Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Rådhuset
10.06.2014
09:00

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

Sign………………………….
Torstein Rognes

Støren, den 03.06.2014
Hubertina Doeven
Møtet starter kl. 09:00 i forbindelse med dialogmøte, handlingsprogram med økonomiplan 2015 –
2018. Se vedlagt innkalling.
Det vil bli lunsj ca. kl. 12:00, før det ordinære utvalgsmøtet starter.
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Forollhogna villreinutvalg
Fjellstyrekontoret i Holtålen
7380 ÅLEN
Att. Terje Borgos

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 167/14
Deres ref:

Vår ref
2014/1519-2

Dato
02.06.2014

Vedtak - søknad om økonomisk støtte - Nyutgivelse av årboka Hognareinen
Saksopplysninger:
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad fra Forollhogna villreinutvalg om tilskudd fra
kommunen til nyutgivelse av årboka Hognareinen. Utgivelsen vil være et samarbeidsprosjekt mellom
villreinutvalget, nasjonalparkforvaltningen, villreinnemnda og fylkeskommunene.
Villreinutvalget søker om et tilskudd på 10.000,- kroner til denne nyutgivelsen. Tilskuddet er ment
som en starthjelp. Senere utgivelser skal finansieres av salg av, og annonsering i årboka.
Utgivelsen gjennomføres med tilskudd fra Fylkeskommunene, Nasjonalparkstyret og
Villreinnemndene.
Det er satt ned en redaksjonskomité som består av Terje Borgos og Hallvard Urset fra
Villreinutvalget, og Per Ousten fra Villreinnemnda. I tillegg ønskes det en representant fra Midtre
Gauldal.
Det er satt som en målsetting at første utgave vil komme før jul 2014.
Vurderinger:
Hognareinen vil være en utgivelse som vil være med å skape økt forståelse rundt forvaltningen av
Forollhogna. Som villreinutvalget skriver i søknaden: ” Villreinen vil fortsatt være en viktig ”kjerne” i
formidlingen, men det er ønskelig at magasinet får et utvidet formål og innhold der kunnskap og
opplevelser knyttet til natur- og kulturarv, friluftsliv, jakt og fiske sees i sammenheng”. Det vil derfor
være en bred målgruppe for årboka.
En nyutgivelse av Hognareinen vil derfor kunne være med å spre kunnskap av forvaltningen av
villrein og fjellområdene, samt at det også vil være en informasjonskanal ut til jegere, turgåere og
andre interesserte.
Tilskuddet vil bli tatt fra bundet driftsfond der Forvaltningsmidler for Forollhogna er avsatt. Dette
er midler som kommunen har mottatt i forbindelse med lokal forvaltning av Nasjonalparken. I brev
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til Nasjonalparkstyret for Forollhogna (2013/1451-2) datert 10.07.2013 gir kommunen svar på
hvordan disse midlene vil bli brukt i tiden fremmover.
Gjenutgivelsen av Hognareinen vil være en nyttig informasjonskanal fra forvaltningen.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden fra Forollhogna villreinutvalg og gir 10.000,- kroner i
støtte til nyutgivelse av årboka Hognareinen.
Tilskuddet utbetales etter at Midtre Gauldal kommune har mottatt en utbetalingsanmodning fra
villreinutvalget.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Kai Børge Amdal
skogbruksjef
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Det kongelige landbruks- og matdepartement
Pb 8007 Dep
0030 Oslo

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 162/14
Deres ref:
7/1191

Vår ref
2014/1136-2

Dato
26.05.2014

Høring - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt
endring i forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket-Midtre
Gauldal kommune

Saksopplysninger:
Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier på høring. Forskriften vil erstatte forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om
planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Høringsbrevet omhandler også en mindre
endring i forskrift av 4.februar 2004 nr 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Vurderinger:
Landbruksveger som benyttes av jordbruk og spesielt skogbruk er viktige veger som utløser store
verdier innenfor primærnæringene i kommunen. Et godt vegnett er nødvendig for å få optimalisert
uttransport av f.eks. tømmer. Midtre Gauldal kommune er derfor også i gang med en revidering av
Hovedplan for skogsbilveger i kommunen. Forslaget til ny forskrift medfører noen endringer som
Midtre Gauldal Kommune gjerne vil komme med noen innspill på:
1-2 Definisjoner.
Under bokstav b) trekkes flere elementer inn som Landbruksvirksomhet. Veileder T-1443 «Plan og
bygningsloven og Landbruk Pluss» trekkes inn som en rettesnor for vurderingene. En videre
definisjon enn tidligere vil kunne gi økonomi til flere landbruksveger enn det er i dag. Med gjeldende
forskrift er det kun tradisjonelle jord og skogbruksbehov som legges til grunn for vegen. En videre
definisjon av landbruksvirksomheten anser Midtre Gauldal Kommune som positivt da hele
næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen vil kunne legges til grunn for nytten.
Den næringsmessige nytten til slike tiltak skal kunne dokumenteres på en etterprøvbar måte. Her ser
derimot rådmannen at det kan være utfordringer i å beregne den økonomiske nytten i ulike tilfeller,
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eksempelvis økt utleieinntekt på ei hytte med vegadkomst i motsetning til leie uten vegadkomst.
Under bokstav c) defineres det et klart skille på hva som er søknadspliktig og ikke gjennom å sette
grensen ved vanlig vedlikehold.
Praksis med gjeldende regelverk er at tiltak som ikke medfører klasseheving eller traseendring ikke er
søknadspliktige. Ut over vedlikehold vil dette kunne være påføring av bærelagsmasser,
breddeutvidelse for å opprettholde kravene i dagens vegnormaler. Å innføre søknadsplikt på slike
tiltak vil skape merarbeid for forvaltningen uten at det vil ha betydning for ivaretagelsen av
forskriftens formål. Det bør derfor, slik Midtre Gauldal Kommune ser det, innføres et begrep som
ivaretar modernisering av eksisterende veger for at disse skal kunne fremstå etter kravene for sin
vegklasse uten at dette blir søknadspliktig. En klar definering her vil være til hjelp for
skjønnsutøvelsen for hva som er søknadspliktig og ikke.
1-3 Virkeområde.
Departementet legger her til grunn at landbruksvirksomheten må utgjøre minst 50% av samlet nytte
for å være hovedformålet med vegen. Dette klare skillet gjør at det vil være lettere å skille hvilke
veger og massetak til veger som skal behandles etter landbruksveiforskriften og plan og
bygningsloven.
2-2. Krav om konsekvensutredning og forhåndsgodkjenning.
Kravet til konsekvensutredning senkes fra 15 km til 5 km. Etter forskriften er kommunen ansvarlig
myndighet for konsekvensutredningen. I dag er det sjelden at landbruksveger kommer over 5 km
nybygging, men dette vil kunne medføre merarbeid for kommunene. Det kommer ut fra følgebrevet
ikke godt fram hva som er bakgrunnen for en så kraftig endring av kravet til konsekvensutredning.

3-2 Vedtakets innhold mv.
Under bokstav c) skal faren for erosjon og masseskred vurderes. Her bør søknadsskjemaet utformes
slik at det blir fanget opp i starten at vegen bygges i et område der det er fare for erosjon og
masseskred. Dette for at kommunen skal kunne kreve de nødvendige undersøkelser, og beskrivelse
av avbøtende tiltak i forkant av behandlingen av saken, samt at det kan settes krav til at det skal
brukes vegplanlegger med nødvendig kompetanse for slik planlegging. Det er også viktig at det
kommer frem at det er tiltakshaver som står økonomisk ansvarlig for å fremskaffe disse
opplysningene.
3-2 tredje ledd sier at det må fremgå av vedtaket at det er gjort vurderinger etter
Naturmangfoldslovens kapittel II. Midtre Gauldal Kommune mener at det må være tilstrekkelig at
det fremkommer at disse vurderingene er gjort i saksutredningen uten at dette må stå i selve
vedtaket.
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Vedtak:
Midtre Gauldal Kommune tar Utkast til ny forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier til orientering med de kommentarer som fremgår under punktet Vurderinger.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Kai Børge Amdal
skogbruksjef

Side 3 av 3

Side10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Aage Storsve
Landbruk og bygdeutvikling

Innvalgstelefon
73 19 92 80

Vår dato
06.03.2014
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2014/562-112
Deres ref.

