrapport_juli/
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunedirektøren plikter å rapportere skriftlig om utviklingen i inntekter og utgifter
sammenholdt med årsbudsjettet minst to ganger i året jf. økonomireglement for Midtre Gauldal
kommune. Dette skal som hovedregel skje i form av tertialrapporter, men for løpende å ha et bilde
av kommunens økonomiske utfordringer rapporteres det nå oftere. Dette er derfor
kommunedirektørens fjerde tilbakemelding til kommunestyret i 2022.
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Faktiske opplysninger
Revidert budsjett 2022 ble vedtatt i juni og danner grunnlag for denne månedsrapporten. I det
reviderte budsjettet ble de fleste rammeområder styrket økonomisk, og selv om driftsinntektene ble
økt noe, var det nødvendig å redusere årets budsjetterte fondsavsetning for å få budsjettet i balanse.
Mer-/mindreforbruk i rapporter fra og med juli er derfor i forhold til et budsjett der det er
innarbeidet et lavere driftsresultat enn tidligere.
I månedsrapporten fokuseres det på årsprognosen, og avvik i forhold til årsbudsjett. Årsprognosen
viser nå et mindreforbruk på 3,6 mill. kr., noe som gir et anslått netto driftsresultat på 10,2 mill. kr.
Selv om dette er noe lavere enn vedtatt handlingsregel, så er det positivt å se at de fleste enheter
styrer mot å holde budsjettet nå og at inntektene er relativt gode. Totalt så viser prognosen samlet
sett et merforbruk på 208 000 kr. for kommunens tjenesteområder.
For å forstå totalbildet er det viktig å få med seg at Pleie og omsorg ikke har gjennomført
rapportering på grunn av lang ferieavviklingsperiode. Prognosen der er derfor satt lik budsjett, selv
om økonomien der sannsynligvis fortsatt er utfordrende. Kommunestyret vedtok i juni et
effektiviseringskrav på enhet for pleie og omsorg.
Mindreforbruket på 3,6 mill. kr. skyldes i stor grad positiv skatteinngang. Skattetallene for juli er ikke
klare enda, men ved utgangen av juni var veksten på 4,7 % i forhold til samme periode i fjor. Til
sammenligning så har veksten for alle landets kommuner samlet vært på 13,4 %. Prognosen er
relativt nøktern og viser ca. 3,5 mill. kr. i merinntekter grunnet inntekts- og formueskatten på
årsbasis.
Sammenlignet med økonomistatus presentert i første tertialrapport så er situasjonen forbedret.
Anslått netto driftsresultat den gang var på 7,5 mill. kr., mot 10,2 mill. kr. nå. Utgiftene i drift har økt
noe, men forventingene til skatteinntektene er oppjustert enda mer.
Vurdering
Den økonomiske utviklingen er positiv i forhold til siste rapportering, hovedsakelig på grunn av
skatteinngangen. Prognosen er imidlertid ekstra usikker å grunn av at Pleie og omsorg ikke har
gjennomført rapportering. Det må derfor settes av ekstra tid til økonomigjennomgang der neste
måned.
Kommunedirektørens vurdering er at det reviderte budsjettet virker å treffe ganske bra, og det anses
ikke som nødvendig å gjennomføre ekstra tiltak nå selv om prognosen fortsatt viser mindre
merforbruk enkelte steder. Tett oppfølging av enhetene og stram økonomistyring vil være helt
nødvendig gjennom høsten også, og målet er at eventuelle ekstrainntekter skal styrke
fondsavsetningen, ikke dekke merforbruk i drift.
Kommunene i Norge rammes også av endringene i samfunnet med høyere renter, pris- og
kostnadsvekst mv. Dels merker vi dette direkte som organisasjon på bygg/eiendom/strøm mv, og
dels vil vi merke det dersom det blir mer krevende for næringslivet og for innbyggerne/familier.
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommune tar månedsrapport for juli 2022 til orientering.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune tar månedsrapport for juli 2022 til orientering.
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Saksframlegg

Arkivnr. 033
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2022/2883-2
Utvalgssak
Møtedato
57/22
08.09.2022
Saksbehandler: Alf-Petter Tenfjord

Lovlighetskontoll av sak "vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre
Gauldal", PS 43/22 og PS 11/22

Dokumenter i saken:
1 I Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak PS 43/22 av Bygdelista for Midtre Gauldal
160622 - "Vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre
Gauldal"
2 S Lovlighetskontoll av sak "vedtekter for kommunalt
kraftfond i Midtre Gauldal", PS 43/22 og PS 11/22
Vedlegg
1 Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak PS 43/22 av 160622 - "Vedtekter for kommunalt
kraftfond i Midtre Gauldal"
2 Oversiktskart
3 Oversiktskart
4 Kommunale vedtekter for bruk av kommunalt kraftfond - gjennomgang
5 K-sak 11/22 - Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022
6 K-sak 43/22 - Vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre Gauldal

Sammendrag
I henhold til kommunelovens § 27-1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen
bringe en avgjørelse truffet av et folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen, inn for
departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. De 4 representantene fra Bygdeliste i Midtre
Gauldal har bedt om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 43/22 vedrørende
«vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre Gauldal». Lovgiver har sagt at som ved ordinær
klagebehandling etter forvaltningsloven, er det ønskelig at det organet som har truffet avgjørelsen
skal få anledning til å se på saken på nytt før den sendes Statsforvalter for kontroll. Organet får da
anledning til eventuelt å endre vedtaket uten at det oversendes for statlig kontroll.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Representantene i Bygdeliste for Midtre Gauldal ber i brev av 22.06.2022 om lovlighetskontroll av
vedtaket i sak PS 43/22 for kommunestyret, der kommunestyret vedtok nye vedtekter for kraftfond
i Midtre Gauldal. Brevet er lagt ved saken.
Faktiske opplysninger
Når det gjelder saken, så har den vært behandlet slik:
- Sak PS 45/20 til Formannskapet og enstemmig vedtak om: «Det settes i gang et arbeid med
gjennomgang av vedtektene for kraftfondet og kommunalt næringsfond, som legges fram
for politisk behandling i løpet av høsten 2021».
- Sak PS 11/22 til kommunestyret med forslag til nye vedtekter for Midtre Gauldal kommunes
- kraftfond, og samtidig forslag om å avvikle kommunens næringsfond. Saken ble gjennom
enstemmig vedtak utsatt og innspill fra Bygdelista skulle utredes.
- Sak 43/22 til kommunestyret med forslag til reviderte vedtekter for nytt
- kraftfond for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt med 21 mot 4 stemmer
- Bygdeliste i Midtre Gauldal ber i brev av 22.06.2022 om lovlighetskontroll.
Kommunelovens bestemmelser om lovlighetskontroll står i paragrafene 27-1 til 27-4, og hvordan
dette skal praktiseres er omtalt i forarbeider og i egen veileder. Noen hovedpunkter som er verdt å
merke seg er:








Klage på avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale
administrasjonen (lovlighetsklager) kan bringes inn til «departementet» (dvs Statsforvalter) til
kontroll av avgjørelsens lovlighet. Videre kan departementet på eget initiativ ta en avgjørelse
opp til lovlighetskontroll.
Hensynene bak bestemmelsene er bl.a.: reglene om lovlighetskontroll er et middel til å få
avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene. I tillegg er hensynet til rettssikkerhet, faglig
kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltningens omdømme og
behovet for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger. Lovlighetskontrollen
representerer en sikkerhetsventil og et supplement til andre klage- og kontrollordninger med
kommunale vedtak.
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av et
folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen, inn for departementet til kontroll av
avgjørelsens lovlighet.
Lovlighetskontroll er ikke klage i forvaltningslovens forstand. Statssforvalter har derfor ikke
kompetanse til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelse dersom
den er ugyldig.
I kommunelovens § 27-1 heter det at krav om lovlighetskontroll må fremmes innen tre uker
fra vedtaket ble truffet, og at kravet skal settes fram for det organet som traff vedtaket.
Dersom organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet.
o Kommunedirektøren har bedt om veiledning fra Statsforvalter i Trøndelag, som sier
at det som ved ordinær klagebehandling etter forvaltningsloven, er ønskelig at det
organet som har truffet avgjørelsen skal få anledning til å se på saken på nytt før det
sendes Statsforvalter for kontroll. Organet får da anledning til eventuelt å endre
vedtaket uten at det oversendes for statlig kontroll.
o Dersom det ikke fremkommer noe informasjon som tilsier at kommunen har tatt
stilling til om avgjørelsen opprettholdes før oversendelsen til klageinstansen, kan
Statsforvalter sende saken tilbake til kommunen for behandling.
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I kommunelovens § 27-3 sies det at ved lovlighetskontroll skal departementet ta stilling til
om vedtaket a) har et lovlig innhold, b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et
slikt vedtak og c) har blitt til på lovlig måte.

Vurdering
Dette er ikke en type sak der kommunedirektøren skal gjøre en vurdering. Kommunedirektørens
rolle her er kun å bidra med veiledning om at, som ved ordinær klagebehandling etter
forvaltningsloven, er det ønskelig at det organet som har truffet avgjørelsen skal få anledning til å se
på saken på nytt før den sendes Statsforvalter for kontroll. Organet får da anledning til eventuelt å
endre vedtaket uten at det oversendes for statlig kontroll.
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
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Midtre Gauldal kommune
postmottak

2 8 JUN
I 2022
Midtre Gauldal kommunestyre

Saksbeh.:

Ark iv.kode.

v/ Ordføreren
postmottak@mgk. no

Støren/Singsås 22.06.22

Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak PS 43/22 av
16.06.22 «Vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre
Gauldal».

Kommunelovens kap . 27 § 2 7- 1 åpner for at tre eller flere medlemmer
av kommunestyret sammen kan kreve at departementet kontrollerer om
et vedtak er lovlig. Kravet må fremmes innen 3 uker fra vedtaket ble
truffet og settes fram for det organet som traff vedtaket.

Bygdelista for Midtre Gauldal med sine 4 representanter vil benytte
kommunelovens § 27-1's adgang til fremme krav om lovlighetskontroll
av flertallsvedtaket i kommunestyret PS 43/22.

a

Under kommunestyremøte ble det fra Bygdelista fremmet eget
utarbeidet komplett forslag til nye vedtekter for kraftfondet opp mot
formannskapets innstilling i sak PS 26/22 av 2.j uni 2022. Vårt forslag
som bygger på malen for «standard vedtektene» fikk 4 st. .
Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 2 stemmer
(S.O.Krognes BL og S.Fløttum SP).
Bygdelistas henvendelse av 7.april 2020 (sakens utgangspunkt) var ikke
vedlagt saksdokumentene til motet - noe som etter vår mening har
svekket informasjon overfor kommunestyret.
Hovedbegrunnelsen er at intensj onene i Vassdragsreguleringsloven av
14. 12. 19 17 kap. 4 § 14 om at an vendelsen a v konsesj onsa vgiftene ikke
er hensyntatt tilstrekkelig i flertallsvedtaket i PS 43122.

Vassdragsreguleringsloven av 14.12.1917 kap.4 §14 sier bl.a.:
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«A vgiften avsettes særskilt for hver kommune til et fond og anvendes
etter bestemmelse av kommunestyret. Fondets midler skal fortrinnsvis
anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet».
Kommunestyrets vedtak om vedtektene i §1 «Hjemmel, kapital
,avkastning» inneholder en upresis formulering slik: « Etter fem Kgl.res. i
perioden 1923- 1978».
Kommunedirektøren sier i sin saksforberedelse : « Kons esj ons avgiftene
ansees for geografisk ubundne midler».
Dette er i strid med § 14 i Vassdragsreguleringsloven som sier
«distriktet».
Begrepet «distrikt» kan etter vår forståelse ikke tilsvare «kommune».
Lovgiver vil nok ha brukt begrepet «kommune» dersom det var hensikten
- 80 år etter Formannskapsloven fra 1837.
Konsesj onsavgiftene tilfaller kommunekassen - men kommunens
vedtekter bestemmer anvendelsen.

Konsesj onsavgiftene er en erstatning/kompensasjon for påførte skader
i distriktet hvor den utnyttede vannressursen befinner seg.
Det foreligger både kart og beskrivelser hvor naturinngrepene har
skjedd.

Bygdelista bygger vår begrunnelse og forståelse på
Vassdragsreguleringsloven, flere faktaopplysninger hos NV E - bl.a. KTV
notat nr. 52/2001 - hvor det skal hensyntas tydeligere at det distrikt som
er berørt skal tilgodesees.
Rundskriv H- 1/ 11 ang. standardvedtekter åpner opp for både tilføyelser
og innsnevringer av kommunale vedtekter.
Vårt forslag inneholdt bl.a.:
• Tydelig vist til hvilke Kgl. Res. som er gitt i vassdragsreguleringer.
• Under «støtteformer» ble formulert en «retning» om at søknader
om støtte skal det distrikt som er berørt hensyntas og tilgodesees
med forrang.( Oppfyller intensj onen i Vassdragsreguleringsloven
§14 ).
• Tydelig formål som vil lette disponeringen.
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Øvrig innhold i vårt forslag er i alt vesentlig sammenfallende med
flertallets vedtak om nye vedtekter.
Kommunestyret har tidligere i inneværende periode behandlet 2 saker
•

PS 70/ 19 av 12.12.19 LVK's høringsuttalelse i kraftskatteutvalget NOU 2019:16
• PS 37/20 av 27.08.20 Høringsuttalelse til revisj onsdokument
for reguleringer i Lundesokna og Holta (Ørta)
Her omtales viktige kunnskap relatert til vannkraftutbygginger.