Til kommunene

Tildeling av midler for 2014 til drenering, spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
I dette brevet gis kommune i Sør-Trøndelag en innvilgingsramme for 2014 for
henholdsvis:




Tilskudd til drenering
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Inkludert resirkulerte midler har vi følgende rammer til disposisjon i SørTrøndelag for 2014:
Til fordeling til kommunene
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL):
 Tilskudd til drenering

5,50 mill. kr
9,20 mill. kr
8,95 mill. kr

Til innvilging hos Fylkesmannen
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Vegvedlikehold
 Skogbruksplanlegging:
 Kystskogbruket:
 Investeringsstøtte til organisert beitebruk:

7,70
0,65
6,20
0,33
1,00

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

kr
kr
kr
kr
kr

Vedlagt følger en oversikt over tildelt innvilgingsramme til den enkelte kommune
for 2014 (vedlegg 1).
I tillegg til tildelt ramme, vil saker med beløp som inndras i 2014 være
tilgjengelige for innvilging av nye saker i 2014. Den tildelte ramma sammen med
eventuelt inndratte saker i 2014 er det totale beløpet kommunene har til
rådighet for innvilging i 2014.
Nærmere om de enkelte ordningene
Kommunenes formelle grunnlag for å fatte vedtak om tilskudd til Drenering,
SMIL og NMSK under disse ordningene ligger i følgende forskrifter:

Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal– og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Landbruk og
bygdeutvikling

Miljøvernavdeling

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Side11

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

Organisasjonsnummer: 974764350
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Forskrift om drenering
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket

Fylkesmannen minner spesielt om mulighetene til å stille vilkår i forbindelse med
vedtak om innvilging av tilskudd.
Tilskudd til drenering
LMD har utarbeidet ny forskrift for grøftetilskudd med en ramme på 100 mill pr
år for 2013 og 2014 for hele landet. Fylkets andel er 7,1 mill for begge år.
Forskriften kom sent i 2013, men kommunene har forvaltet ordningen på en god
måte i 2013 uten store problemer. For 2014 er det ingen grunn til å endre
denne gode praksis. Det kan oppstå behov for presiseringer i forhold til
regelverket som Fylkesmannen er behjelpelig med å avklare. Forskrift og
fastsettelsesbrev fra LMD finnes på hjemmesidene til SLF, LMD og på lovdata.no
Kommunene i Sør-Trøndelag har etter første år med tilskudd til drenering, pr.
15.nov. 2013, innmeldt et samlet behov for 2014 på 8,195 mill til grøftetiltak.
Tildelingen til Sør-Trøndelag for 2014 er på 7,1 mill som er det samme som i
2013. I tillegg har vi overført ubrukte midler fra 2013 på i alt 1.850 mill. Samla
sum til rådighet er derfor for 2014: kr 8 950 202.
Fylkesmannen har fordelt 7,9 mill av tilgjengelige midler til grøftetilskudd på
kommunene. Vi har altså vel 1. mill til fordeling basert på innmeldte behov pr
1.september. Husk å melde økte behov innen fristen 1.sept.!
I tillegg viderefører vi praksis med innrapportering av forbruk fram til
1.november. Da vil vi omfordele midlene slik at mest mulig av midlene brukes
opp.
Fordelingsnøkkel grøftetilskudd. Vi har lagt to faktorer til grunn for fordeling av
grøftetilskuddet til kommunene i Sør-Trøndelag:
1. Kommunenes innmeldte behov per 15. nov 2013 for midler til grøfting i
2014
2. Kommunenes andel av fulldyrket areal, der kornareal, grønnsaks- og
potetareal er tillagt dobbelt vekt. Arealoppgavene ved søknad om
porduksjonstilskudd er lagt til grunn i beregningen.
3. Kommunens forbruk i 2013
Vi oppfordrer kommunene til fortsatt å ha fokus på grøfting. Kommunene i fylket
har god oversikt over grøftebehovet og er viktige pådrivere for enda mer
grøfting i sin kommune i 2014. Fylkesmannen deltar gjerne på møter og
arrangement i regi av kommunene som gjelder grøfting, forurensing og god
agronomi, og vil også følge opp ordningen gjennom sesongen med informasjon
og litt påtrykk slik at flere brukere søker om grøftetilskudd.
Vi oppfordrer også næringa til å starte planlegging av grøftetiltak så tidlig som
mulig. Grøftebrosjyren utarbeidet av fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan legges
til grunn. Denne kan lastes ned fra vår hjemmeside. Søknadsskjema og
veiledning om Miljøplan 2 kan lastes ned fra SLF’s hjemmesider.
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SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket
Kommentarer til forbruket i 2013:
Rapporter på forbruket av SMIL-midlene i 2013 viser at det fortsatt er stor
interesse for iverksetting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag.
2013 ble det innvilget 10,7 mill til slike tiltak i Sør-Trøndelag. Gjenstående rest
(til sammen kr 128 530,-) er overført til fordeling i 2014. Kommunene og
næringa fortjener ros for effektiv bruk av midlene!
Fylkesmannen er også veldig fornøyd med at andel SMIL- midler til tiltak mot
forurensing fortsatt er på vei opp. Vi registrerer også økt interesse for å
restaurere og ta ibruk gammel kulturmark til beite. Disse trendene er i tråd med
de prioriteringene fylkesmannen satte for fordeling av SMIL-midler til kommunen
i 2013.
Prioriteringer ved fordeling til kommunene i 2014:
Ved årets fordeling av SMIL-midler til kommunene har vi lagt til grunn de
prioriteringene som fremgår av den enkelte kommunes tiltaksstrategi og
innmeldte behov fra kommunene for SMIL-midler per 15. nov 2013. Årets
rammer for tildeling til kommunene i Sør-Trøndelag på 9,2 mill. Samlet har
kommunene i Sør-Trøndelag meldt inn behov for 17,7 mill til SMIL tiltak i 2014.
Dette innebærer at alle kommunene også i år må foreta en hard prioritering av
tiltak.
De de landbrukspolitiske måla om økt matproduksjon og bærekraftig landbruk jf
Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken–Velkommen til bords gir
retningen for vår tildeling av SMIL-midler til kommunene også i 2014.
Vi viser også til føringer i fullmaktsbrevet fra SLF for 2014 – forvaltning av
landbrukspolitiske virkemidler (brev av 17.1.2014). Jf fullmaktsbrevet skal
fylkesmannen bidra til at
- kommunene prioriterer SMIL-tiltak med best mulig miljøeffekt
- aktivitetsfremmende forvaltning av SMIL-midlene
- målretta SMIL-tiltak prioriteres i de vannområdene som har godkjente
tiltaksplaner for første planområde (2010-2015)
- kulturlandskaps-, natur- og kulturverdier utvikles i en næringsmessig
sammenheng
- det ryddes opp i utgåtte arbeidsfrister og ansvar, og at inndratte midler
for ordningen omfordeles til kommuner med god resultatoppnåelse
- de kommunale tiltaksstrategiene er i tråd med det regionale
miljøprogrammet
Med bakgrunn i dette har vi i år prioritert SMIL- midler til kommuner som
1. har vist høy aktivitet og god resultatoppnåelse innenfor SMIL ordningen i
2013
2. prioriterer hydrotekniske tiltak og ulike tiltak mot forurensing
3. prioriterer miljøtiltak i jordbruket på aktive gårdsbruk og som bidrar til
målet om økt matproduksjon
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Omfordeling av midlene gjennom året
Vi gjør oppmerksom på at vi setter av kr 800 000,- av SMIL midlene på
fylkesrammen til fordeling på kommunene etter 1. september. Kommuner med
høy aktivitet får da en mulighet til å be om ekstra tildeling.
NB! For mest mulig effektiv bruk av midlene i 2014 vil fylkesmannen trekke inn
SMIL- midler som ikke er innvilget innen 1. november og omfordele til
kommuner med udekte behov. Fram til 1. nov gjelder det at inndratte saker
legges til det beløpet kommunen har til rådighet for innvilgning.
Avklaringer angående SMIL
En av Fylkesmannens roller er å kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i
tråd med forutsetningene, jfr. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket (§ 9). Kommunen har stor frihet til å prioritere mellom tiltak innenfor
kommunens tiltaksstrategi, men i tilfeller der det prioriteres tiltak som ikke er i
tråd med regelverket vil fylkesmannen stramme inn virkemiddelbruken.
Fylkesmannen vil samtidig peke på handlingsrommet som ligger i forskriften, og
oppfordrer til at det blir brukt til det beste for miljøet og jordbruket i SørTrøndelag.
Jf fullmaktsbrevet fra SLF skal fylkesmannen se til at de kommunale
tiltaksstrategiene er i tråd med det regionale miljøprogrammet. Med bakgrunn i
dette vil vi trekke fram enkelte avklaringspunkter kommunene kan merke seg.
Tiltak mot forurensing: Mange kommuner melder om behov for midler til
hydrotekniske tiltak og tiltak mot forurensing. Fylkesmannen har prioritert
midler til dette i 2014. For kommuner i vannområdene med godkjente
tiltaksplaner for første planområde (2010-2015) bør tiltak som kommer inn
under tiltaksplanene prioriteres. Tiltaksprogrammet for Sør-Trøndelag ligger på
www.vannportalen.no.
Vi ser at flere kommuner har økt tilskuddssatsen for hydrotekniske tiltak og
tiltak mot forurensing. Dette er i tråd med fylkesmannens anbefaling. Jf
forskriften kan det gis engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent
kostnadsoverslag på alle tiltak.
Rundskriv 7/2005 Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket
lister opp ulike tiltak som kan komme inn under SMIL ordningen. Her er også
omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv
planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer nevnt. SMIL-midlene blir
per i dag lite utnyttet til slike tiltak, men ordningen åpner altså opp for det.
Spesielt kan tiltaket kan være aktuelt å vurdere i prioriterte vannområder.
Tiltaket bør da ha varig perspektiv og forutsetter at arealet utnyttes til
beite/forproduksjon.
Vedlikehold turstier: Åpne ferdselsårer i kulturlandskapet har god effekt på
folkehelsa i områder der det bor mange mennesker. I områder med bynært
landbruk vil bonden også trolig ha større behov for å kanalisere trafikken slik at
den ikke blir til hinder for driften. Jf rundskriv 7/2005 kan SMIL brukes til
etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av turstier i kulturlandskapet.
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Fylkesmannen oppfordrer til at kommunene tar ibruk handlingsrommet
rundskrivet legger opp til når det er behov for vedlikehold av turstier i
jordbrukslandskapet.
Bygninger i kulturlandskapet: Bruk av SMIL-midler til bygninger kan forsvares
når tiltaket bidrar til å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i
jordbrukslandskapet. Freda og verneverdige bygninger er inkludert her. Vi kan
ikke se at rivning av falleferdige bygninger kommer inn under
tilskuddsordningen. Bruk av SMIL-midler til bygninger bør skje i samarbeid med
regional kulturminnemyndighet.
Enkelte kommuner melder om store behov for midler for å ivareta bygninger i
kulturlandskapet, men fylkesmannen har ikke prioritert å fordele SMIL-midler til
inndekking av dette i 2014. For slike tiltak kan det være aktuelt å søke på
tilskuddsordningen hos Norsk kulturminnefond. Ordning er dårlig utnyttet i SørTrøndelag, bortsett fra på Røros, men kulturminnefondet ønsker seg flere
søknader fra Sør-Trøndelag. Vi oppfordrer derfor kommunene til å ta kontakt
med kulturminnefondet for mer info om ordningen, eventuelt invitere dem til
møter i kommunen der tiltak i kulturlandskapet er tema.
Fjell-landbruket
Tydal, Røros og Holtålen ønsker å bruke SMIL-midler til planlegging og
tilrettelegging i forbindelse med prosjektet Aktivt fjell-landbruk. Vi har ikke
prioritert å tildele SMIL-midler til dette i år. Vi viser her til at kommunene vil få
øremerka midler fra Staten som skal gå til planlegging og tilrettelegging i dette
prosjektet.
Vi ser imidlertid at disse kommunene vil få behov for midler til å støtte opp om
konkrete miljøtiltak i jordbruket som oppfølging av prosjektet. Fylkesmannen vil
prioritere dette ved senere tildeling. Vi ber her om at kommunene synliggjør
koblingen mellom prosjektet «aktivt fjell-landbruk» og de aktuelle SMIL-tiltakene
når de melder inn behov for midler.
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Om ordningen
Tilskuddsordningen «tiltak i beiteområder» avløser den gamle ordningen
«tilskudd til investeringer i organisert beitebruk» og reguleres av ny forskrift;
Forskrift for tilskudd til tiltak i beiteområder. Det er laga nytt søknadsskjema og
rundskriv som omhandler ordningen. Regelverk og søknadsskjema ligger på
hjemmesidene til SLF.
Det er ikke store endringene med den nye ordningen. Formålet er fortsatt å
legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på
utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til
beitebruk. Mobile investeringstiltak inngår også her. Eksempler på slike
investeringer kan være sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, sanke- og
skilleanlegg, anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier, saltsteinsautomater,
transportprammer og elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder,
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merkesavlesere, findmysheep mv.). På oppfordring fra Åfjord kommune har vi
bedt SLF om å utdype hva som kan komme inn under «utbedring av drifteveier».
Når vi får svar på dette vil vi sende det ut til alle kommunene i Sør-Trøndelag. I
fullmaktsbrevet fra SLF for 2014 – forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler
(brev av 17.1.2014) er det presisert at tilskudd til e-sporingsenheter i
rovdyrutsatte områder må sees i sammenheng med bruk av tilskuddsordningen
for forebyggende og konfliktdempende tiltak over Klima- og miljø
departementets budsjett.
Ordningen åpner også opp for at det kan gis tilskudd til planleggings- og
tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av
utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Eksempler på slike tiltak er:
planlegging og prosjektering av faste installasjoner, ny organisering av beitelag
og utmarksbeiteområder, prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk
og rasjonell utnyttelse av beitene, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som
kan bidra til effektiv og god beitebruk, utarbeidelse av planer (beitebruksplan,
tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite og vegetasjonskartlegging.
Kommunens rolle
Det er fylkesmannen som innvilger tilskuddet, men kommunene skal vurdere
tiltaket før søknad om tilskudd sendes inn. For enkelte større anlegg kan for
eksempel bestemmelsene i plan og bygningsloven komme til anvendelse. Det er
kommunens ansvar å vurdere om tiltaket er innenfor de kommunale
bestemmelsene. Fylkesmannen vil også vite om tiltak i beiteområder kan sees i
sammenheng med SMIL-tiltak kommunen ønsker å prioritere.
Fylkesmannen vil prioritere søknader fra beitelaga og som fremmer fellestiltak i
beiteområdene. Fra enkelte kommuner er alle søknadene fra beitelaga svært
godt forberedt og i tråd med formålet for ordningene. Vi ser at kommunen som
tilrettelegger er avgjørende for dette. Slike søknader blir prioritert. Kommunens
vurdering av tiltaket tillegges stor vekt.
Rammen for 2014
Sør-Trøndelag er tildelt 1 mill. i tilskudd til tiltak i beiteområder i 2014. Med
gjenstående midler fra 2013 har vi en samlet pott på 1,2 mill til tiltak i
beiteområder i Sør-Trøndelag i 2014. Søknadsfristen for tilskudd til tiltak i
beiteområder i 2014 ble satt til 15. februar. Vi ber kommunene sende inn
søknadene så fort vurderingene er ferdig. Vi gjør oppmerksom på at enkelte
søknader fra beitelaga i fjor ble ikke ferdigbehandla i løpet av 2013.
Fylkesmannen har overført disse til i 2014 og de vil bli vurdert sammen med
årets søknader.
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
De målsettinger på skogbruksaktivitet som framgår av kommunenes
tiltaksstrategier er positivt høyt. Skal måltallene nås er skogfond viktig i
finansiering av tiltakene. Høy avvirkning i 2013 og ei noe lavere ramme gir etter
Fylkesmannens mening det nødvendig med økt spissing av virkemidlene inn mot
foryngelse og skjøtselstiltak. Med høy aktivitet kreves det at kommunene har
oppfølging av rekkefølgen på innkomne søknader.
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Vi har svært gode erfaringer fra 2013 med å sette av ei fylkesramme til senere
fordeling i løpet av året. Det vil også i 2014 bli satt av ei slik ramme som
fordeles til kommunene etter behov.
I tildelingen har vi lagt vekt på:



Prioritering av foryngelse gjennom planting etter avvirkning 2013.
Prioritering av ungskogpleie.

Skogkultur
Fylkesmannen har registrert en nedgang i både plantetall og ungskogpleie i
2013. Med den økning av avvirkninga vi hadde i 2013 forventer Fylkesmannen
økt fokus på planting i 2014, men også at innsats rettes mot arealer som ikke er
tilplantet eller tilfredsstillende tilrettelagt for naturlig foryngelse. Vi viser her til
Standard for utplantingstall i Trøndelag og behov for oppfølging av avvik i
forhold til foryngeslesplikten.
Nivået på ungskogpleie er fortsatt for lavt i de fleste kommuner og for fylket sett
under et. Arealer med behov for ungskogpleie er dermed stort med et klart
behov for betydelig økning i aktivitetsomfanget. Både kommunenes måltall og
avsatte NMSK- midler på 1,2 mill. kroner i kommunene tilsier en økning i
aktiviteten på ungskogpleie
Tynning
På bakgrunn av erfaringene fra den siste tids stormer ber Fylkesmannen
kommunene om å gå nøye gjennom kriteriene for tilskudd til tynning. Tynning er
først og fremst et skjøtselstiltak. Tidspunktet for tynning, om bestandet er
avstandregulert, eksponering, tynningsuttak etc. vil være viktig å vektlegge.
Andre tiltak i skogbruket
Det forutsettes at tiltakene er innenfor det fastsatte regelverket. § 8 ”Andre
tiltak” hjemler først og fremst aksjonsrettede skogkulturprosjekter og fellestiltak
for økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi.
I tiltaktsplanene registrerer vi noen kommuner med planer om ulike former for
oppsøkende virksomhet. Fylkesmannen er opptatt av at tiltak m.h.t. oppsøkende
virksomhet beskrives på en god måte, har klare målsettinger i forhold til resultat
som skal oppnås og er godt koordinert med aktiviteten i de lokale nettverkene i
LENSA. Fylkesmannen vil gjerne ha kopi av prosjektplaner for oppsøkende
virksomhet til orientering. Fylkesmannen ber også om at arbeidsfristene
overholdes for å unngå opphopning av midler.
Midlene til skogkultur er for 2014 redusert. Med forventet høy planteaktivitet må
midlene disponeres nøye. Tilskuddsmidler til «andre tiltak» bør av den grunn
begrenses.
Tilskudd til Skogsveier og Taubane, hest o.a.
Innkludert overførte midler utgjør ramma kr 8,35 mill. En andel av ramma
fordeles på søknader fra 2013 som ikke ble innvilget pga manglende midler på
slutten av året. Den totale ramma fordeles slik på de enkelte ordninger:
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Formål
Disponibelt
Innvilgning til veg, søknader
fra 2012
Avsatt til tilrettelegging
Avsatt til taubane
Avsatt til driftstilskudd
Disponibelt til veg