Det vil være vikti g a fa avklart og forståelsen av begrepene
«fortrinnsvis» og « distri kt» i Vassdragsreguleringsloven § 14 .

Med hilsen
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Per Ingaf Almas

Kjell Arne Vinsnesbakk

Kopi: Kommunedirektøren.
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4 .3

HYDROLOGISKE GRUNNLAGSDATA; VANNSTANDER OG RESTVANNFØRING

4. 3.1 Feltovers ikt
Figur 17 viser dreneringsarealer som er en del av Lundesokna-reguleringen og restfeltene som er nedst røms
reguleringene. Omrissene med sterk farge viser drene ringsareal for kraftv erkene. Delfe lter som enten drenerer
t il kraftverk eller er restfelt er vist med farge. De fineste oppdelingene med grå linj er er dreneringsfelt t il ulike
observasj onspunkt langs elva, og til individuelle bekker som drenerer til magasinene.
Før regulering rant vannet sørover fra Burusj øen og Holtsj øen til Singsås, mens resten rant vestover t il
Lundamo. Dagens regulering overfører vann fra Storburu og Holta/ Hukla/ Kusma, slik at vannet overføres til
Samsj øen og derfra vestover ned Lundesokna. Det er også foretatt en overføring av Skj elbreia og Bubekken
til Håen. Før regulering kom dette vannet til Lundesokna ved punktet merket «Samlap Skjelbreia ».

(

»
HAEN

so s»
Figur 17 : Tilsigsfelter i Lundesokna
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REVISJONSDOKUMENT LUNDESOKNA

4 .2

9

OVERSIKTOVER REGULERINGSANLEGG, MAGASINER,
BERØRTE ELVESTREKNINGER OG KRAFTANLEGG
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Figur 2. : Oversiktskart over Lundesoknareguleringen med nedbørsfelt, magasiner, kraftverk, inntak og tunneler.

4.2.1

Kraft verk

TrønderEnergis kraftverk i Lundesokna består av Sama kraftverk, Håen kraftverk og Sokna kraftverk.

Figur 3 : Sama, Håen og Sokna kraftverk.
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Soknedal/Singsås 7.april 2020

Til

Midt re Gauldal Kommune
v/ komm unedirekt r e n
7290 St @ren

KOMMUNALE VEDTEKTER FOR BRUKAV KOMMUNALT KRAFTF
OND- GJENNOMGANG.

Gj eldende vedt ekt er ble fast satt av kommunest yret den 7 .sept . 1995 under sak Knr. 58/ 95.
Det er snart 25 år siden - noe som alene bør t ilsi en gj ennomgang.
Vedt ekt ene st øtt er seg t il sent rale veiledende vedt ekt er fra 1990 og 1994.
Nye vedt ekt er er siden kommet både i 1996,1999 og den sist e fra 2012.

Bakgrunn / hist orie :

Midt re Gauldal er en magasinkommune og har siden f ørst e regulering av Samsj en i 1923 overført
magasinert vann t il kraft st asj oner i Lundasoknavassdraget .
Ett er hvert ble det bygd 3 kraft st asj oner ( Sama ,Haen og Sokna) som alle ligger i M elhus kommune.

I senere vassdragsreguleringer både i 1962,1965,1966 og 1974 hvor:
•
•
•
•
•
•

Holtsj e n ble ti l dels overfr t i t unnel til Samsj@en
Ytt erlige regulering av Samsj en
Overf@rin
g av st ore Burusj i t unnel t il Samsj @en
Anfinnbekken overført t il Holt sjøen i kanal
Skjelb
r ei a og Bubekken innt att via t unnel t il t illøpst unnelen Håen Kraft verk
Hukla-Kusma overfort i t unnel til Samsj en

AIie er regulert og blir ut nyttet t il vannkraft produksj on.

Konsesjoner - vilkar m .m .

I h.h.t . vilkår i vassdragsreguleringsloven pålegges det regulant en både årlige konsesj onsavgift er og
utt ak av konsesj onskraft (10% av ut vunnet kraft ). Disse verdiene overføres kommunen hvor
ut bygging har skj edd.

Midt re Gauldal kommune har medlemskap i LVK (Landssammenslut ningen av vasskraft kommuner) en organisasjon som har t il op pgave ivaret a vannkraft kommuners int eresser knytt et t il
vannkraft ut bygginger.

a

Gj ennom flere publikasj oner med redegj ørelser om sent rale t emaer - f. eks. kon sesjon skra ft og
konsesj onsavgift er blir kommuner informert om vikt ig saksområder.
NVE har egne fakt a ark om t ema ved vannkraft ut bygginger, konsesjonskraft , konsesj onsavgift er.
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Kommunest yret behandlet i mot e 12.des. 2019 LVK's h@ri
ng sut t alelse t il NOU 2019:6 .
I denne saken og medfølgende bakgrunnsmat eriale fremkommer det klare def inisjoner, føringer
omkring kon sesj on savgift er /ko nsesj onskraft .
Historisk bakgrunn, nyere tids fakta m.m.
Ordningen med konsesjon skraft og konsesj on savgifter er gamle .
•

AIt i 1917 uttry kte St ortingsrepresent ant Johan Castberg seg slik: «Man skal til det dgse

utnytte anledningen til at søke at styrke disse mer avsidesliggende og karrige utstyrte
distrikter ved at la dem f å en rundelig andel i de værdier som skapes indenf or deres grænser.
Man tar værdier ut av distriktene og f ører dem i tråd ned til industricenterne og byene,
tømmer bygdene, tømmer landdistriktene, saerli
g fjeldbygdene, f or deres værdier uten
vederlag, og det er absolut urigtig»
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Gj ennom kommunal t ilslut ning t il kraft ut bygging ble det et ablert en samfunnskontrakt om
at dist rikt ene skal ha en ret tmessig kom pensasj on for omfat t ende nat urinngrep.
Alt så en erst at ning for skader og ulemper av allmenn karakt er som følge av
vannkraft ut bygging.
Konsesj onsavgift er er en miljøavgift som skal erst att e generelle skader på berørt nat urmiljø
og omgivelser.
Verdien av disse «erst at ningene» skulle brukes t il de int eresser og dist rikt som ble
skadelidende ved regulering og ut nytt else av lokale ressurser.
Nat ur- og milji nngrepene ved vannkraft ut bygginger er udiskut able er av lokal karakter som
neddemminger, nedt apping av magasin, t ørrlegging av bekker og elver, t ap av fiske og fauna
m.m ..
Energiut redningen NOV 2012 utt rykker det slik:

«Heltf ra vannkraftens barndom har det i Norge vært enighet om at de naturressurser som
tas i bruk har en lokaltilh r i ghet, og at de distriktene som avstår sine naturressurser til
energiproduksjon har krav på en andel av den verdiskapingen disse naturressurser gir opphav
til. »
En enst emmig energi- og milj økomit e i 2016 og 2017 utt rykker at «lokalsamf unn som er
berørt av kraft utbygging f år kompensasjon f or beslag av arealer og natyurverdier».
I Stortingsdebatten i 1996 uttalte daværende f inansminister Sigbj ørn Johnsen Ap: « Jeg har
også lyst til d understreke innledningsvis at vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk
lokal forankring. Den sterke lokale f orankringen innebærer at kraft kommunene f år særskilte
skatteinntekterf ra kraft virksomheten. Det hor vært bred enighet om dette».
Hvorett er stort ingsrepresentant Elnar Steennæs KrF utt rykt e seg slik:

«Kristelig Folkeparti slarf ast at van!s aften er en nasjonal ressurs med ste rk lokalf orankring.
Det betyr at lokalesamf unnet sorr har stilt kraft ressursene til disponsjon f or utbyggingen. Da
bør også lokalsamf unnet ha en soleklar rett til å f å ti/bake en avkastning av disse verdiene
som har stor betydning f or næringslivet og f or samf unnets inf rastruktur».
Siste i «Granavolden-plat tformen av 17.01.19 het er: « våre vannkraftressurser skalf orvaltes
slik at de kommer våre lokalsamf unn og vår nasjon til gode».

Essensen er tydelig - slutning
De f øringer som fremkommer i ulike fakt a- ark, publikasjoner, best emmelser i
vassdragsreguleringsloven gir tydelig signaler om bruken av konsesj onsavgift ene
2. 1de veiledende st andardvedt ekt ene er det åpnet for kunne gi st øtt e t il prosj ekt er også
ut enom «rene næringst ilt ak». Summarisk nevnes ut bygging av fellest iltak som f .eks.
kommunikasj oner, barnehager, skole, helse- og sosiale inst it usj oner, samf unnshus,
idrett sanlegg, vannforsyning.
1.

a
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a

3. Det t olkes slik at kommunen st år noe fr iere t il best emme for mal - kanskje ut ifra lokale
for hold , men Fylkesmannen skal godkj enne vedt ekt ene.
4. Nye signaler fr a ESA (artikkel 16) og EU-domst olen t yder på et st ørre handlingsrom for gi
k o nomis k st t t e t il rene lokale t ilt ak /pro sj ekt er.
5. Innholdet i høringsutt alelsen fra LVK som ble behandlet i kommunest yret 12.des.2019 gir en
god bakgrunnsinformasj on og føringer på hvordan konsesj onsavgift er bør benytt es.

a

Bygde lista i M idt re Gauldal ber kommunedirekt øren ut reder nye vedt ekt er evt . j ust erer
vedt ekt ene for bruk av kommunens kraftfond. Det må t as høyde for en tydeligere bruk av
midlene i t råd med de int ensj oner som fremkommer i føringer fr a best emmelsene i
vassdragsreguleringsloven og annen relevant e inf ormasj onsst off - f.eks. fra LVK.

Med hilsen

_ &eSvenn Ola Krognes

2 .2,

Gruppeleder Bygdelist a

Per Ingar Almås

Gruppemedlem
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Saksframlegg

Arkivnr. 242
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2020/1132-6
Utvalgssak
Møtedato
73/21
09.12.2021
11/22
27.01.2022
Saksbehandlere: Bodil Brå Alsvik
Alf-Petter Tenfjord

Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022

Dokumenter i saken:
1 I
Gjennomgang av kommunale vedtekter for bruk av
Bygdelista i Midtre Gauldal
kommunalt kraftfond
2 X Nye vedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt
i vassdragsreguleringssaker
3 X Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond)
- rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet
4 X Rundskriv om standardvedtekter for kommunale
næringsfond gitt i vannkraftsaker - Det kongelige
kommunal- og regionaldepartement - november 2011
5 S Gjennomgang av kommunale vedtekter for bruk av
kommunalt kraftfond
6 S Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022
Vedlegg
1 Rundskriv_H-1-11_standardvedtekter_kraftfond
2 Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond MGK utkast

Sammendrag
Kommunedirektøren legger frem forslag til nye vedtekter for Midtre Gauldal kommunes
kraftfond, og foreslår samtidig å avvikle kommunens næringsfond.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Bakgrunn for saken er PS 45/20 til Formannskapet og enstemmig vedtak om: «Det settes i gang et
arbeid med gjennomgang av vedtektene for kraftfondet og kommunalt næringsfond, som legges
fram for politisk behandling i løpet av høsten 2021».
Faktiske opplysninger
a) Informasjon om kraftfondet
Det kommunale kraftfondet har sin bakgrunn i byggingen av kraftstasjonen Sama som benytter vann
fra Samsjøen, Håen kraftverk som utnytter deler av fallet i Lundesokna samt Sokna kraftverk. Mer
informasjon finnes på https://tronderenergi.no/produksjon/kraftverk/sama
Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift (konsesjonsavgift) til staten og til de
fylkeskommuner og kommuner som Kongen bestemmer. Regulanten kan også pålegges å opprette
et fond i de aktuelle kommuner. Fondet og de årlige konsesjonsavgiftene utgjør det som her er kalt
kraftfond. Konsesjonsavgifter er kompensasjon for påførte skader i distriktene hvor den utnyttede
vannressursen befinner seg.
Regnskapsført saldo for kraftfondet i Midtre Gauldal kommune er per 30.11.2021 kroner 5 521 314.
Kraftfondet består av:



Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av TrønderEnergi AS i medhold av de gjeldende
konsesjonsvilkårene for Sama, Håen og Sokna (utgjør cirka 1,2 millioner kroner for 2021).
Renter og annen avkastning av kapitalen skal tas til inntekt for kraftfondet og må disponeres
i samsvar med vedtektene.

Når et vannfall hjemfaller til staten ved utløpet av konsesjonstiden skal inntil en tredjepart av
anlegget tilfalle de kommuner hvor vannfall, kraftverk og tilhørende reguleringsanlegg ligger.
Stortinget fastsetter verdien av anlegget og kommunenes andel av denne, samt fordelingen mellom
kommunene. Stortinget kan beslutte at midlene skal utbetales til kommunene i form av et fond.
Fondet og den årlige avkastning utgjør det som her er kalt hjemfallsfond.
Midtre Gauldal har ikke hjemfallsfond.
Kraftfond og krav om vedtekter - rundskriv H-1/11 fra Kommunal- og regionaldepartementet
(KMD)
Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven krever at kommuner med kraftfond over en
viss størrelse skal ha vedtekter. Rundskriv H-1-11 angir standardvedtekter, og er et redskap for
kommunene til å fylle lovenes krav. Rundskrivet er fra 2011 og er fortsatt gyldig. Følges
standardvedtektene er forvaltningen i tråd med loven. I rundskrivet settes de «ytre» begrensningene
for tildeling av økonomisk støtte fra kommunens kraftfond.
Innenfor standardvedtektene kan kommunene snevre inn fondets støtteformål, støtteformer og
støttevilkår i sine vedtekter.
Standardvedtektene gjelder for kraftfondet i Midtre Gauldal kommune, men det er gjort en lokal
tilføyelse om at frivillige lag og organisasjoner kan søke fondet om støtte til investeringer, men det
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kan ikke bli gitt driftstøtte til disse søkerne. Årsaken til sistnevnte er at kultur har egne
støtteordninger for drift, men lite midler til investering ut over ordinære tippemidler.
Rundskriv H-1/11 er vedlagt saken og finnes også på hjemmesidene til Kommunal- og
regionaldepartementet
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/retningslinjer/standardvedtakter_kraftfond.p
df
Kraftfond og bestemmelser om godkjenning av vedtekter
Kommunestyret skal behandle forslag til vedtekter/endringer av vedtektene og slik angi rammen for
bruk av fondet. Med hjemmel i vassdragsregulerings- og industrikonsesjonsloven er myndighet til å
godkjenne vedtektene for kraftfond delegert til Statsforvalteren.
Statsforvalteren skal påse at lovens krav er oppfylt og ta stilling til spørsmålet om vedtektene kan
godkjennes i henhold til foreliggende standardvedtekter. Kommunen kan påklage Statsforvalterens
avgjørelse til Kommunal- og regionaldepartementet. Vedtektene for mindre kraftfond/hjemfallsfond
hvor enten opprinnelig fondskapital eller de årlige konsesjonsavgiftene er mindre enn 100 000
kroner trenger ikke godkjenning.
Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraftfond, men kan delegere avgjørelsesmyndighet
til et annet kommunalt organ.
Når det gjelder kontroll vises til regler om kommunal virksomhet, jf. kommunelovens kap. 27.
Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunene når det gjelder næringsutvikling,
og er avhengig av god kunnskap om arbeidet med næringsutvikling i de enkelte kommuner.
Vedtekter for og årsmeldinger om bruken av kraft-/hjemfallsfond skal derfor sendes
fylkeskommunen til orientering.
b) Informasjon om næringsfondet
Regnskapsført saldo for næringsfondet i Midtre Gauldal er kroner 1 457 231 per 30.11.2021.
Målet med de kommunale næringsfondene er å styrke næringsutvikling og sysselsetting.
Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal
tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Kommunale næringsfond kan ikke brukes til:






Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier
Kjøp av aksjer eller investering i eigenkapital uavhengig av organisasjonsformer
Ordinær drift av virksomheter. All støtte som ikke er knyttet til konkrete utviklingsprosjekt
blir sett på som driftsstøtte. I bedrifter vil dette for eksempel gjelde vedlikehold og utskifting
av gammelt utstyr med nytt utstyr av samme type.
Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver.
Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner.

Det er fylkeskommunen som gir midler til de kommunale næringsfondene, men Midtre Gauldal
kommune har ikke fått tilført næringsfondsmidler fra fylkeskommunen siden 2016.
Dette har sammenheng med at de totale midlene fra KMD tildeles fylkeskommunen, og at dette ble
redusert fra og med 2017. Fylkeskommunen vedtok da at tildelingen av KMD-midlene ikke skulle
deles ut til andre enn til regionale råd/regionsamarbeid. Det første året/2017 gikk andelen til
Trondheimsregionen, deretter til Trøndelag Sør.
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Retningslinjer for bruk av de statlig tildelte midlene finnes på hjemmesidene til Kommunal- og
regionaldepartementet. Rapportering for bruken av næringsfond med statlig påfyll for det enkelte år
skal skje til Kommunal- og Regionaldepartementet i henhold til retningslinjer fastsatt av
departementet.
Vurdering
Føringer for vurderingene
I saken til formannskapet (sak 45/20) er det gitt føringer for gjennomgangen av de to fondene. Det
skal gjøres en vurdering av:
o Nye vedtekter som skal gi grunnlag for saksbehandling.
o Nytt og tydelig formål for bruken av fondene.
o Hvordan kommunens roller og måte å jobbe på, kan understøtte positive effekter av
midler til utvikling/verdiskapning.
o Hvordan disse midlene kan understøtte tilskudd/råd/veiledning som gis av
fylkeskommunen, Regionrådene og Næringsforeningene.
o Hvordan midlene bør brukes for i størst mulig grad å bidra til varig verdiskapning.
o Hvilken type støtte som kan gis og hva det ikke kan gis støtte til, sett opp mot
regelverket for offentlig støtte.
o Hvilke typer vilkår som bør stilles som forutsetning for å utløse kommunal støtte
Om sammenslåing av de to fondene
Som de faktiske opplysningene ovenfor viser så disponerer kommunestyret i dag et kraftfond og et
næringsfond. Kommunedirektøren mener det er mest hensiktsmessig å se disse under ett.
Midtre Gauldal kommune har som nevnt ovenfor ikke fått tilført næringsfondsmidler fra
fylkeskommunen siden 2016, og søknader om slike fondsmidler tapper fondet jevnt og trutt og
fondet går derfor mot «null». Ut fra dette er det kommunedirektørens vurdering at det vil være mest
naturlig å avvikle dette fondet.
Midtre Gauldal skal starte opp et omstillingskommuneprogram med mål om å skape arbeidsplasser.
En positiv samfunnsutvikling er en prioritert oppgave for kommunen, og i dette vil det være en
fordel også å kunne ha mulighet for å gi næringslivet økonomisk støtte. Ved å ha kun ett fond vil det
være oversiktlig og enkelt for både politikk, administrasjon og innbyggere å forholde seg til. Ved ett
fond unngås også en sammenblanding av regelverket for de to typene fond, og selve rapporteringen
og regnskapene til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet vil forenkles. Rent konkret kan
dette gjøres ved at dagens næringsfond fortløpende behandler aktuelle søknader inntil fondet er
tomt. Deretter avvikles næringsfondet innen 31.12.2022.
Videre foreslås at kraftfondets nye vedtekter gjelder fra 01.01.2022 ellers så raskt Statsforvalteren har
godkjent nye vedtekter.
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Kraftfondets formål og bruken av midlene
Det foreslås et klart og tydelig formål:
Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå
nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke kommunen som bo- og arbeidsmarked.
For at kommunen fortsatt skal ha en mulighet for å stimulere til lokal næringsaktivitet, vil det være
viktig at kraftfondet kan benyttes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging
for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer.
Fondet må videre også kunne benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler. I tillegg bør
frivillige lag og organisasjoner kunne søke fondet om støtte til investeringer (ikke driftstøtte).
Fondsmidlene skal benyttes til kommunale tiltak, men ikke til å dekke løpende drift av kommunen
selv (bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål). Unntak
er også avlønning av nærings/samfunnsutviklingssjef eller tilsvarende som retter seg mot kostnader
med å forvalte fondet.
Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift.
Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
Formannskapet er kommunens økonomiutvalg, og det synes naturlig at kommunestyret delegerer
myndigheten til å forvalte fondet til formannskapet og at formannskapet er fondsstyre.
Bruken av kraftfondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til
på statsstøtteområdet. EØS-avtalen artikkel 61 forbyr som hovedregel offentlig støtte til
næringslivet. Regelverket angir begrensninger, men også et handlingsrom for det offentlige som
støttegiver.
Søknader og saksbehandling
Søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no
Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned fra mottatt søknad og
nødvendige opplysninger/vedlegg.
Søknader skal normalt inneholde, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse
av prosjektet, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.
Kravene til søknaden må tilpasses det enkelte prosjekt. Saksforberedelsen til fondsstyret legges til
enhet samfunnsutvikling og kultur. Ved behandling av kompliserte saker bør administrasjonen ta
kontakt med fylkeskommunen eller andre faginstanser som kan gi veiledning. Ved framleggelse for
formannskapet skal søknad med alle vedlegg følge saksinnstillingen.
Det utarbeides et svarbrev til søker som skal inneholde:
 Vedtaket fra formannskapet eventuelt kommunedirektørens administrative vedtak
 Betingelser for utbetaling av støtten, som blant annet at
 Beløpet ikke utbetales før prosjektet er gjennomført og regnskapsrapport foreligger
 Prosjektet er i henhold til gjeldende planer og reguleringer
 Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på
inntil ett år.
 Fondsstyrets vurderinger
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Formannskapet avgjør, på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering, hvilke prosjekter som skal
støttes fra kraftfondet. Prosjektene bør vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i
kommunens næringsplan.
Det er klagerett på kommunens vedtak om tildeling av støtte fra kommunens kraftfond, og vedtak
må begrunnes. Det skal gjøres oppmerksom på klagerett når vedtak sendes ut.
Støtteformer og -vilkår
Støtte kan gis som tilskudd eller lån.
Oppsummert foreslår kommunedirektøren følgende vedtekter for kommunens kraftfond:
§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning
Fondet tilføres årlig et beløp (cirka 1,2 millioner kroner i 2021) fra konsesjonsavgiften som et
resultat av konsesjoner fra dagens reguleringer av Sama, Håen og Sokna, sist opprettet ved Kongelig
resolusjon av 31.03.1978.
Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet
og må disponeres i samsvar med vedtektene.
Midtre Gauldal har ikke hjemfallsfond.
§ 2 Formål
Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens
visjon. Det skal bistå nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke
kommunen som bo- og arbeidsmarked.
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte,
tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid
med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler. I tillegg kan
frivillige lag og organisasjoner søke fondet om støtte til investeringer (ikke driftstøtte).
Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og avdrag
på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef
eller tilsvarende for å forvalte fondet.
Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift.
Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
§ 3 Støtteformer
Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.
Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer,
kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke
utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter.
Alle former for aksjekjøp skal vedtas av Midtre Gauldal kommunestyre etter en innstilling fra
kommunens eierforum (formannskapet), og aksjene skal være i kommunens eie.
§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet
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Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på
statsstøtteområdet.
§ 5 Forvaltning
Ved forvaltning av fondsmidlene skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy
likviditet. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.
Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og står for forvaltning av fondet.
Det er klagerett etter Forvaltningsloven på kommunens vedtak om tildeling av støtte fra
kommunens kraftfond, og vedtak må begrunnes.
§ 6 Årsmelding og rapporteringsplikt
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Gjenpart av denne meldingen skal sendes statsforvalteren og fylkeskommunen.
§ 7 Godkjenning av vedtekter
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning
av statsforvalteren. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.
Økonomiske konsekvenser
Næringsfondet avvikles når saldoen er tom. Regnskapsført saldo for næringsfondet i Midtre Gauldal
er kroner 1 457 231 per 30.11.2021.
Kraftfondet tilføres årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av TrønderEnergi AS i medhold av
de gjeldende konsesjonsvilkårene for Sama, Håen og Sokna (utgjør cirka 1,2 millioner kroner for
2021). Renter og annen avkastning av kapitalen skal tas til inntekt for kraftfondet og må disponeres i
samsvar med vedtektene. Regnskapsført saldo for kraftfondet i Midtre Gauldal kommune er per
30.11.2021 kroner 5 521 314 innbetalt av TrønderEnergi AS i medhold av de gjeldende
konsesjonsvilkårene for Sama, Håen og Sokna, sist opprettet ved Kongelig resolusjon av 31.03.78.
Det blir viktig at kommunen tar stilling for hvert år hvor mye som skal brukes av kraftfondet. Som
utgangspunkt bevares kapitalbasen dersom det som utbetales ikke overstiger det som kommer inn av
konsesjonsavgifter. Det kan også være en mulighet dersom kommunen får en balansert økonomi, å
velge å avsette overskudd til kraftfondet for å kunne stimulere næringsvirksomhet.
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Kommunedirektørens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar forslaget til vedtekter for kommunens kraftfond slik
de framgår av saksframlegget.
2. Kraftfondets vedtekter gjelder fra 1. januar 2022. Vedtaket trenger godkjenning av
Statsforvalteren. Søknader om støtte fra kraftfondet skjer via søkeportalen
Regionalforvaltning.no (RF13.50).
3. Kommunestyret delegerer til formannskapet som økonomiutvalg, å være styre for
kraftfondet og behandle søknader i tråd med vedtektene.
4. Midtre Gauldal kommune sitt nåværende næringsfond bringes naturlig til opphør og avvikles
innen 31.12.2022. Sluttrapport vil følge den ordinære årsmeldingen for næringsfondet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 09.12.2021
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar forslaget til vedtekter for kommunens kraftfond slik
de framgår av saksframlegget.
2. Kraftfondets vedtekter gjelder fra 1. januar 2022. Vedtaket trenger godkjenning av
Statsforvalteren. Søknader om støtte fra kraftfondet skjer via søkeportalen
Regionalforvaltning.no (RF13.50).
3. Kommunestyret delegerer til formannskapet som økonomiutvalg, å være styre for
kraftfondet og behandle søknader i tråd med vedtektene.
4. Midtre Gauldal kommune sitt nåværende næringsfond bringes naturlig til opphør og avvikles
innen 31.12.2022. Sluttrapport vil følge den ordinære årsmeldingen for næringsfondet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.01.2022
Oversendelsesforslag fra Per Ingar Almås, Bygdelista:
«Ber om at sak 11/22 utsettes til et senere møte, da saken bør utredes med mer presisering og
komplettering av vedtektene.»
Det ble votert over om saken skulle utsettes.
Forslaget falt med 6 mot 18 stemmer.
Bygdelista samt repr. Fløttum (Sp) og Digre (Krf) stemte for.
Bygdelista fremmet deretter følgende forslag::
Pkt.1: §1 Hjemmel:
• Industrikonsesjonsloven nr.16 §2-3 nr.13,6.ledd
• Vassdragsreguleringsloven nr.17, §11 nr.2,2.ledd
• Konsesjoner 5 Kgl. resolusjoner i perioden 1923-1978
• Kommunale vedtekter (vedtatt dato…….)
Kraftfondets kapital er ca. 5,5 mill NOK pr.1.02.22
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Avkasting pr. år er ca. 1,2 mill. NOK (regnskap år 2020)
Alle konsesjonsavgifter……….. OK
Midtre Gauldal har ikke hjemfallsfond - dette utgår.
Pkt.2: 2. avsnitt tas «i regi» ut.
Nytt pkt.3 Tildelinger
Ved søknad og tildeling av konsesjonsmidler nevnt i § 1 skal det
distrikt som er berørt av vassdragsreguleringene hensyntas
/tilgodesees med forrang.
Pkt.3 blir nytt 4
§ 3 blir § 4 hvor det tas inn bestemmelser om avdragstid, rentevilkår,
sikkerhet dersom det gis lån.
Pkt.4 blir nytt pkt.5: Tilskudd er begrenset til 200.000 EURO – jfr. EØS-avtalen artikkel 61.
Pkt.5 blir nytt pkt.6
Pkt 6 blir nytt pkt.7
Det skal legges fram melding og regnskap for fondets virksomhet….
Gjenpart til fylkeskommunen – tas ut.
Pkt.7 blir nytt pkt.8
Vedtekter sendes til fylkeskommunen – tas ut.
Nytt pkt.9 Søknader fremmes på fastsatt skjema/elektronisk skjema.
Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes for utredning av framsatt forslag.
Det ble votert over saken skulle utsettes for utredning av forslaget.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes.
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Saksframlegg