Beløp
Merknader
8 350 000
715 000
600 000
2 100 000
400 000 Gjelder Fosen, Ytre kyst og
Agdenes
4 535 000

Det vil ikke være aktuelt å gå ut over ramma for de enkelte tiltak. Eventuelt
ubrukte midler til taubane og driftstilskudd gjøres disponibelt til veg.
Fylkesmannen har revidert overordnede retningslinjer som grunnlag for
håndtering av tilskuddssøknader på disse områdene. Retningslinjene er
sendt i egen e-post og legges også ved dette brevet. Kommunene bes
om å sette seg nøye inn i retningslinjene.
Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Fylkesmannen er tildelt egen ramme for tilskudd til skogbruksplanlegging med
miljøregistreringer med 6,0 mill. kroner. Fra 2013 er det overført 0,23 mill.
kroner. Stor usikkerhet med hensyn til muligheter for tømmerleveranser fra
kommuner uten miljøregistreringer etter 1.1.2016, gjør at det er
maktpåliggende å prioritere innsats mot skogbruksplanlegging.
Skogbruksplanmidlene prioriteres derfor til kommuner der skogeierene tidligere
ikke har fått tilbud om MiS registreringer og til kommuner med de eldste MiS
registreringene.
Tilskuddsmidlene for 2014 prioriteres til hovedprosjekt i Holtålen, Rennebu,
Skaun, Roan og Osen. Eventuelle ledige midler, vil bli brukt til
oppstart/delbevilgning til fellesprosjekt i Hemne/Snillfjord/Agdenes/Hitra,
Bjugn/Rissa/(Leksvik) og Selbu.
Administrative rutiner
Tilskuddsforskriftene for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket og Spesielle
miljøtiltak i jordbruket setter noen krav til formelle prosedyrer i kommunens
saksbehandling ved håndtering av tilskuddssøknader.
Skjemaer:
Nyeste utgave av skjema skal benyttes. For tiltakstypene tynning og andre tiltak
under NMSK forskriften, kan kommunen fastsette egne retningslinjer og rutiner
inkl. bruk av skjema og søknadsfrister. For driftstilskudd inkl. taubane er det
utarbeidet eget søknadsskjema som vedlagt.
Innsending av NMSK- saker til Fylkesmannen:
Alle saker om miljøtilskudd, driftstilskudd, prosjektsøknader og
skogsveier etter NMSK forskriften skal sendes til følgende Epostadresse: fmstoks@fylkesmannen.no
For veger skal kommunene fra og med 2014 registrere alle søknader om bygging
av landbruksveg i ØKS. Søknader om tilskudd til veg vil ikke behandles før
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vegene er registrert under menyen Veier/Ny landbruksvei. Når søknaden er
behandlet i kommunen skal den godkjennes eller avvises i samme skjermbilde
Innsending av Drenerings- og SMIL-saker til Fylkesmannen:
Kommunene gjør generelt et godt arbeid ved innsending av søknader og vedtak
om innvilging av tilskudd til Fylkesmannen.
Tidsfristen for innsending av vedtak overholdes, men vi vil likevel bemerke at
mange kommuner fordeler hovedandelen av SMIL- midlene først i siste del av
november. Kommuenen var også seine med innvilging av dreneringssakene i
2013, men dette skyldtes at forskrft og søknadsskjema kom seint på plass.
Hastverkarbeid mot slutten av året medfører også større risiko for
feilregistreringer. I og med at vi legger rapporter fra fjorårets forbruk til grunn
for neste års fordeling av SMIL-milder kan feil i registering av tiltak påvirke årets
tildeling.
Ved innsending av vedtak om tilskudd skal utfylt søknadsskjema med kommunes
påtegning skal være vedlagt vedtaket. Kommunen må kontrollere at
søknadsskjema er korrekt og fullstendig utfylt av søker før innsending til
fylkesmannen.
Ved innsending av saldokort for utbetaling: Kontroller at riktig kontonummer er
oppført i saldokortet. 25 % holdes igjen til tiltak er sluttfrørt. Det er ikke
nødvendig å sende med vedlegg til saldokortet.
Ved innsending av SMIL- og dreneringssaker ber vi om at følgende epostadresse blir benyttet: fmstSATURN@FYLKESMANNEN.no.
Inntrekking av midler – tildeling
Muligheter for å omdisponere ledige midler mot slutten av året i en kommune til
fordel for gode tiltak i en annen fungerte bra i 2013. Vi legger opp til offensiv
bruk av midlene også i år og dette krever god oversikt over forbruk, budsjettert
forbruk og vilje til omdisponering av midler til andre kommuner med høy
aktivitet i 2014.
Vi vil be kommunene følge nøye med den rammen de disponerer og påse at det
ikke innvilges mer i tilskudd enn hva kommunen har av disponible midler.
Eventuelt overforbruk vil trekkes fra neste års tildeling.
Arbeidsfrister
For å få størst mulig effekt av tilskuddsmidlene, bør tiltak det er innvilga midler
til gjennomføres så raskt som mulig, uten at det går på bekostning av kvaliteten
på tiltakene. På SMIL er det registrert et utgående ansvar på 22 mill. kr. og på
veger 12,2 mill. kr.
Slf har bedt om at fylkene må følge opp arbeidsfristene for tilsagn registrert i
fagsystemene. Fylkesmannen ønsker derfor en kraftig innskjerping av at
praksisen med utsettelse av arbeidsfrister. Saker skal normalt innvilges for 3 år,
så sant kommunen ikke har satt kortere frist. Etter søknad kan arbeidsfristen
kun forlenges en gang og med maksimalt 2 år. For tiltak som ikke kommer i
gang innen opprinnelig arbeidsfrist bør det imidlertid etableres praksis for at
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midlene trekkes inn og evt innvilges på nytt på grunnlag av ny søknad. Dette vil
virke skjerpende og bidra til en effektiv bruk av midlene. For skogkultur og
tilskudd til miljøtiltak skal tiltakene være gjennomført innen maksimalt 2 år.
Kontroll
Det følger av forskriftene for SMIL og NMSK at kommunen skal kontrollere at
bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. For tiltak til
skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak (jfr. §§ 4, 6 og 8 i forskrift om nærings- og
miljøtiltak i skogbruket) anses det nødvendig at minimum 10 prosent av
tiltakene skal kontrolleres. Vi ber kommunene om å følge opp dette. Statens
landbruksforvaltning ser det som viktig at Fylkesmannen prioriterer forvaltningskontroll i kommunene.
I tillegg er kommunene for 2014 pålagt å gjennomføre kontroll etter forskrift om
bærekraftig skogbruk og gjennom miljø og resultatkontroll foryngelse. Disse
kontrollene vil bli iverksatt gjennom eget brev.
Kontakt gjennom året
Kommunene er, sammen med de lokale faglaga innen jord- og skogbruk de
viktigste aktørene for å sikre ei lokal oppfølging av landbrukspolitikken.
Fylkesmannen vil også i år bidra til at det sikres en god dialog mellom oss og
kommunene.
Fylkesmannen vil som tidligere arrangere regionsamlinger for skogansvarlige i
oktober.
Frister
- 1. april og 1. november: Søknad om tilskudd til skogsveger
- 1. september: Innsending av behov for tilleggsbevilgning for SMIL 2013
- 1. november: Omfordeling av grøftetilskudd og SMIL
- 16. november: Innsending av tiltaksstrategier og tilskuddsbehov for 2012
- 29. november: Innsending av innvilga saker for registrering og utbetaling
over Saturn/SKAS (Dreneringstilskudd, SMIL, tiltak i beiteområder, NMSK
miljøtiltak, tynning, andre tiltak, veger og taubaner)
- 12. desember: Siste frist for anvisning av tilskudd til skogkultur over
WEBSKAS
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Med hilsen

Jan-Yngvar Kiel (e.f.)
ass. landbruksdirektør
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

4 vedlegg
Kopi:
Sør-Trøndelag Bondelag
Sør-Trøndelag Bonde- og
Småbrukerlag v/ Knut
Sjøvold
Allskog SA

Kongensgt 30

7012
7560

TRONDHEIM
VIKHAMMER

Ingvald Ystgaardsvei 13A

7047

TRONDHEIM

Side21
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i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord:
73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse:
E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler

Innvalgstelefon

Vår dato

Vår ref.

Lillian Hoem
luridisk enhet

73 19 91 59

04.04.2014

2013/7582-421.3

(bes oppgitt ved svar)

Deres dato

Deres ref.