Arkivnr. 242
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2020/1132-7
Utvalgssak
Møtedato
26/22
02.06.2022
43/22
16.06.2022
Saksbehandler: Alf-Petter Tenfjord

Vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre Gauldal
Dokumenter i saken:
1 I
Gjennomgang av kommunale vedtekter for bruk av
Bygdelista i Midtre Gauldal
kommunalt kraftfond
2 X Nye vedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt
i vassdragsreguleringssaker
3 X Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond)
- rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet
4 X Rundskriv om standardvedtekter for kommunale
næringsfond gitt i vannkraftsaker - Det kongelige
kommunal- og regionaldepartement - november 2011
5 S Gjennomgang av kommunale vedtekter for bruk av
kommunalt kraftfond
6 S Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022
7 S Vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre Gauldal
Vedlegg
1

Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker - Det
kongelige kommunal- og regionaldepartement - november 2011

2

Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022

Sammendrag
Kommunedirektøren la i sak PS 11/22 fram forslag til nye vedtekter for Midtre Gauldal kommunes
kraftfond, og foreslår samtidig å avvikle kommunens næringsfond. Saken ble utsatt og innspill fra
Bygdelista skulle utredes. Saken fremmes nå på nytt med forslag til reviderte vedtekter for nytt
kraftfond for Midtre Gauldal kommune. Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv
samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå nyetableringer og utvikling av
eksisterende virksomheter og være med å styrke kommunen som bo- og arbeidsmarked.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunedirektøren fremmet gjennom sak PS 11/22 forslag om et nytt kraftfond for Midtre
Gauldal kommune. Bakgrunn for saken var PS 45/20 til Formannskapet og enstemmig vedtak om:
«Det settes i gang et arbeid med gjennomgang av vedtektene for kraftfondet og kommunalt
næringsfond, som legges fram for politisk behandling i løpet av høsten 2021».
I kommunestyrets møte 27.1.2022 fremmet Per Ingar Almås, Bygdelista, i starten av møtet følgende
oversendelsesforslag: «Ber om at sak 11/22 utsettes til et senere møte, da saken bør utredes med mer
presisering og komplettering av vedtektene.». Det ble votert over om saken skulle utsettes.
Forslaget falt med 6 mot 18 stemmer. Bygdelista samt repr. Fløttum (Sp) og Digre (Krf) stemte for.
Senere i møtet fremmet Per Ingar Almås, Bygdelista, et konkret endringsforslag (se under).
Ordfører fremmet da forslag om at saken utsettes for utredning av framsatt forslag.
Det ble votert over saken skulle utsettes for utredning av forslaget, og dette ble enstemmig vedtatt.
Bygdelistas endringsforslag:
Pkt.1: §1 Hjemmel:
• Industrikonsesjonsloven nr.16 §2-3 nr.13,6.ledd
• Vassdragsreguleringsloven nr.17, §11 nr.2,2.ledd
• Konsesjoner 5 Kgl. resolusjoner i perioden 1923-1978
• Kommunale vedtekter (vedtatt dato…….)
Kraftfondets kapital er ca. 5,5 mill NOK pr.1.02.22
Avkasting pr. år er ca. 1,2 mill. NOK (regnskap år 2020)
Alle konsesjonsavgifter……….. OK
Midtre Gauldal har ikke hjemfallsfond - dette utgår.
Pkt.2: 2. avsnitt tas «i regi» ut.
Nytt pkt.3 Tildelinger
Ved søknad og tildeling av konsesjonsmidler nevnt i § 1 skal det
distrikt som er berørt av vassdragsreguleringene hensyntas
/tilgodesees med forrang.
Pkt.3 blir nytt 4
§ 3 blir § 4 hvor det tas inn bestemmelser om avdragstid, rentevilkår,
sikkerhet dersom det gis lån.
Pkt.4 blir nytt pkt.5: Tilskudd er begrenset til 200.000 EURO – jfr. EØS-avtalen artikkel 61.
Pkt.5 blir nytt pkt.6
Pkt 6 blir nytt pkt.7
Det skal legges fram melding og regnskap for fondets virksomhet….
Gjenpart til fylkeskommunen – tas ut.
Pkt.7 blir nytt pkt.8
Vedtekter sendes til fylkeskommunen – tas ut.
Nytt pkt.9 Søknader fremmes på fastsatt skjema/elektronisk skjema.
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Vurdering
Det som er vurdert av kommunedirektøren i denne saken, er kun de konkrete forslagene til
endringer i forslag til vedtekter som Bygdelista fremmet 27.1.2022. Resten av kommunedirektørens
belysing av saker med opplysninger, begrunnelse for å gå fra 2 til 1 fond og vurderinger rundt
spørsmålene i saken, er det samme som i sak PS 11/22 for kommunestyret.
Det er gjennomgått punkt for punkt under. Endringsforslag står i rødt, mens strykninger markeres
med gjennomstreking.
Bygdelista sine
endringsforslag
Pkt.1: §1 Hjemmel:
• Industrikonsesjonsloven
nr.16 §2-3 nr.13,6.ledd
• Vassdragsreguleringsloven
nr.17, §11 nr.2,2.ledd
• Konsesjoner 5 Kgl.
resolusjoner i perioden
1923-1978
• Kommunale vedtekter
(vedtatt dato…….)
Kraftfondets kapital er ca.
5,5 mill NOK pr.1.02.22
Avkasting pr. år er ca. 1,2
mill. NOK (regnskap år
2020)
Alle
konsesjonsavgifter………..
OK
Midtre Gauldal har ikke
hjemfallsfond - dette utgår.

Pkt.2: 2. avsnitt tas «i regi»
ut.

Kommunedirektørens kommentar



I vedtektene er det ikke nødvendig å vise til
selve lovbestemmelsene om kraftfond, jf.
rundskriv H-1/11
Ellers ok, se endringsforslag





Nytt pkt.3 Tildelinger
Ved søknad og tildeling av
konsesjonsmidler nevnt i §
1 skal det
distrikt som er berørt av
vassdragsreguleringene
hensyntas

Det er denne setningen det vises til:
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til
næringsformål, som for eksempel
bedriftsstøtte, tilrettelegging for
næringsutvikling i regi av kommunen…..
Det er uklart hva som menes med
endringsforslaget. Formuleringen er
hentet fra tilsvarende vedtekter i andre
kommuner

Kommunedirektørens
konklusjon
Endringer i § 1:
Etter fem kgl.res. i
perioden 1923-1978,
og etter nærmere
regler og fordeling, er
Midtre Gauldal
kommune tildelt årlige
konsesjonsavgifter.
Kraftfondets kapital er
ca 5,5 mill NOK pr
01.02.2022 og tilføres
årlig et beløp på ca 1,2
mill NOK (regnskap
år 2020).
Alle
konsesjonsavgifter,
renter og annen
avkastning skal tas til
inntekt for kraftfondet
og må disponeres i
samsvar med
vedtektene.
Midtre Gauldal har
ikke hjemfallsfond.
Følgende presisering
foreslås:
Kraftfondet skal
fortrinnsvis anvendes
til næringsformål, som
for eksempel
bedriftsstøtte,
kommunale
næringsutviklingstiltak
tilrettelegging for
næringsutvikling i regi
av kommunen…..

Konsesjonsavgiftene anses for geografisk ubundne Det gjøres ikke
midler. Se § 7 i fusjonsforskriften for Midtre
endringer.
Gauldal som trådte i kraft i 1963.
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/196307-05-12
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/tilgodesees med forrang.

Denne legger ingen geografiske begrensninger
eller føringer på senere endringer av slike
vedtekter som MGK kan fastsette.

Pkt.3 blir nytt 4

Se over

§ 3 blir § 4 hvor det tas inn
bestemmelser om
avdragstid, rentevilkår,
sikkerhet dersom det gis
lån.
Pkt.4 blir nytt pkt.5:
Tilskudd er begrenset til
200.000 EURO – jfr. EØSavtalen artikkel 61.

Kommunaldepartementets forslag til
standardvedtekter, har ikke bestemmelser om
dette. Det varierer om kommunene som har kraft
fond har slike bestemmelser, eller om det tas i
tilfelle for tilfelle (siden det nok ikke blir mange
søknader)
Så lenge det vises til at vi holde oss til
internasjonale regler, så anses det tilstrekkelig og vi
slipper potensiell utfordring med å endre vedtekter
dersom tilskuddssummene endrer seg.

Pkt.5 blir nytt pkt.6

Se over

Pkt 6 blir nytt pkt.7
Det skal legges fram
melding og regnskap for
fondets virksomhet….
Gjenpart til
fylkeskommunen – tas ut.

Se over
Pkt.7 blir nytt pkt.8
Vedtekter sendes til
fylkeskommunen – tas ut.

Nytt pkt.9 Søknader
fremmes på fastsatt
skjema/elektronisk
skjema

Dette er kanskje overflødig, men det kan tas inn
og passer i så fall best under § 5
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Det gjøres ikke
endringer.
Ny formulering legges
til: Vilkårene for
lån/avdrag/rente mv
fastsettes i hvert enkelt
tilfelle.
Det gjøres ikke
endringer.