27.09.2013

2013

1382-7

Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN

Klage på ilagt tvangsmulkt for ulovlig arbeid - uttak av stein for
produksjon av pukk og grus - Sanddalen - Midtre Gauldal 43/1

Midtre Gauldal kommune har ilagt tvangsmulkt for arbeider som er utført til tross
for pålagt stopp. Tvangsmulkten er på 85.000; kr. Tiltakshaver har påklaget
selve innkrevingen av mulkten. Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å ta
klagen til følge, og stadfester kommunens vedtak.

Vi viser til oversendelse av klagesak ved brev datert 27. september 2013. Vi
beklager lang saksbehandlingstid, og at saken også har tatt lengre tid enn
antydet i foreløpig melding.
Sakso I snin er
Utvalg for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune ga i møte 28. januar
2013, i sak PS 5/13, dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for prøvedrift
for et uttak for grus og pukk i Sanddalen. Det ble gitt dispensasjon på seks
vilkår, som alle måtte være oppfylt før prøvedrift ble tillatt igangsatt.
7. mars 2013 ble det fattet delegert vedtak i sak 62/13, om pålegg om stans og
opphør med øyeblikkelig virkning, med bakgrunn i at kun ett av de seks vilkår
var imøtekommet. Vedtaket lyder som følger:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-4 pålegger Midtre Gauldal
kommune at alt videre anleggsarbeid, som har til hensikt å starte provedrift i
området Sanddalen, opphører med oyeblikkelig virkning. Arbeidet kan ikke
igangsettes for alle vilkår i dispensasjonssaken er tilfredsstillende oppfylt og
godkjenning etter PEL § 21-1 bokstav k) foreligger.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5 vedtar Midtre Gauldal kommune
en tvangsmulkt (dagmulkt) pålydende kr 5000 - femtusenkroner - for hver dag
anleggsarbeid utfores regnet fra fredag 8. mars 2013.»

Dette vedtaket ble aldri påklaget.
22. april 2013 blir det sendt nytt brev fra kommunen, formulert som nytt
delegert vedtak, sak 112/13. Det fremgår der at kommunen hadde erfart at
virksomheten stanset som pålagt den 8. mars 2013, men at anleggsarbeid som
omfattet rydding, graving, boring og sprenging ble gjenopptatt første arbeidsdag
etter helgen, dvs, fra den 11. mars 2013. Videre fremgår det at anleggsarbeidet
EmbetsledeMe og
administrasjonsstab

E-post

Kommunal- og
samordrungsstab

mstpostmottak@fylkesmannen.no
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har pågått mer eller mindre sammenhengende
siste vilkår i den gitte dispensasjon ble oppfylt
(Det ble gitt tillatelse i medhold av pbl. § 20-1
ble på bakgrunn av utførte arbeider i perioden
en tvangsmulkt for 17 virkedager, beregnet til
brevet.

siden 11. mars 2013 og fram til
5. april 2013, dvs. 17 virkedager.
bokstav k noe tid etter dette). Det
det var pålagt stoppordre vedtatt
85.000; kr, og faktura var vedlagt

Dette siste vedtaket/brevet ble påklaget av tiltakshaver Aune transport, ved brev
datert 13. mai 2013. Det klages der på vedtak om tvangsmulkt, og vises til sak
122/13. (Vi legger til grunn at man har ment 112/13.) Klager er ikke enig med
kommunen i at de har drevet prøvedrift. Det fremgår imidlertid av klagen at de
«måtte utføre mye graving for å få fram boreriggen på en sikker måte. En del av
aktiviteten skyldes også oppgradering av veger for uttransport av trevirke». De
skriver videre at de kun har foretatt prøveboringer og arbeidet med en kort
stikkveg, men for øvrig stanset arbeidene i påvente av at snø og tele skal
forsvinne. Først etter det skal prøvedriften starte. De viser til at de i mail av 12.
mars 2013 er gitt tillatelse til prøveboring. Klager viser også til at det ikke er
søknadsplikt for å drive grunnundersøkelser, og at det derfor ikke er grunnlag for
å gi en slik tvangsmulkt. De mener kommunen burde gjort dem oppmerksom på
at de ikke drev innenfor lover og vedtak, og anfører at 85.000; kroner er svært
mye penger for dem.
Utvalg for næring, plan og miljø har vurdert klagen i møte 26. august 2013, i sak
89/13. Klagen ble ikke tatt til følge, under henvisning til at den fremsatte klagen
ikke inneholdt opplysninger som tilsa en endring av vedtaket. Kommunen kunne
heller ikke se at det var gjort feil i saksbehandlingen. Saken ble deretter
oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse, ved brev datert
27. september 2013.
Fylkesmannen har i etterkant av kommunens oversendelse av saken hit mottatt
en e-post fra Aune transport datert 26.februar 2014, hvor de purrer på endelig
avgjørelse i saken. Det fremgår også av samme mail at «årsaken til at det var
aktivitet i bruddet i det aktuelle tidsrommet var grunnundersøkelser, noe vi ba
om tillatelse til og fikk, og i tillegg ble orientert om at tiltaket heller ikke var
søknadspliktig. Vi handlet dermed i god tro, og tvangsmulkten kom dermed
fullstendig overraskende for vårt foretak.»
Fylkesmannen bemerker:
F Ikesmannens kom etanse som kla einstans
Fvl. § 34 angir det rettslige utgangspunkt for Fylkesmannens kompetanse i
klagesaker. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn
til nye omstendigheter. Fylkesmannen skal vurdere de synspunkter klageren
kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Der
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller
fylkeskommune, skal det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre
ved prøving av det frie skjønn. Fylkesmannen kan stadfeste, oppheve eller fatte
nytt vedtak i saken.
Om kla einteresse kla efrist o hvilket vedtak saken må anses å "elde
Det er ikke tvilsomt at Aune transport har rettslig klageinteresse i et spørsmål
om ileggelse av tvangsmulkt, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28.
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Klage ble sendt inn først etter at brev om innkreving av mulkt med faktura,
datert 22. april 2013 var sendt ut. Dette brevet av 22. april 2013, må slik vi ser
det, anses å være en innkreving av tvangsmulkten. Tvangsmulkten var allerede
vedtatt 7. mars 2013.
Selve innkrevingen er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 2 b, da
dette ikke stifter rettigheter eller plikter. Det er vedtaket av 7. mars 2013 som
stifter en plikt til å betale en tvangsmulkt dersom pålegg om stans ikke
overholdes. Brevet av 22. april 2013 er dermed kun en gjennomføring av det
allerede gitte pålegget.
Klagen er formulert som en klage på tvangsmulkt, o9 angår grunnlaget og
rimeligheten for dette. Vi finner det dermed rimelig a legge til grunn at klagen
gjelder kommunens vedtak av 7. mars 2013, hvor tvangsmulkt ble vedtatt.
Vedtak om tvangsmulkt er av 7. mars 2013, og klagefristen utløp 3 uker senere,
jf. fvl. § 29. Klagen (som kom først etter brevet av 22. april 2013) er datert 13.
mai 2013, og er således fremsatt etter klagefristen på vedtaket om tvangsmulkt.
Klage er dermed fremsatt ca 6 uker etter at klagefristen utløp. Det må dermed
tas stilling til om det kan og bør gis oppreisning for oversittet klagefrist, for at
klagen skal kunne tas under realitetsbehandling, jf. fvl. § 31.
Av fvl. § 31 fremgår følgende:
«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling
såframt
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha
drøyd med klage etterpå, eller
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges
vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn
ett år siden vedtaket ble truffet.»

Det fremgår ikke av de oversendte sakspapirer hvorfor vedtaket av 7. mars 2013
ikke ble påklaget før etter det var mottatt brev fra kommunen vedrørende
innkreving. Det er dermed vanskelig å ta stilling til om det bør gis oppreisning
for fristoversittelse etter alternativ a. Vi har ikke funnet det nødvendig å utrede
dette nærmere, da vi uansett er kommet til at det gis oppreisning for
fristoversittelse etter bokstav b. Dette er en snever bestemmelse, hvor det som
utgangspunkt ikke skal være kurant å gi oppreisning. Som særlige grunner for at
klagen bør bli prøvd, selv om den innkom for sent, legger vi vekt på at det er et
inngripende vedtak av stor betydning for parten. Det kan videre synes som om
klager ikke forsto at det var vedtaket av 7. mars som måtte påklages, og ikke
selve innkrevingen som kom i brev av 22. april. I tillegg legges vekt på at det
ikke er andre parter i saken som vil bli skadelidende ved eventuell endring av
vedtaket. Det er også relevant for vurderingen at klagefristen ikke er oversittet
med mer enn ca 6 uker i forhold til vedtaket av 7. mars 2013, som altså er det
vedtaket som det er relevant å påklage i saken her. Saken tas dermed opp til
realitetsbehandling, da det gis oppreisning for oversittet klagefrist i medhold av
fvl. § 31 første ledd bokstav b. Klagen vurderes å gjelde vedtaket om
tvangsmulkt av 7. mars 2013.
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Planstatus
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2010-2022 for Midtre
Gauldal kommune, vedtatt 26. april 2010. Eiendommen er avsatt til landbruks-,
natur og friluftsområde (LNF) med forbud mot spredt bolig, ervervs- og
fritidsbebyggelse. Deler av eiendommen ligger også innenfor område hvor det
foreligger delplan eller skal utarbeides delplan. Tiltak i form av prøvedrift i
områder avsatt til LNF vil kreve dispensasjon fra planformålet.
eblikkeli virknin o tvan smulkt
om stans med
runnla - åle
Rettsli
Plan- og bygningslovens § 32-4 gir hjemmel for å ilegge pålegg om stans og
opphør med øyeblikkelig virkning. Bestemmelsen lyder slik:
«Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om
stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan
gis uten forhåndsvarsel. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene
kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegg om stans.»

Vurderingen av om pålegg om stans med øyeblikkelig virkning er «nødvendig»,
er et forvaltningsskjønn. Om skjønnsutøvelsen understrekes det i forarbeidene,
Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), at dette er avgjørelser som må treffes raskt, uten at
man nødvendigvis har oversikt over alle sakens sider. Videre fremgår det at
«Bruk av øyeblikkelig stans er særskilt aktuelt i tilfeller hvor det ulovlige forhold
medfører fare eller uopprettelig skade, men også i tilfeller hvor det bygges uten
tillatelse eller i åpenbar strid med tillatelse eller hvor ansvarlig utførende ikke har
nødvendig kompetanse, og hvor det således er en klar fare for at kvaliteten på
det som føres opp ikke er god nok.»

Fylkesmannen kan ikke se annet enn at kommunens pålegg om stans av alt
arbeid med øyeblikkelig virkning var legitimt, all den tid arbeidene krevde
dispensasjon, og vilkårene i den gitte dispensasjon ikke var oppfylt.
Når det gjelder ileggelse av tvangsmulkt finner vi hjemmelen i pbl. § 32-5. Den
lyder slik:
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan
plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte
pålegg innen en særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med
pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke
fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.
Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som
et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp.
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen.
Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt
tvangsmulkt.»

Kommunen har i saken her gitt stoppordre for «alt videre anleggsarbeid, som
har til hensikt å starte prøvedrift». Begrunnelsen var at det fortsatt ikke var
godtgjort at vilkårene gitt i dispensasjonen var oppfylt, og det ble også presisert
at det var nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav
k før arbeidene ble gjenopptatt.
Aune transport påberoper seg at det arbeid som ble foretatt ikke var
søknadspliktig, og at det dermed ikke foreligger grunnlag for å ilegge
tvangsmulkt. Fylkesmannen kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. For
at arbeider skal være unntatt søknadsplikt er det en forutsetning at tiltaket er i
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tråd med plangrunnlaget. I saken her gjelder det et område avsatt til LNFformål. Tiltaket er ikke i tråd med planformålet, og det kreves dermed
dispensasjon fra plan. Slik dispensasjon er også gitt, som redegjort for
innledningsvis. Dispensasjonen ble gitt på seks konkrete vilkår som måtte være
oppfylt for at arbeid lovlig kunne igangsettes. Når disse vilkår ikke var oppfylt er
vi enig med kommunen i at det var grunnlag for å gi stoppordre med øyeblikkelig
virkning i medhold av pbl. § 32-4. Det var dermed ikke nødvendig å gi noe
ytterligere forhåndsvarsel.
Når det gjelder den ilagte tvangsmulkt er heller ikke denne forhåndsvarslet.
Plan- og bygningsloven krever i § 32-2 forhåndsvarsling før ileggelse av
tvangsmulkt, med frist for å uttale seg til varslet på minimum 3 uker.
Tvangsmulkten er i saken her gitt for å underbygge stoppordren som ble gitt
med øyeblikkelig virkning i medhold av § 32-4. Et krav om å forhåndsvarsle en
mulkt med frist for å uttale seg innen tre uker gir liten mening når det er snakk
om tvangsmulkt for å underbygge pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig
virkning.
Forvaltningsloven gir mer generelle regler om forhåndsvarsling i fvl. § 16. Vi har
i forbindelse med denne konkrete saken forhørt oss med Kommunal- o9
moderniseringsdepartementet
vedrørende det rettslige grunnlaget for a kunne
unnta ileggelse av tvangsmulkt fra forhåndsvarsling med hjemmel i
forvaltningsloven (fvl.) § 16 tredje ledd bokstav a. Bestemmelsen lyder slik:
«Forhåndsvarsel kan unnlates dersom:
a)Slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medfore fare for at vedtaket ikke
kan gjennomfores,...»

KMD har (muntlig) svart at NI. § 16 kan benyttes i slike saker i tillegg til
særreglene i plan- og bygningsloven. Det ble i samtalen uttalt at presiseringen
av kravene til forhåndsvarsling i ny plan- og bygningslov (ny § 32-2) ikke var
ment å skulle utelukke bruken av fvl. § 16. Det at det ikke var nevnt noe i
forarbeidene om muligheten for å unnta fra forhåndsvarsling endret ikke på
dette. Fylkesmannen finner å kunne legge dette til grunn, da det også synes å
være den løsning som gir mest rimelighet. Tvangsmulkt i slike tilfeller vil kunne
bidra til at vedtak om øyeblikkelig stans overholdes, og det vil gi liten mening
om det skal kreves forhåndsvarsel med tre ukers frist for uttalelse når pålegget
er gitt med øyeblikkelig virkning. Fylkesmannen har etter dette ikke
innvendinger til at tvangsmulkten, som ble vedtatt 7. mars 2013 med virkning
fra og med 8. mars 2013, ble vedtatt uten etter forhåndsvarsel.
Fylkesmannen finner det tilstrekkelig godtVort at det er utført arbeider i strid
med stoppordren. Dette synes heller ikke a være bestridt av tiltakshaver.
Tiltakshaver har anført at de utførte arbeider ikke var søknadspliktige, og at det
derfor ikke er grunnlag for den gitte tvangsmulkten. Vi viser til våre vurderinger
ovenfor, hvor det klart fremgår av dispensasjonen at de vilkår som var gitt der
måtte være oppfylt før arbeider kunne gjøres. I tillegg fremgår tydelig av den
gitte stoppordre at den omfattet «alt videre anleggsarbeid, som har til hensikt å
starte prøvedrift i området Sanddalen». Det kunne dermed ikke være tvilsomt at
det ikke var adgang til å utføre noen arbeider så lenge stoppordren gjaldt.
Tiltakshaver har også vist til en mail av 12. mars 2013, som de anfører ga
tillatelse til prøveboring. Ut fra de dokumenter som er oversendt oss, fremgår
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det at denne «tillatelsen» er en e-post fra en ansatt i Direktoratet for
mineralforvaltning som svarer saksbehandler i kommunen på spørsmål
kommunen har stilt vedrørende prøvedrift. Det er kommunen som gir tillatelser
etter plan- og bygningsloven. Kommunen hadde ikke gitt noen tillatelse til å
foreta arbeider, men tvert i mot gitt en altomfattende stoppordre. Da kan det
ikke være tvil om at arbeider i etterkant av gitt stoppordre fra kommunen ble
foretatt uten de nødvendige tillatelser. Det var således adgang for kommunen til
å ilegge tvangsmulkt for å få tiltakshaver til å oppfylle pålegget om stans.
Tvan smulktens st rrelse
Når det gjelder størrelsen på en tvangsmulkt fastsettes denne etter kommunens
skjønn. Forutsetningen er at beløpet skal tjene som oppfyllelsespress og ikke
som straff. Det fremgår av pbl. § 32-10 at sanksjoner skal stå i et rimelig forhold
til ulovligheten.
Midtre Gauldal kommune har regnet seg fram til 17 virkedager hvor det har
foregått arbeid på området i strid med pålegget om stans av all virksomhet.
Kommunen skriver at man ikke kan bevise at det har vært aktivitet i området
samtlige av disse virkedager, men at man har vurdert det slik at det må settes
dagmulkt fra og med den dagen bruddet på vedtaket er påbegynt.
Fylkesmannen kan ikke se at antall dager for overtredelse er omstridt fra klagers
side, og finner derfor å kunne ta utgangspunkt i overtredelse 17 dager, slik
kommunen har gjort. Fylkesmannen anser tvangsmulkt å være et effektivt
virkemiddel som gir en klar signaleffekt, og at dette er noe kommunen skal
kunne benytte seg av som virkemiddel. Fylkesmannen er enig i at tvangsmulkten
settes fra og med bruddet på vedtaket, noe som gir totalt 17 virkedager. Vi kan
heller ikke se at en tvangsmulkt på 5000; kr pr dag er uforholdsmessig. Mulkten
er gitt i forbindelse med en stoppordre, og det ville således være uproblematisk
for tiltakshaver å stanse arbeidet og med det unngå at tvangsmulkt påløper.
Fylkesmannen er etter dette kommet til at tvangsmulktens størrelse er legitim
og hensiktsmessig, i lys av formålet om å sikre oppfyllelse av det gitte
stansingspålegget.
Om etter ivelse av ila t mulkt
Fylkesmannen vil vise til at kommunen har en adgang til å nedsette eller frafalle
ilagt tvangsmulkt når det ulovlige forhold er rettet. Formålet med tvangsmulkt er
som nevnt at det skal virke som oppfyllelsespress. Når kommunen har oppnådd
dette, er ikke kommunen forpliktet til å fastholde mulkten. Dette er imidlertid
ikke tema i saken her, men vi minner om at en beslutning om å avslå en søknad
om hel eller delvis ettergivelse av mulkten vil være et enkeltvedtak som kan
påklages etter forvaltningsloven § 28.
Konklusjon:
Fylkesmannen har vurdert klagers anførsler og kommunens vurderinger, og er
kommet til at kommunens vedtak om tvangsmulkt var legitimt. Vi har ingen
innvendinger til kommunens skjønnsutøvelse, og har heller ikke funnet
saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling som kan ha virket inn på
vedtakets innhold. Klagen tas derfor ikke til følge.
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I medhold av pbl. § 1-9 og etter delegasjon fra departementet
følgende

fattes etter dette

vedtak
Midtre Gauldal kommune sitt vedtak av 7. mars 2013 vedrørende ilagt
tvangsmulkt stadfestes. Klagen er dermed ikke tatt til følge.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen,
fvl. § 28.