Det gjøres ikke
endringer.
Det skal legges fram
en melding og
regnskap om fondets
virksomhet for
kommunestyret hvert
år. Dette gjøres
samtidig med
kommunens regnskap.
Gjenpart av denne
meldingen skal sendes
Statsforvalteren og
Fylkeskommunen.
Vedtektene kan endres
etter vedtak av
kommunestyret.
Vedtaket trenger
godkjenning
av statsforvalteren.
Kopi av godkjente
vedtekter sendes
fylkeskommunen.
Formuleringen tas inn
som tillegg i § 5:
Søknader fremmes på
fastsatt
skjema/elektronisk
skjema

Oppsummert foreslår kommunedirektøren følgende vedtekter for kommunens kraftfond,
inkl. revisjoner (merket i rødt) basert på Bygdelista sine forslag:
§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning
Etter fem kgl.res. i perioden 1923-1978, og etter nærmere regler og fordeling, er Midtre Gauldal
kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Kraftfondets kapital er ca 5,5 mill NOK pr 01.02.2022 og
tilføres årlig et beløp i størrelsesorden 1,2 mill NOKFondet tilføres årlig et beløp (cirka 1,2 millioner
kroner i 2021) fra konsesjonsavgiften som et
resultat av konsesjoner fra dagens reguleringer av Sama, Håen og Sokna, sist opprettet ved Kongelig
resolusjon av 31.03.1978.
Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet
og må disponeres i samsvar med vedtektene.
Midtre Gauldal har ikke hjemfallsfond.
§ 2 Formål
Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens
visjon. Det skal bistå nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke
kommunen som bo- og arbeidsmarked.
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte,
kommunale næringsutviklingstiltak, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen,
stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid
med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler. I tillegg kan
frivillige lag og organisasjoner søke fondet om støtte til investeringer (ikke driftstøtte).
Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og avdrag
på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef
eller tilsvarende for å forvalte fondet.
Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift.
Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
§ 3 Støtteformer
Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.
Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer,
kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke
utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter.
Alle former for aksjekjøp skal vedtas av Midtre Gauldal kommunestyre etter en innstilling fra
kommunens eierforum (formannskapet), og aksjene skal være i kommunens eie.
Vilkårene for lån/avdrag/rente mv fastsettes i hvert enkelt tilfelle.
§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på
statsstøtteområdet.
§ 5 Forvaltning
Ved forvaltning av fondsmidlene skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy
likviditet. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.
Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og står for forvaltning av fondet.
Det er klagerett etter Forvaltningsloven på kommunens vedtak om tildeling av støtte fra
kommunens kraftfond, og vedtak må begrunnes.
Søknader fremmes på fastsatt skjema/elektronisk skjema.
§ 6 Årsmelding og rapporteringsplikt
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Det skal legges fram en melding og regnskap om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Dette gjøres samtidig med kommunens regnskap.
Gjenpart av denne meldingen skal sendes Statsforvalteren og fylkeskommunen.
§ 7 Godkjenning av vedtekter
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning
av statsforvalteren. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.
Kommunedirektøren viser for øvrig til vedtatt delegeringsreglement, der det står at
kommunedirektøren har fullmakt til å «treffe avgjørelser i enkeltsaker vedrørende støtte fra
næringsfondet, begrenset oppad til en samlet støtte på kr 30 000,- pr tiltak». Dette vil også gjelde for
nytt kraftfond, men kommunedirektøren tenker at dette ikke eksplisitt må omtales i vedtektene for
kraftfondet siden delegeringsreglementet uansett er rammen for all aktivitet kommunen har.
Kommunedirektørens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar forslaget til vedtekter for kommunens kraftfond slik de
framgår av saksframlegget med tillegg og strykninger.
2. Kraftfondets vedtekter gjelder fra første mulige tidspunkt de er godkjent av Statsforvalteren. Når
dette er klart, kommuniseres dette utad. Søknader om støtte fra kraftfondet skjer via
søkeportalen Regionalforvaltning.no (RF13.50).
3. Kommunestyret delegerer til formannskapet som økonomiutvalg, å være styre for kraftfondet og
behandle søknader i tråd med vedtektene.
4. Midtre Gauldal kommune sitt nåværende næringsfond bringes naturlig til opphør og avvikles
senest innen 31.12.2022. Sluttrapport vil følge den ordinære årsmeldingen for næringsfondet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2022
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sven Ola Krognes BL og Svein Fløttum
SP).
Vedtak
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar forslaget til vedtekter for kommunens kraftfond slik
de framgår av saksframlegget med tillegg og strykninger.
2. Kraftfondets vedtekter gjelder fra første mulige tidspunkt de er godkjent av Statsforvalteren. Når
dette er klart, kommuniseres dette utad. Søknader om støtte fra kraftfondet skjer via
søkeportalen Regionalforvaltning.no (RF13.50).
3. Kommunestyret delegerer til formannskapet som økonomiutvalg, å være styre for kraftfondet og
behandle søknader i tråd med vedtektene.
4. Midtre Gauldal kommune sitt nåværende næringsfond bringes naturlig til opphør og avvikles
senest innen 31.12.2022. Sluttrapport vil følge den ordinære årsmeldingen for næringsfondet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2022
Per Ingar Almås fremmet på vegne av Bygdelista følgende forslag:
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Pkt. 1
Forslag til vedtekter Midtre Gauldal kraftfond utarbeidet 13.06.22 vedtas.
Vedtekter Midtre Gauldal Kraftfond

Pkt.1 Bakgrunn
Med hjemmel i Vassdragsreguleringsloven av 14.des. 1917 er det gitt flg. konsesjoner for
regulering, overføring og magasinering av vann.
1. Kgl. res. av 23.11.1923 :Regulering av Samsjøen i Lundasokna.
2. Kgl. res. av 01.06.1962: Regulering av Håen i Lundasokna og regulering med overføring av
Holtsjøen i Hulta m.v.( nå benevnt Ørtsjøen og Ørta) og del av Anfinnbekken
3. Kgl.res. av 10.12.65: Ytterligere regulering av Samsjøen i Lundasokna
4. Kgl.res. av 09.12.1966: Overføring av Store Burusjø til Samsjøen og overføring av Skjelbreia
med sidebekk ,Bubekken, til driftstunnelen for Håen kraftverk
5. Kgl.res. av 10.05.1974: Overføring av Hukla og Kusma til Lundasokna
6. Kgl.res. av 31.03.1978: Utbygging og erverv av fallet i Sama elv mellom Samsjøen og Håen (
Sama kraftverk)
I samme lov kap.4 § 14 settes vilkår for utbetaling av konsesjonsavgifter til kommunen.
Tilsvarende bestemmelse finnes i Vannfallrettighetsloven av 14.des.1917 § 18.
Forannevnte lover sier at konsesjonæren(Trønder Energi AS) skal betale årlig konsesjonsavgift til
kraftfondet.
Det kreves at kommunen skal ha vedtekter som godkjennes av Statsforvalteren.
Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet og må
disponeres i samsvar med vedtektene. Fondskapitalen kan ikke brukes til lån eller tilskudd.
Konsesjonsavgiften er årlig avgift (miljøavgift) som kraftverkseier plikter å betale til kommunen
som er berørt av regulering eller utbygging som kompensasjon for påførte skader i distriktet hvor
den utnyttede vannressursen lokalt befinner seg.

Pkt.2 Hjemmel, kapital og avkastning
Hjemmelen fremgår av Pkt.1.
Kraftfondet var pr.1.jan.2022 pålydende 6,7 mill. NOK (kom.regnskap 2021).
Konsesjonsavgiften tilføres årlig med ca. 1,2 mill. NOK.
Årlig konsesjonsavgift innbetales av konsesjonæren i medhold av gitte konsesjoner nevnt i pkt.1.

Pkt.3 Formål
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Midler fra kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål - som bedriftsstøtte,
tilrettelegging for næringsutvikling , stedsutvikling, infrastruktur, landbruksrelaterte formål.
Fondet kan ikke benyttes til å dekke løpende drift av kommunen bortsett fra renter og avdrag på
investeringer til kommunale bygg/anlegg og avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte
fondet.
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til investeringer.

Pkt.4 Støtteformer
Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.
Midlene kan ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer,
kan ikke dette utgjøre mer enn 30% av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke
utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.
Aksjekjøp avgjøres av kommunestyret og aksjene er kommunens eie.
Vilkårene for lån/avdrag/rente m.v. fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter likhetsprinsippet.
Ved søknad om støtte skal søknader innenfor det distrikt som er berørt av vassdragsreguleringer
nevnt pkt.1 hensyntas og tilgodesees med forrang.

Pkt. 5 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet
Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til.
Støttebeløp må ikke overstige grensen i EØS-avtalen artikkel 61.

Pkt.6 Forvaltning
Ved forvaltning av fondsmidlene skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Renter
og avdrag tilbakeføres fondet.
Formannskapet utgjør kraftfondets styre og fatter vedtak om bruk av fondets midler.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge samlet tilskudd inntil kr.30.000.-pr. tiltak.
Det er klagerett etter Forvaltningslovens bestemmelser på fondsstyrets vedtak.
Vedtak skal begrunnes.
Søknader fremmes på eget tilpasset skjema evt. elektronisk skjema.

Pkt.7 Årsmelding og rapporteringsplikt
Det skal legges fram årsmelding og regnskap om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Dette gjøres samtidig med kommunens regnskap og årsberetning.

Pkt.8 Godkjenning av vedtekter
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Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtektene trenger godkjenning av
Statsforvalteren.

Pkt. 2
Formannskapets forslag i innstillingen pkt. 4 utgår og fremmes som egen sak senere ang. avvikling
av kommunens næringsfond.
Votering:
Det ble foretatt alternativ votering mellom formannskapets innstilling og BL’forslag.
Formannskapets innstilling vedtatt med 19 mot 4 stemmer (BL).

Vedtak
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar forslaget til vedtekter for kommunens kraftfond slik
de framgår av saksframlegget med tillegg og strykninger.
2. Kraftfondets vedtekter gjelder fra første mulige tidspunkt de er godkjent av Statsforvalteren.
Når dette er klart, kommuniseres dette utad. Søknader om støtte fra kraftfondet skjer via
søkeportalen Regionalforvaltning.no (RF13.50).
3. Kommunestyret delegerer til formannskapet som økonomiutvalg, å være styre for
kraftfondet og behandle søknader i tråd med vedtektene.
4. Midtre Gauldal kommune sitt nåværende næringsfond bringes naturlig til opphør og avvikles
senest innen 31.12.2022. Sluttrapport vil følge den ordinære årsmeldingen for næringsfondet
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2022/3796-1
Utvalgssak
Møtedato
58/22
08.09.2022
Saksbehandler: Marit Kristin Krogstad/Bodil Brå Alsvik

Evaluering av retningslinjer for tildeling av tilskudd til vedlikehold av private
veier

Dokumenter i saken:
1 S Evaluering av retningslinjer for tildeling av tilskudd til vedlikehold av private
veier

Sammendrag
Retningslinjene for tildeling av kommunalt tilskudd ble endret i 2021 og det er nå foretatt en
vurdering av hvilken virkning endringene har hatt. Endringen går ut på at det nå trekkes 200 meter
per husstand fra tilskuddsberettiget veilengde, mens det tidligere ble trukket fra 1000 meter
uavhengig av antall husstander. Kommunedirektørens vurdering er at de nye retningslinjene bidrar
til en mer rettferdig fordeling av tilskuddet; det gis et lavere tilskudd til veier der det er få meter vei
per husstand sammenlignet med tilskuddet som gis til veier med lange strekninger med få brukere å
fordele vedlikeholdskostnadene på. Kommunedirektøren foreslår at dagens retningslinjer
videreføres.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
I 2021 ble det vedtatt nye retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til vedlikehold av private
veier i Midtre Gauldal. Kommunestyret har bedt om en evaluering av hvordan endringen i
retningslinjene har fungert.
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Faktiske opplysninger
Kommunestyret fastsetter årlig en økonomisk ramme for tilskudd til private veier. Søknadsfristen er
1.juli, og det er utarbeidet et søknadsskjema som benyttes i stor grad. Søknadsskjemaet ligger på
kommunens hjemmeside. Tilskuddet gis i form av enkeltvedtak.
Det er stort sett eiere av private gårdsveier og veilag som søker om tilskudd til vedlikehold. Ved de
tre siste tildelingene ble det registrert mellom 21 og 26 søknader. Behandlingen av et slikt antall
søknader utløser ca. tre til fire dagers arbeidsinnsats (inkl. ev klager) ved enhet for eiendom og
kommunalteknikk.
Hovedforskjellen mellom tidligere og någjeldende retningslinjer er at det nå trekkes 200 meter per
husstand fra tilskuddsberettiget veilengde, mens det tidligere ble trukket fra 1000 meter uavhengig av
antall husstander.
Tabellen under er en oversikt over søknadene og tildelingen for 2019 og 2021. Oversikten viser
hvilke utslag endringene i retningslinjene har gitt. I 2020 ble det vedtatt å ikke utbetale tilskudd. De
siste vedtakene ble sendt til søkerne i uke 33, det vil si at klagefristen ikke er utgått. Fordelingen er
ikke avgjort før etter eventuelle klager.