Med hilsen
Trond Flydal (e.f.)
underdirektør

Lillian Hoem
juridisk seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Aune transport AS v/Arnt Egil Aune
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SINGSÅS

jf.

Nasjonalparkstyre for Forollhogna
Postboks 4710 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Deres ref.:
[Deres ref.]

Trondheim, 07.03.2014

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/967

Saksbehandler:
Asgeir Meland

Første utvalgsrunde av piloter for implementering av
besøksforvaltning i Norges nasjonalparker
Miljødirektoratet viser til utlysning «Piloter for implementering av
besøksforvaltning i Norges nasjonalparker» fra 23.01.2014, samt presentasjon av
kandidatur fra Forollhogna nasjonalparkstyre 21.02.2014.
Ved fristen 24. februar 2014 meldte 17 meget gode kandidater sin interesse som
piloter. I vår gjennomgang av kandidatenes innspill ser vi at alle har høy kvalitet og
kunne tjent som piloter innen utvikling av besøksforvaltning. I en krevende
utvalgsprosess har Miljødirektoratet nå pekt ut 6 nasjonalparkstyrer vi ønsker å
møte i det videre arbeidet mot endelig valg av 3-4 piloter.
Disse er nasjonalparkstyrene for: Hallingskarvet, Jotunheimen, Varangerhalvøya,
Lomsdal/ Visten, Rondane og Jostedalsbreen.
Vi takker dermed for interessen fra Forollhogna nasjonalparkstyre.
Miljødirektoratet har en langsiktig målsetting om at alle nasjonalparkene skal
innføre behovstilpasset besøksforvaltning, og håper dere arbeider videre med en
helhetlig og strategisk besøksforvaltning som verktøy for god forvaltning av
nasjonalparken. Ta gjerne kontakt med Miljødirektoratet ved
Nasjonalparkseksjonen dersom dere har spørsmål knyttet til videre arbeid på
området.

Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Olav Nord-Varhaug
Fung. avd. direktør for Naturavdelingen

Asgeir Meland
seniorrådgiver

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Strømsveien 96, 0663 Oslo|
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Se adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

-

29.04.2014

Endring av viltloven, naturmangfoldloven mv. – ikrafttredelse 1. juni 2014
1. Innledning
Stortinget vedtok 11. februar 2014 lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven), lov 19. juni 2009 mr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) og enkelte andre lover. Vedtaket ble gjort etter forslag i en proposisjon
til Stortinget om samme emne, jf. Prop. 161 L (2012-2013), og Innst. 113 L (2013-2014) fra
Stortingets energi- og miljøkomité.
Lovvedtaket ble sanksjonert av Kongen i Statsråd 28. mars 2014. Samtidig ble det bestemt at
lovendringene skulle tre i kraft 1. juni 2014.
Lovendringene omfatter for det første endringer i viltloven §§ 20 og 21. Disse endringene
gjelder tiltak for utøvelse av jakt på en sikker og human måte. De omhandler bl.a. bruk av
kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved avliving av fanget vilt og ved åtejakt, samt
bruk av motorbåt ved ettersøk av påskutt sjøfugl. Bruk av kunstig lys og motorbåt ved
ettersøk krever bl.a. at jegeren varsler/sender melding til politi og kommune.
Videre innebærer lovendringene at det i naturmangfoldloven § 15 inntas et forbud mot unødig
jaging av viltlevende dyr. Et forbud mot jaging fantes tidligere i viltloven, men bortfalt ved en
inkurie da naturmangfoldloven ble vedtatt.
Endelig er det vedtatt enkelte andre lovendringer som har til formål å klargjøre rettstilstanden.
Nedenfor er de vedtatte lovendringene gjengitt. Deretter følger Klima- og

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20
http://www.kld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882
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Naturforvaltningsavdelinge
n

Saksbehandler
Solveig Paulsen
22 24 58 54

miljødepartementets kommentarer til de enkelte lovendringene. Nærmere informasjon om
bakgrunnen for lovendringene, høringsinstansenes merknader m.m. finnes i Prop. 161 L
(2012-2013) og Innst. 113 L (2013-2014).
2. De aktuelle lovendringene
I
I lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt gjøres følgende endringer:
§ 20 tredje, fjerde og nytt femte ledd skal lyde:
Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i
jaktøyemed, med følgende unntak:
a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert
b) ettersøk av påskutt hjortevilt
c) avliving av vilt som er fanget levende i felle
Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b har jegeren bevisbyrden for at
påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av
kunstig lys. Varsling skal skje før ettersøket tar til, med mindre det er umulig på grunn av
forhold som ligger utenfor jegerens kontroll.
Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon som det
skal være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon skal oppbevares og
medbringes under jakt. Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser om
bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved forskrift
tillate at kunstig lys benyttes på andre arter enn rødrev og ved avliving av vilt i andre tilfeller
enn nevnt i tredje ledd.
§ 21 annet ledd skal lyde:
Innen en avstand av 2 kilometer fra land, herunder holmer og skjær, er det forbudt å drive jakt
fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Dette gjelder likevel
ikke ved ettersøk av påskutt sjøfugl i sjø når fartøyets hastighet ikke overstiger 5 knop.
Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle politi og kommunen om
bruk av motor under ettersøket. Fylkeskommunen kan for bestemte områder og tidsrom øke
eller minske avstanden.
II
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer:
§ 2-31 første ledd bokstav c skal lyde:
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c. område og naturforekomst vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre
vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77,
§ 9-13 åttende ledd skal lyde:
Gevinst ved vern av skog i forbindelse med etablering eller utvidelse av verneområde etter
naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77,
er fritatt for skatteplikt.
III
I lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann skal § 20 første ledd bokstav c
lyde:
c) må ha dispensasjon fra vernevedtak etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre
vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, eller utføres som skjøtselstiltak etter
naturmangfoldloven § 47;
IV
I lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold skal § 9 tredje ledd lyde:
En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en
aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven,
naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av
ettersøkshunder.

V
I lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk skal § 2 annet ledd lyde:
Lova gjeld sjølv om eit område er verna etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre
vernevedtak som nemnt i naturmangfoldloven § 77, eller i plan etter plan- og bygningslova er
lagt ut til andre formål enn landbruk, så sant ikkje anna følgjer av verne- eller planvedtaket
eller av forskrifter knytt til vedtaket.
VI
I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i
Finnmark fylke skal § 19 lyde:
§ 19 Nasjonalparker på Finnmarkseiendommens grunn
Grunn som Finnmarkseiendommen eier, kan legges ut som nasjonalpark etter reglene i
naturmangfoldloven kapittel V. Ved utformingen av bruksregler skal det legges vekt på at
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tradisjonell bruk kan videreføres. Finnmarkseiendommen og bruksrettshavere som berøres,
kan kreve erstatning for økonomisk tap etter reglene i naturmangfoldloven § 50.
VII
I lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift skal § 23 annet ledd annet punktum lyde:
Motorisert ferdsel eller flyging inn i område vernet i medhold av naturmangfoldloven kapittel
V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, skal foregå i samsvar med
fastsatte forskrifter om vern.
VIII
I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling gjøres følgende endringer:
§ 14-1 første ledd skal lyde:
Reglene i dette kapittel gjelder for tiltak etter annen lovgivning som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn og for nærmere bestemte verneplaner etter
naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77.
§ 15-3 første ledd skal lyde:
Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av
andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan
nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn med
mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme gjelder hvis
reguleringsplan medfører at eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan
drives regningssvarende. Ved regulering av naturvernområder etter loven her skal kommunen
betale erstatning etter skjønn i samsvar med naturmangfoldloven §§ 50 og 51.
IX
I lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner gjøres følgende
endringer:
§ 4 annet ledd skal lyde:
I områder som er vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som
nevnt i naturmangfoldloven § 77, og områder som er regulert til spesialområde, for eksempel
til naturvernformål, bevaring eller sikringsområde for drikkevann, eller områder som inngår i
særskilte planer eller vedtak etter § 7 første ledd nr. 3 og 4, gjelder de restriksjoner som følger
av de konkrete verne- eller planvedtak i tillegg til loven.
§ 11 tredje ledd skal lyde:
Bestemmelsene om saksbehandling i naturmangfoldloven kapittel V gjelder for opprettelse av
friluftslivsområder.