Antall søknader
Antall tilskuddsberettigede
Antall avslag
Antall nye søkere sammenlignet med forrige
tildeling
Antall søkere som også søkte ved forrige tildeling
Tilskuddsberettiget veilengde [m]
Metersats [kr/m]
Laveste tilskuddssum
Høyeste tilskuddssum

2019 –
gammel
ordning
23
23
0

21 286
17,05
Kr. 3 410
Kr. 47 750

2021 – ny
ordning

2022 – ny
ordning

26
23
3
10

21
19
2*
6

16
21 318
12,40
Kr. 2 479
Kr. 19 833

15
16 254 *
15,38 *
Kr. 3 076 *
Kr. 21 533
*

*Foreløpige tall før klagefrist utgår

Tildelt tilskudd til de 16 søkerne som søkte både i 2019 og 2021 (med forrige og gjeldende
reglement) er sammenlignet for å se hvilke utslag de nye retningslinjene fikk for dem:




9 av søkerne fikk liten eller ingen endring i sin andel av det totale tilskuddet.
2 av søkerne fikk høyere andel i 2021 enn i 2019. Disse får mindre fradrag ettersom det er
kun 1 husstand langs veiene.
2 søkere fikk lavere andel i 2021 enn i 2019 og 3 søkere var ikke tilskuddsberettiget i 2021.
Dette på grunn av mange husstander langs veien (antall mellom 9 og 16).

I forbindelse med revideringen av retningslinjene i 2021 ble det laget et søknadsskjema der søker
skal svare på om det kreves inn bompenger på veien det søkes tilskudd til, og om det er stor allmenn
ferdsel i forbindelse med friluftsliv/fritidsbebyggelse. For to av veiene som det er søkt om tilskudd
til i 2022 oppgis det at det er bomvei på deler av strekningen, for den ene gjelder dette etter siste
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fastboende. For fire av veiene som det er søkt om tilskudd til i 2022 er det oppgitt at det er stor
allmenn ferdsel i forbindelse med friluftsliv/fritidsbebyggelse. Tre av disse mottar bidrag fra andre
brukere, enten som frivillig bidrag eller årsavgift.
Erfaringene viser at ikke alle søkere har fått med seg at kravet om fratrekk for husstand gjelder
fastboende.

Vurdering
Kommunedirektørens vurdering er at de nye retningslinjene bidrar til en mer rettferdig fordeling av
tilskuddet; det gis et lavere tilskudd til veier der det er få meter vei per husstand sammenlignet med
tilskuddet som gis til veier med lange strekninger med få brukere å fordele vedlikeholdskostnadene
på.
Vedlikehold av de private veiene berører folks privatøkonomi, og behovet for og ønsket om tilskudd
er nok større enn det kommunen kan innfri innenfor gitte økonomiske rammer.
Det at innbyggere kan søke om kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier er isolert sett
positivt og et gode for innbyggerne det gjelder. Samtidig innebærer ordningen relativt mye
administrativt arbeid for tildeling av relativt små beløp og som kommer relativt få innbyggere til
gode. De kommunale veiene har også et omfattende behov for vedlikehold, og
kommunedirektørens vurdering er at med de knappe økonomiske rammene kommunen har så bør
nytte for flere framfor nytte for enkelte prioriteres. Private veier bør i størst mulig grad finansieres
med de virkemidler som veiloven åpner for. Kommunedirektøren har imidlertid oppfattet at det er
politisk enighet om at en ordning med tilskudd til vedlikehold av private veier er ønskelig, og
foreslår derfor at dagens retningslinjer videreføres.
Kommunedirektørens innstilling
Gjeldende retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier
videreføres.
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Saksframlegg

Arkivnr. 037
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2022/3765-1
Utvalgssak
Møtedato
59/22
08.09.2022
Saksbehandler: Håvard Ler/Alf-Petter Tenfjord

Økt kapitalbehov Midtre Gauldal Utvikling KF

Dokumenter i saken:
1 S Økt kapitalbehov Midtre Gauldal Utvikling KF
2 I MGU - Kapitalbehov på kort sikt

Håvard Ler

Vedlegg
1 Støren Sør Status august 2022
2 MGU - Kapitalbehov på kort sikt
3 Styremøte 20 juni 2022 Referat

Sammendrag
Midtre Gauldal Utvikling KF (heretter MGU KF) har behov for ny kapital for å ferdigstille området.
Dels gjelder dette kapitalbehov allerede høsten 2022 til oppgjør knyttet til rettsprosess rundt
overskjønn, forfall av renter på lån og gjenværende oppgaver BN1 og vei. Dels gjelder
kapitalbehovet at det i løpet av 2023 skal ferdigstilles infrastruktur knyttet til BN1 og et
fordrøyningsanlegg. I saken foreslås et opplegg for hvordan eier ser for seg at kapitalbehovet på kort
sikt kan dekkes gjennom lån og tilskudd. Videre legges det opp til en del konkrete forventninger og
rammer fra eier til videre utvikling av MGU KF for å kunne håndtere måloppnåelse og risiko.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunestyret ga i k-sak 33/18 Midtre Gauldal Næringsselskap KF (nå Midtre Gauldal Utvikling
KF) mandat til å utvikle Støren Sør. Der ble det også garantert for låneopptak på inntil 200 mill. kr.
Denne lånerammen er benyttet og Midtre Gauldal Utvikling KF har nå behov for ny kapital for å
kunne ferdigstille vei og BN1, samt betale renter på allerede opptatte lån.
Midtre Gauldal kommune har mottatt henvendelse (vedlagt) fra styret i MGU KF, som har fattet
følgende vedtak:
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1. Midtre Gauldal Utvikling KF ber Midtre Gauldal kommune om å få utvide eksisterende lån i KLP pålydende
200 MNOK tilknyttet Støren Sør, lånnummer 8317 56 72446. Tidligere godkjent låneramme på 200
MNOK fra kommunestyresak PS 33/18 utvides til 250 MNOK
2. Midtre Gauldal Utvikling KF ber om å få fullmakt til å trekke på lån innen ny låneramme for å finansiere
gjenstående arbeid samt gjennomføre oppgjør ifm. Overskjønn (erstatninger og prosesskostnader).
I tillegg legges det til grunn for saken hva MGU KF har meldt tilbake til eier på eiermøte mellom
MGU KF og kommunen v/formannskapet den 25.08.2022. Presentasjon fra MGU KF er vedlagt.
MGU KF gav her tilbakemelding til eier på en rekke av de bestillinger til utredninger mv som eier
bestilt, jf. PS 6/21 og PS 61/19 (med unntak av bestilling i budsjett 2021, «kommunestyret ber
Midtre Gauldal Utvikling KF om å utrede muligheten for oppfølging av utleiebygg i tilknytning til
Støren Sør). Eiermøte 25.8 vil bli fulgt opp i senere saker, men dokumentasjonen gitt i møtet tas
med her fordi det er relevant bakteppe for denne saken om kapitalbehov.
Faktiske opplysninger
Kommunestyret vedtok i k-sak 24/22 budsjett for 2022 for MGU KF. Driftsbudsjettet viste et
overskudd på 1,3 mill. kr., mens investeringsbudsjettet var svært forenklet og viste kun behov for
låneopptak på 10 mill. kr. til investering i varige driftsmidler. I dag ser man at driftsbudsjettet ikke
lenger er realistisk, der mye kan forklares med inntektsforutsetningene som er lagt til grunn. Blant
annet så er det budsjettert med 7 mill. kr. i inntekt fra salg av eiendom. Det er også forutsatt en
inntekt på ca. 160 000 kr. gjennom utleie av daglig leder til Gaula Senter AS. Dette har ikke blitt
gjennomført. I tillegg så gir den siste tids renteøkninger utslag på rentekostnadene da alle
eksisterende lån er med flytende rente.
Summen av dette, og andre mindre endringer, gjør at MGU KF sannsynligvis vil få et betydelig
underskudd i 2022.
Kommunale foretak som driver næringsvirksomhet kan utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven
jf. § 7-1 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv. Denne muligheten er benyttet for MGU KF, noe som innebærer at også
budsjettet skal settes opp etter bestemmelsene i regnskapsloven. Vedtatt budsjett inneholder avdrag
på lån som en kostnad, noe som ikke er i henhold til formkravene. Denne feilen bidrar til et
misvisende bilde av forventet årsresultat, og det er vanskelig akkurat hvor stort regnskapsmessig
underskudd man kan forvente. Samtidig så er likviditetsbehovet uansett reelt, da det ikke er penger
tilgjengelig for å betale regninger som forfaller i nær framtid.
Referatet fra styremøte i MGU KF den 20. juni viser at:
-

-

kapitalbehovet på kort sikt (2022 og første halvår 2023) er i underkant av 40 mill. kr. Av
dette så trengs ca. 25 mill. kr. høsten 2022 til oppgjør overskjønn, renter på lån og
gjenværende oppgaver BN1 og vei. Deretter trengs ca. 15 mill. kr. til infrastruktur BN1 og
fordrøyningsanlegg i løpet av 2023. Ferdig infrastruktur vil sannsynligvis gjøre området mer
salgbart.
På lengre sikt så vil en eventuell videre opparbeidelse av næringsområdet (BN2, BN3 og
BN4) kreve ytterligere kapitaltilførsel jf. tabellen under. MGU KF opplyser at beløpene er
basert på erfaringstall og må betraktes som grove anslag.
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En utvidelse av lånerammen vil naturligvis medføre økte finanskostnader i framtiden. Ved å bruke et
serielån på 50 mill. kr. med 40 års avdragstid som eksempel så vil man per 31.08.2022 få omtrent
disse rentebetingelsene:

Dette vil gi følgende økte renter og avdrag (årlig effektiv rente) de neste 4 årene (tall i tusen):
P.t.-rente
Fastrente 3 år
Fastrente 5 år
Fastrente 10 år
Avdrag

2023
1 588
2 259
2 115
2 195
1 250

2024
1 548
2 202
2 062
2 140
1 250

2025
1 508
2 146
2 009
2 085
1 250

2026
1 468
2 089
1 956
2 030
1 250

Et alternativ til at MGU KF låner hele beløpet er at kommunen dekker deler av kapitalbehovet
gjennom investerings- eller driftstilskudd. Kommunens likviditet tillater ikke å dekke hele behovet,
selv om det skulle vært ønskelig. I forbindelse med salg av aksjer i Gauldal Nett AS vedtok
kommunestyret å avsette noe av midlene på investeringsfond. I k-sak 33/18 står det at «kommunen
kan finansiere kostnadene ved utvikling av Støren Sør ved å belaste dette investeringsfondet i den
grad næringsselskapet trenger kapital for å betjene låneopptak til formålet. Når areal selges skal
næringsselskapet refundere kommunens støtte til låneopptaket». Per dags dato står det ca. 18,5 mill.
kr. på fond 25399020 «Inv.fond – Fremme næringsutvikling i kommunen». Skillet mellom drift og
investering etter kommunale regnskapsregler er imidlertid ganske skarpt, og midlene på
investeringsfondet kan som hovedregel bare brukes til å dekke utgifter til investering i anleggsmidler.
Det vil si at «kapital til å betjene låneopptaket», her i form av renter, ikke kan dekkes av
investeringsfond.
Et driftstilskudd til MGU KF vil bli bokført i kommunens driftsregnskap og derigjennom redusere
kommunekassens driftsresultat. En naturlig motpost ved innarbeidelse i budsjettet vil være å
redusere årets planlagte avsetning til disposisjonsfond, og eventuelt bruke av tidligere avsatte midler.
Et annet alternativ til motpost kan være å redusere kommunens driftsrammer, men det vil kreve at
innsparingstiltak iverksettes umiddelbart.
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Både drift- og investeringstilskudd vil påvirke kommunens likviditet. Selv om det i regnskapet totalt
er bokført ca. 125 mill. kr. på ubundne og bundne drift- og investeringsfond, må det presiseres at
dette er regnskapsmessige størrelser. Det vil si at dette ikke betyr at kommunen til enhver tid har
tilsvarende beløp i disponibel likviditet. Det kan nevnes at innestående på driftskonto per 31. august
er ca. 25 mill. kr., noe som betyr at likviditetsprognosen må hensyntas når det skal avgjøres hvordan
kapitalbehovet skal dekkes.
Vurdering
a) Generelt om situasjonen
Området Støren Sør er en betydelig samfunnssatsning og løft for kommunen. Hensikten er å øke
attraktiviteten knyttet til næring og bolig. Gjennom næringsetablering og boliger, kan det gi
nødvendig utvikling og inntekter til kommunen. Kommunen har i tillegg til Støren Sør, startet et
omstillingsprogram over 6 år for å oppnå en positiv samfunnsutvikling etter at Norsk Kylling flyttet
sitt slakteri. På kort sikt har vi blitt færre innbyggere som gir oss tapte inntekter, men vårt klare mål
er flere arbeidsplasser, økt antall innbyggere og gjennom det økt inntekter for å skape en bedre
kommune.
En kommune kan selvsagt ikke vedta hvor bedrifter etablerer seg, men det kan legges til rette med
areal. Erfaring viser at for å lykkes som næringsvennlig kommune må areal være tilgjengelig, og at
det er mangel på næringsareal i Trondheimsregionen. Bedrifter rapporter til Trondheimsregionen at
viktig faktorer blant annet er pris på ferdig opparbeidet areal, lokalisering (kundegrunnlag,
transport/logistikk, synlighet mot trafikkårer, tilgang på kompetanse, salgbarhet av arealet om x år,
etc), og tilknytning til infrastruktur som strøm, vann, kloakk, vei, jernbane mv).
Tilgang på nok og riktig næringsareal er svært viktig for å sikre nyetableringer og muligheter for
utvidelse av allerede etablerte bedrifter. MGU KF sitt oppdrag er å legge til rette for dette i Støren
Sør. Når oppdraget ble gitt i 2018, var opprinnelig plan å gjennomføre bygging av VVA (vei, vann
og avløp) fram til det regulerte næringsområdet. Med de endringer som er gjort i gjennomføringen,
står både vei og det første næringsområdet på det nærmeste ferdig. Selv om opprinnelig låneramme
er brukt, gjenstår noe for å få prosjektet tilstrekkelig ferdig til at det er salgbart. Slik saken var
fremmet i 2018 og de beregninger som lå til grunn, kunne det ikke nødvendigvis forventes at
tilgjengeliggjort låneramme skulle dekke «alt» (vei, opparbeiding av alt næringsareal, bolig mv). Vi er
der vi er nå 4 år etter vedtaket, samtidig som vi nå også vet mer om veien videre.
Kommunedirektøren vurderer det på den ene siden som nødvendig og riktig at man nå står løpet ut,
og finansierer prosjektets første del i tråd med det MGU KF ber om. Uten at det gjøres, så er det en
reell sannsynlighet for at man blir stående igjen med en betydelig kostnadsside, og ingen inntekter.
Slik MGU KF er satt opp er det som en gjennomføringsorganisasjon av et utbyggingsoppdrag
finansiert av lån, samtidig som det (før salg) er lite løpende inntekter å finansiere forpliktelser med.
Kommunens økonomi gir heller ikke rom for at kapitaltilførsel i den størrelsesorden som MGU KF
trenger nå, kan gjennomføres uten ytterligere låneopptak.
På den andre siden mener kommunedirektøren, at det er nødvendig at kommunen som ansvarlig
eier nå må tydeligere en del forhold for å ha nødvendig kontroll på den risiko som er knyttet til
satsingen på Støren Sør:
-

Vi må få ferdigstilt dagens næringsareal for salg, og MGU KF må gjøre det som er mulig for
å selge det areal som er tilgjengelig.
Forpliktelser på lån må dekkes av eier dersom MGU KF ikke har tilstrekkelige inntekter.
Kommunen har en god økonomisk situasjon nå, men står den neste 10 års perioden foran
store utgifter pga demografiendringer, vedlikeholdsetterslep, nye investeringer mv. Derfor,
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-

-

bør eier både på kort og lang sikt begrense låneopptaket til MGU KF så sant vi ikke har et
kunnskapsgrunnlag som viser at den økonomiske risikoen med videre utbygging er lav.
Det forventes at MGU KF styrer slik at eier har større forutsigbarhet i tid og
kunnskapsgrunnlag ift økonomiske behov. Det bes nå om økt låneopptak på 50 mill kr, i en
situasjon der vedtatt årsbudsjett 2022 tilsier overskudd og investeringsbudsjettet viste et lavt
kapitalbehov. Det forutsettes at MGU KF gir eier innspill om realistiske
budsjetter/investeringsplaner både for det enkelte år og i økonomiplanperioden. Inkludert i
dette forventes det at MGU KF også ser på inntektssiden og at de viser hvilke
finanskostnader de kan dekke selv.
Det er allerede planavklart mer areal både til næring og bolig. Ytterligere areal til næring og
bolig vil bli avklart når kommunedelplan Støren kommer til sluttbehandling i løpet av 2022.
Som vist av MGU KF på eiermøte 25.8.2022, krever dette betydelig kapital for å utvikle.
o MGU KF forutsettes å prioritere ferdigstilling av BN1, samt planlegging av en
gjennomføring for å etablere byggeklare boligtomter.
o MGU KF bes om å komme tilbake med et kunnskapsgrunnlag om spørsmål og
veivalg som knyttes seg til opparbeiding av boligareal. Selve arbeidet med
reguleringsplan for første boligområde bør gjennomføres av kommunen, og det bør
skje så raskt som mulig. Det bør forutsettes at kommunedirektøren rigger et prosjekt
for dette, og at økonomi og organisering avklares i budsjettprosessen for 2023.
o Det forutsettes at videre prosjektering og regulering av BN2-4 ikke skjer før BN1 er
bortimot solgt og eier har uttalt seg til et kunnskapsgrunnlag om framdrift.

b) Kapitalbehov for MGU KF på kort sikt
MGU KF skisserer i referatet fra styremøtet 20. juni et kortsiktig kapitalbehov på i underkant av 40
mill. kr. men ber om at lånerammen utvides med 50 mill. kr.
Kommunedirektørens forståelse er at det faktiske kapitalbehovet på dette tidspunktet er 39,45 mill.
kr., inkludert 1 mill. kr. til detaljregulering bolig og 4 mill kr til renter. Kommunedirektøren antar at
differansen mellom kortsiktig kapitalbehov (39.45 mill kr) og ønsket låneramme (50 mill kr) skyldes
at foretakets likviditet er anstrengende og at det er ønskelig med et større handlingsrom i framtiden.
Siden deler av kapitalbehovet skyldes forpliktelser man allerede har tatt på seg (renter) er det ikke et
reelt alternativ å unngå noen kapitaløkning. Årsaken til det, er at kommunen gjennom
organisasjonsformen kommunalt foretak, uansett er ansvarlig for forpliktelsen til syvende og sist.
Når det gjelder ytterligere investeringer så kan man velge å si stopp, med de konsekvensene det
måtte medføre.
Selv om det er mulig, så tenker kommunedirektøren at det ikke er hensiktsmessig at renter på
tidligere opptatte lån dekkes med nye låneopptak. Årets rentekostnad ble før sommeren anslått til 4
mill. kr., men den siste tids utvikling gjør at man nå bør ta høyde for at de kan bli på ca. 4,5 mill. kr.
Lønn til ny daglig leder ansatt i 2022, er så langt dekket av kommunekassen, men er ikke nevnt som
en del av det kortsiktige kapitalbehovet. Kommunedirektørens vurdering er derfor at rentene bør
finansieres gjennom et driftstilskudd fra kommunen på 5 mill. kr. Tilskuddsbeløpet vil gi et anslått
handlingsrom på 0,5 mill. kr. til å dekke andre driftsutgifter også.
Når det gjelder behovet knyttet til ferdigstillelse av vei og BN1 på 34,45 mill. kr, så kunne deler vært
finansiert gjennom bruk av investeringsfond. Dette vil midlertid være krevende med tanke på
kommunens egen likviditet, og ytterligere låneopptak vurderes derfor som et bedre alternativ.
Kommunedirektøren vurderer det ikke som hensiktsmessig å øke lånerammen ut over behovene
som faktisk er tallfestet på dette tidspunktet, og styret i MGU KF bør heller fremme en ny sak hvis
de faktiske behovene skulle vise seg å være større enn antatt.
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Kommunedirektørens samlede vurdering blir derfor at lånerammen økes med 35 mill. kr
(34,45 mill kr er avrundet opp). Lånerammen tilknyttet Støren Sør vil da være på 235 mill. kr.
Fram til man får inntekter fra tomtesalg vil Midtre Gauldal kommune sannsynligvis være nødt til å
dekke renter og avdrag knyttet til Støren Sør, noe som bør og må hensyntas i kommende
økonomiplan. Kommunedirektøren ber derfor eier om å klargjøre en forventning om at MGU KF i
løpet av september måned utarbeider budsjett i henhold til gjeldende regelverk for perioden 20222026, samt en likviditetsprognose for samme periode. I dette må det også forventes at MGU KF ser
på alle muligheter de har til å øke dagens inntekter/få nye inntekter.
c) Kapitalbehov for MGU KF på lengre sikt
Støren Sør har utvidelsesmuligheter i allerede godkjente planer og i kommende planer
(kommunedelplan Støren). Se bilde under som MGU KF brukte på eiermøte 25.8.2022. Uansett når
og på hvilken måte man går videre (det er flere muligheter ift standard på løsninger, om man selv
står for bygging, fordeling av kostnader ift selvkostområder på VA mv), så vil det kreve betydelig
kapital.
Eier v/kommunestyret har som tidligere nevnt bestilt en rekke utredninger som vil kunne gi et
kunnskapsgrunnlag for å beslutte veien videre. MGU KF gav på eiermøte 25.8.2022 tilbakemelding
på noen punkter her. I denne saken avklares spørsmål av betydning på kort sikt.
Kommunedirektøren tenker at eier parallelt må jobbe med mer langsiktige spørsmål. Likevel
anbefaler kommunedirektøren, jf. ovenfor, at eier er tydelig noen prinsipper for videre arbeid nå.
Styrende for alt må være at eier ikke tar på seg større risiko enn man kan bære verken økonomisk
eller på andre måter.

d) Særskilt om bolig
For å være attraktiv som kommune, er det også nødvendig med areal til bolig. På Støren er det
nødvendig med flere tomter. Støren Sør vil kunne dekke opp deler av dette, men også andre
områder er aktuelle. I kommunedelplan Støren som kommer til politisk behandling i høst, vil
kommunedirektøren gi en vurdering om flere områder (som i dag har rekkefølgebestemmelser etc)
kan gjøres tilgjengelig for bygging.
MGU KF har mange, store og viktige oppgaver. Det er en del av formålet å drive både med
nærings- og boligutvikling. I eiermøte opplyste MGU KF at konkurransegrunnlaget for oppdraget
med å utarbeide detaljreguleringsplan for områdene BF4 og ev BF3 er i gang, med forventet
oppstart av selve arbeidet høsten 2022.
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Kommunedirektøren mener at kommunen selv bør ta ansvar for selve reguleringsarbeidet. MGU
KF må selvsagt være involvert i dette og beholder sitt tildelte ansvar for å utvikle området, men det
kan være viktig bidrag til raskere framdrift at kommunen selv bidrar til å drive fram planen. KF
administrasjonen har mange og store oppgaver, kompetansen er god, men kapasiteten knapp (en
person).
Uansett valg, er det en forutsetning at det ivaretas nødvendig ryddighet og skille mellom ulike roller
som eier, reguleringsmyndighet og tiltakshaver.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Midtre Gauldal:
1. Vedtar at Midtre Gauldal Utvikling KF kan foreta et låneopptak på inntil 35 mill. kr. for å
ferdigstille vei og BN1. Samlet låneramme blir da 235 mill kr.
2. Vedtar at Midtre Gauldal kommune gir i 2022 et driftstilskudd på 5 mill. kr. til Midtre Gauldal
Utvikling KF. Budsjettmessig inndekning skjer gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond
jf. tabellen under.
3. Forventer at Midtre Gauldal Utvikling KF utarbeider budsjett i henhold til gjeldende regelverk,
og en likviditetsprognose, for perioden 2022-2026 med frist for oversendelse til kommunen i
løpet av september måned. KFet må se særskilt på muligheten for å øke eksisterende inntekter,
og muligheten for nye inntekter.
I tillegg til dette, vil kommunestyret som eier for Midtre Gauldal utvikling KF, klargjøre følgende av
betydning for videreutvikling av Støren Sør:
a) Det prioriteres å ferdigstille dagens næringsareal for salg, og KF må gjøre det som er mulig
for å selge det areal som er tilgjengelig.
b) Forpliktelser på lån må dekkes av eier dersom MGU KF ikke har tilstrekkelige inntekter. Det
forventes at KF gir eier et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og tid nok til å vurdere
økonomiske behov og risiko.
c) KF bes om å komme tilbake med et kunnskapsgrunnlag om spørsmål, kostnader og veivalg
som knyttes seg til og må gjøres rundt framdrift for å få opparbeidet av boligareal.
d) Kommunestyret ber kommunedirektør rigge et prosjekt for å gjennomføre selve
reguleringsprosessen av første boligområder i regi av kommunen. Kostnader og organisering
omtales i handlingsprogrammet for 2023. Selve arbeidet bør rigges for rask framdrift. KFet
involveres i arbeidet. Spørsmål rundt roller i selve boligutbyggingen tas i forbindelse med
diskusjon knyttet til sak som fremmes i lys av punkt c).
e) Det forutsettes at videre prosjektering og regulering av BN2-4 ikke skjer før BN1 er bortimot
solgt og eier har uttalt seg til et framlagt kunnskapsgrunnlag om framdrift.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

2022/148000
2022/154010

8810**
995100

325
880
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Prosjekt

Beløp (Kr)

5 000 000
-5 000 000

25. August 2022
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Vedtekter - Formål
Foretaket ble etablert i 2007 samtidig som
ANS Støren Industribygg ble avviklet.
Midtre Gauldal Utvikling KF eies 100 % av
Midtre Gauldal kommune.
Styre bestående av fem medlemmer med
Geir Moholdt som styreleder.
Selskapet har en ansatt, Daglig leder Torkil
Leinum
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Eiendeler (utover Støren Sør)

Gaula Senter (35,7 %)

Støren Treindustri

«Shell-tomta»

Selskapets eiendeler består av disse tre postene. Det er kun STI som genererer inntekt for
selskapet med brutto 1,4 mill kroner per år.
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Støren Sør
Status og veien videre

646

Visjon
Dette er målet
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Opprinnelig vedtak
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Hvor langt er vi kommet
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2018

Utvikling i prosjektet
Støren Sør VVA

Opprinnelig plan vår å gjennomføre bygging av VVA (vei, vann og
avløp) fram til det regulerte næringsområdet

2023

2022

Støren Sør BN1
Opparbeiding

MGU beslutter å opparbeide BN1 (det første næringsområdet). Fylles ut
og infrastruktur bygges fram til området (mangler inne på området).

Støren Sør
Grunnerverv

MGU involvert i eksproprieringen. Skjønn fra Tingretten anket til
Overskjønn i Lagmannsretten (høst 22).

Etablere intern VVA på hele/ deler av BN1. Vil gjøre området mer
attraktivt for mindre tomtestørrelser (3-5 dekar).

Støren Sør
Intern infrastruktur BN1

Støren Sør Bolig
Regulering - utbygging

Oppstart detaljregulering høsten 2022
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Hva har det kostet
Prosjektkostnader vei og BN1
Vei (Prosjektregnskap april22)
Næringsareal (BN1) (prosjektregnskap april22)
Bolig
Prosjektkostnad vei og BN1 (estimat)
Renter (estimert januar20 - april22)
Renter (estimert mai22 - desember22)
Sum kostnad vei og næringsareal (BN1)

30.04.2022 Gjeværende(e) Ferdig
Merknad
137 000 000
9 750 000
146 750 000 fram til BN1
57 000 000
24 700 000
81 700 000 Inkl tomteerverv
100 000 ?
100 000 forarbeid
194 100 000
34 450 000
228 550 000
7 133 333
7 133 333
2 666 667
2 666 667
238 350 000

Poster utover opprinnelig ramme på 200 MNOK
Tomteerverv inkl rettskostnader
15,500 MNOK
Infrastruktur inne på BN1
14,950 MNOK
Renter fram tom 2022
9,800 MNOK
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Hva gjenstår å gjennomføre/ betale
Tomteerverv inkl rettskostnader
Gjenværende oppgaver vei og næringsområde
Renter 2022
Infrastruktur inne på BN1

15,500 MNOK
4,000 MNOK
4,000 MNOK
14,950 MNOK

De tre øverste postene er oppgaver vi er forpliktet til å gjennomføre. Nederste post, Infrastruktur
inne på BN1, kan gjøres helt eller delvis.
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Framtidige områder for utvikling
Første trinn bolig
Neste trinn næringstomter
BN2 – BN4

Andre trinn trinn bolig
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Neste trinn næring

klart for opparbeiding
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Kostnadsestimater og tidsanslag
Estimatene i dette notatet er hovedsakelig basert på erfaringstall,
og er ikke kalkyler basert på prosjektering og tilbudsinnhenting.
Estimatene vil derfor være relativt grove og betydelige avvik kan
oppstå.
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Bolig
Vi er nå i ferd med å utarbeide konkurransegrunnlaget for oppdraget med å utarbeide detaljreguleringsplan for
boligområdene BF4 og eventuelt BF3. Forventet oppstart reguleringsarbeid høsten 2022.
Dette arbeidet gjøres parallelt med arbeidet med arealplan Støren. Det er svært ønskelig at nye byggeklare tomter
etableres raskt i kommunen.
Posten tomteerverv bolig usikker både med tanke på tid og kostnad. Mulig det er hensiktsmessig å prøve en annen
framgangsmåte enn den som ble valgt når grunnen til vei og næringsområde ble ervervet. Kostnader relatert til
tomteopparbeidelse gjelder BF4.
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Næring BN2 – BN4
Videre opparbeiding av næringsarealer vil også kreve opparbeidelse av gjenværende veistrekning (800 m). Det
vil trolig også bli behov for høydebasseng. Avhengig av hvilke aktører som etablerer seg på BN1 kan behovet for
høydebasseng komme tidligere.
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Utvikling gjeld
Med utgangspunkt i et salgsklart område (BN1) ved årsskiftet 2022/ 2023 og et lån på 235 MNOK vil restgjelden
etter en salgsperiode på fire år (likt salg per år) være mellom 135 og 207 MNOK avhengig av rentenivå og salgspris.
Legger her til grunn at inntekter ved tomtesalg i sin helhet går til renter og avdrag. Se tabell:

Dette betyr at det vil være en betydelig restgjeld etter at BN1 er solgt. Denne gjelden er hovedsakelig relatert
til kostnadene med veibyggingen.
Næringsområdene BN2, BN3 og BN4 samt boligområdet skal også være med å dekke sin andel av
veikostnadene, men så lenge disse områdene ikke er opparbeidet og solgt må MGU/ MGK betjene denne
gjelden (av det totale regulerte næringsarealet (BN1 – BN4) utgjør BN1 i overkant av 1/3).
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Diskusjon
MGU trenger kapitaltilførsel på 25 MNOK nå for å betale oppgjør etter ekspropriering, sluttfør gjenværende
arbeider samt betale renter på lån i KLP. Videre trenger MGU inntil 15 MNOK for å bygge intern infrastruktur på
BN1 ila 2023.
Videre arbeid med boligregulering må avklares. Hvordan skal MGK/ MGU være involvert etter ferdig
reguleringsplan. Skal vi erverve grunn (kjøp/ ekspropriering)? Skal vi gjennomføre tomteopparbeidelse og
bygging av infrastruktur? Skal vi selge til sluttkjøper(husbygger) eller selge til utbyggere. Dette vil være
avgjørende for hvilken organisasjon vi må ha i gjennomføringsfasen.
BN1 består av to flater på henholdsvis 36 og 47 dekar. Skal vi ha «is i magen» og holde tilbake det største arealet
til en mulig større aktør eller skal vi dele opp og selge mindre tomter? Det er ikke mange tilgjengelige arealer på
denne størrelsen på aksen Trondheim – Støren.
Når starter vi opparbeidelse av BN2 – BN4 med tilhørende vei?
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Referat fra styremøte i Midtre Gauldal Utvikling KF (MGU)
Mandag 20.06.22 kl.13.00-16.00. Møterom Kuben, Støren Næringssenter
Møtedeltagere: Geir Moholdt, Kristian Digre, Karl Reinert Halsen, Ann Karin Haugen, Emilie
Gynnild, Torkil Leinum (dagl. leder/ref.).
Møtende varamedlemmer: Arngeir Fløttum
Frafall: Tina Wiklem Frøseth
Agenda:
25/22 Godkjennelse av saksliste og innkalling
Vedtak: Godkjent
26/22 Habilitetsvurdering
Vedtak: Styremedlemmer og ansatte vurdert til å være habile i forhold til saker på agendaen.
27/22 Godkjennelse av referat fra møte 23.05.22
Vedtak: Godkjent

28/22 (V) Finansiering gjenstående oppgaver 2022
Ferdigstilling av vei og BN1
Det gjenstår fortsatt noe arbeid på og omkring vei og næringsareal (se egen tabell nedenfor). Noe er
relatert til «opprydding» etter anleggsperioden, og noe er gjenstående oppgaver for å ferdigstille
arealene (BN1) for salg.
Eksproprieringsprosessen med Overskjønn er berammet til månedsskiftet august/ september.
Endelig kjennelse kan trolig ventes innen utgangen av oktober. 20 MNOK av dette er kostnader ifm
oppgaver vi har forpliktet oss til å gjennomføre ila 2022 (tomteerverv og gjenværende oppgaver).
Infrastruktur BN1 og fordrøyningsanlegg (15 MNOK) må gjøres før bygging på området. Ferdig
infrastruktur vil trolig gjøre området mer salgbart. Utfordringen er at vi må prosjektere med
tomtestørrelser og inndeling av området før vi vet hva som skal bygges.

Ferdigstilling vei og BN1
Gjenværende oppgaver vei og næringsområde
Infrastruktur (VVA) og avkjørsler næringsområdet
Fordrøyningsanlegg næringsområde (BN1)
Tomteerverv vei og næringsareal
Bistand tomteerverv

2022
4 000 000
12 450 000
2 500 000
12 500 000
3 000 000

2023

2024

2025

2026

Merknader
150' kr per dekar
??????
-

4 000 000
12 450 000
2 500 000
12 500 000
3 000 000
34 450 000

Finansiering:
1
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MGU har et lån i KLP på 200 MNOK. Renter i 2022 er estimert til 4,5 – 5 MNOK. Første avdrag i 2024.

Det totale kapitalbehovet på kortsikt (2022 og1H2023) er i underkant av 40 MNOK. 25 MNOK høsten
22 til oppgjør overskjønn, renter KLP og gjenværende oppgaver BN1 og vei.
15 MNOK til infrastruktur BN1 og fordrøyningsanlegg ila 2023.
Vedtak:

1. Midtre Gauldal Utvikling KF ber Midtre Gauldal kommune om å få utvide
eksisterende lån i KLP pålydende 200 MNOK tilknyttet Støren Sør, lånnummer 8317
56 72446. Tidligere godkjent låneramme på 200 MNOK fra kommunestyresak PS
33/18 utvides til 250 MNOK
2. Midtre Gauldal Utvikling KF ber om å få fullmakt til å trekke på lån innen ny
låneramme for å finansiere gjenstående arbeid samt gjennomføre oppgjør ifm.
Overskjønn (erstatninger og prosesskostnader).

29/22 (V) Innstilling til investeringsbudsjett 2023 – 2026.
Tabell nedenfor viser investeringsbudsjett for perioden 2023 – 2026. Budsjettet legger til
grunn at videre arbeid med både gjenværende del av næringsområdet (BN2, BN3 og BN4) og
boligområdet igangsettes fortløpende. Budsjettet viser kapitalbehovet ved en slik
gjennomføring. Kapitalbehovet må finansieres med tomtesalg, lån eller overføringer fra eier.
MGU ber om eiers synspunkter vedr gjennomføringshastighet og hvilken økonomisk
eksponering MGU/ MGK skal ta.

2
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Renter
Avdrag
Gjenværende oppgaver vei og næringsområde
Infrastruktur (VVA) og avkjørsler næringsområdet
Fordrøyningsanlegg næringsområde (BN1)
Tomteerverv vei og næringsareal
Bistand tomteerverv
Detaljregulering bolig
Tomteerverv bolig
Tomteopparbeidelse bolig
Høydebasseng
Tomteopparbeidelse næring
Gjenværende vei (VVA) næringsområde (800 m)

Sum

2022
4 000 000
4 000 000
12 450 000
2 500 000
12 500 000
3 000 000
1 000 000

39 450 000

2023
6 000 000

500 000
500 000
2 550 000
7 650 000
12 500 000

29 700 000

2024
7 000 000
5 000 000

2025
6 825 000
5 000 000

2026
6 650 000
5 000 000

500 000

500 000

1 800 000
17 850 000
12 500 000
44 100 000
10 000 000

6 000 000
17 850 000

7 650 000

22 050 000
5 000 000

22 050 000
5 000 000

98 750 000

63 225 000

46 350 000

30 475 000
15 000 000
4 000 000
12 450 000
2 500 000
12 500 000
4 500 000
1 500 000
10 350 000
51 000 000
25 000 000
88 200 000
20 000 000
277 475 000

Merknader
rente 2% til 3,5%
nedbetaling 40 år
150' kr per dekar
??????

15 kr/kvm
BF4 (15% 35% 35% 15%)
MGKs ansvar?
BN2, BN3 og BN4

Vedtak:
Styret i MGU innstiller overfor eier MGK vedlagte investeringsbudsjett. Budsjettet viser
kostnadssiden ved gjennomføring av full utbygging av regulert næringsområde (BN1 –
BN4) samt utbygging av boligområdet BF4. Budsjettet er ment som et utgangspunkt for
diskusjon med eier MGK vedrørende hastighet på utbygging og tilhørende finansiering.

30/22 (O) Orienteringssaker.
- Interessenter næringsareal
Oppdatert status pågående og nye prosesser. Behov for å avklare krafttilgang.
Samtaler med Tensio. Tensio lager estimat på tilgjengelig kraft.
- Overskjønn inkl. oppmåling
Avklares med MGK. Oppmåling påbegynt ila sommeren.
- Prosess detaljregulering
Avklares med MGK.
- STI (belåning, leiekontrakt, verdivurdering)
Jobber med verdivurdering (EM1)
- Framdrift flytting av regnskap/ bytte av bank
Avklares med MGK.
Vedtak: tatt til orientering
31/22 Eventuelt
- Styrehonorar – lag liste med (fødselsnummer) og kontonummer
Klart for utbetaling ila juni
- Møteplan 2. halvår 2022. Følgende datoer vedtatt:
29. august 13 – 16
17. oktober 13 – 16
12. desember 13 - 16
3
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Støren 20.06.22

Geir Moholdt
Styreleder

Kristian Digre
Nestleder

Emilie Gynnild
Styremedlem

Karl Reinert Halsen
Styremedlem

Ann Karin Haugen
Styremedlem

Tina Wiklem Frøseth
Varamedlem

Arngeir Fløttum
Varamedlem

Torkil Leinum
Ref/daglig leder
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