Side 4

Side33

X
I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold gjøres følgende endringer:
§ 14 første og annet ledd skal lyde:
Tiltak etter loven her skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser.
Ved vedtak i medhold av denne loven som berører samiske interesser direkte, skal
det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på
hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.

§ 15 første ledd skal lyde:
Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel
i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås.
Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

§ 47 femte ledd skal lyde:
Beslutninger om å iverksette skjøtselstiltak etter første og andre ledd er ikke enkeltvedtak
Nåværende femte ledd blir til nytt sjette ledd.

§ 70 første ledd skal lyde:
Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven
medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den ansvarlige treffe
rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.

§ 77 første ledd skal lyde:
Beslutninger om delegering av myndighet, forskrifter eller enkeltvedtak med hjemmel i
bestemmelser som oppheves eller endres ved denne loven, står fortsatt ved lag inntil Kongen
bestemmer annet. §§ 47 og 48 gjelder også for eldre vernevedtak. For en eier eller
rettighetshaver som har fått områder vernet som nasjonalpark eller landskapsvernområde og
der den ordinære fristen for å fremsette krav om erstatning ikke har gått ut 1. januar 2002,
reguleres spørsmålet om erstatning av §§ 50 og 51 i denne lov. Kongen kan gi forskrifter med
overgangsbestemmelser for tilpasning fra tidligere lovgivning til loven her.

3. Departementets merknader til lovendringene

Side 5

Side34

Til endringene i viltloven § 20
Endringene i tredje ledd innebærer at det innføres nye unntak fra forbudet mot bruk av
kunstig lys i jaktøyemed. Unntaket i bokstav a) er delvis sammenfallende med dagens
bestemmelse om bruk av kunstig lys under åtejakt på rødrev, men innebærer at det ikke lenger
er et vilkår for å kunne bruke kunstig lys at lyskilden er fast montert på husvegg. Det er
tilstrekkelig at lyskilden er fast montert, for eksempel på tre eller stolpe. Unntaket i bokstav b)
innebærer at jegeren kan bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt. Med ”ettersøk”
menes her den omfattende, etterfølgende ettersøksfasen som finner sted dersom man ikke
finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet
etter at skuddet er avfyrt. Begrepet ”hjortevilt” omfatter artene elg, hjort, villrein, rådyr og
dåhjort. Bestemmelsen i bokstav c) innebærer at det også kan benyttes kunstig lys ved
avliving av vilt som er fanget levende i felle.
Etter fjerde ledd har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Videre er det et vilkår
for bruk av kunstig lys under ettersøk at jegeren varsler politi, jaktrettshaver og kommunen
om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til, med mindre varsling er praktisk umulig pga.
forhold som ligger utenfor jegerens kontroll. Som eksempel der varsling kan være umulig kan
nevnes at jegeren befinner seg i et område uten mobildekning. I slike tilfeller kan varsel gis i
etterkant i stedet. Dersom jegeren derimot ikke får varslet fordi vedkommende har glemt å ta
med seg mobiltelefon, vil det ikke være adgang til å bruke kunstig lys.
Jaktrettshaver vil normalt være grunneier, men ikke alltid. Grunneier kan for eksempel ha leid
bort sin jaktrett eller overdratt den på annen måte. Det er ingen formkrav til varslingen.
Endringene i femte ledd innebærer en hjemmel for departementet til å gi nærmere
bestemmelser i forskrift om bruk av kunstig lys i de tilfellene som er nevnt i tredje ledd.
Videre kan det gis forskriftsbestemmelser som åpner for bruk av kunstig lys under åtejakt på
andre arter enn rødrev, og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn de som er nevnt i tredje
ledd.
Til endringene i viltloven § 21
Endringen i annet ledd innebærer at det innføres et unntak fra forbudet mot å drive jakt fra
motordrevet fartøy innen en avstand av to kilometer fra land. Unntaket gjelder ettersøk av
påskutt sjøfugl i sjø. Med ”sjøfugl” menes fugler med en sterk marin tilknytning, slik som
arter av skarver, andefugler, vadere og måker, som det er åpnet for jakt på. Med ”sjø” menes
et område av saltvann, ikke ferskvann. Det er et vilkår at fartøyets hastighet ikke overstiger
fem knop.
Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle politiet og kommunen om
bruk av motor. ”Snarest” innebærer at det ikke er noe absolutt krav om varsling skjer før
ettersøk med motordrevet fartøy tar til. Varsling kan om nødvendig skje i etterkant, for
eksempel der jegeren ellers risikerer å tape fuglen av syne. Det er ingen formkrav til
varslingen.
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Der ettersøket resulterer i avliving vil adgangen til å benytte motordrevet fartøy også omfatte
innhenting av avlivet fugl.
Til endringer i skatteloven § § 2-31 og 9-13
Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og
innebærer ingen realitetsendring.
Til endringer i vannressursloven § 20
Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og
innebærer ingen realitetsendring.
Til endringen i hundeloven § 9
Bestemmelsen slår i dag fast at en hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller
prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når
dette ikke er i strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og
prøving av ettersøkshunder. Endringen i § 9 klargjør at den beskrevne bruken av hund, i
tillegg til å ikke stride mot viltloven eller regler om båndtvang, heller ikke må stride mot
naturmangfoldloven. Blant bestemmelsene i naturmangfoldloven er særlig §§ 6 og 15
relevante.
Til endringen i skogbruksloven § 2
Endringen er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og
innebærer ingen realitetsendring.
Til endringer i finnmarksloven § 19
Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og
innebærer ingen realitetsendring.
Til endringer i reindriftsloven § 23
Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og
innebærer ingen realitetsendring.
Til endringer i plan- og bygningsloven §§ 14-1 og 15-3
Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og
innebærer ingen realitetsendring.
Til endringer i markaloven § § 4 og 11
Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og
innebærer ingen realitetsendring.
Til endringen i naturmangfoldloven § 14
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Endringen i første ledd innebærer at det klargjøres at bestemmelsen om avveining mot andre
viktige samfunnsinteresser, gjelder for tiltak etter naturmangfoldloven, ikke andre lover.
Det samme gjelder for endringen i annet ledd om vektlegging av hensynet til naturgrunnlaget
for samisk kultur.
Endringen av ordlyden ”vedtak i eller i medhold av” til ” vedtak i medhold av” er av språklig
art og innebærer ingen materiell endring. Formuleringen dekker alle vedtak som fattes i
medhold av naturmangfoldloven, herunder vedtak fattet med hjemmel i forskrift med
hjemmel i loven.
Til endringen i naturmangfoldloven § 15
Endringen i naturmangfoldloven § 15 første ledd innebærer at det inntas et uttrykkelig forbud
mot unødig jaging av viltlevende dyr. Formålet er å reetablere den rettslige beskyttelsen av
viltet som fulgte av den tidligere § 3 i viltloven med sitt forbud mot å ”jage” vilt. Med
”jaging” menes å påvirke fredet vilt på en slik måte at det endrer retning eller fart i forhold til
dets normale frie bevegelse. Begrepet forutsetter at påvirkningen er av et visst minste omfang,
og av en viss minste varighet. Det kreves ikke fellingshensikt.
Det er ”unødig” jaging som rammes. Vurderingen av om en aktivitet innebærer unødig jaging
må gjøres bl.a. ut fra dyrevelferdshensyn, vedkommendes behov for å gjennomføre den
aktuelle aktiviteten og hvorvidt en mer skånsom fremgangsmåte kan benyttes.
Forbudet mot unødig jaging begrenses av naturmangfoldloven § 15 annet ledd som slår fast at
bestemmelsene i § 15 første ledd ikke er til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet
eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6.
Det vises for øvrig til den nærmere omtalen av hvordan bestemmelsen skal forstås i pkt. 3.2
og 3.4.
Til endringen i naturmangfoldloven § 47
Endringen i § 47 innebærer at det presiseres at beslutning om at forvaltningsmyndigheten for
verneområder skal gjennomføre skjøtsel, ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Til endringen i naturmangfoldloven § 70
Endringen i § 70 gjelder oppretting av en ren inkurie og innebærer ingen endring i
bestemmelsens innhold.
Til endringen i naturmangfoldloven § 77
Endringen i § 77 innebærer at det presiseres at naturmangfoldloven § 47 om skjøtsel av
verneområder gjelder for eldre vernevedtak. Med ”eldre vernevedtak” menes vernevedtak fra
tiden før naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009.

Med hilsen

Side 8

Side37

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør
Solveig Paulsen
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Adressater
Miljødirektoratet
Fylkesmennene
Kommunene

Kopi
Landbruks- og matdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Olje- og energidepartementet

Side 9

Side38

Saksframlegg

Arkivnr. 193/6
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/3781-2
Utvalgssak
Møtedato
78/14
10.06.2014
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om fritak fra bo- og driveplikt - gbnr 193/6 - Anita Heksem

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om fritak fra bo- og driveplikt - gbnr 193/6 - Anita Heksem
2 S Søknad om fritak fra bo- og driveplikt - gbnr 193/6 - Anita Heksem

Anita Heksem

Saksopplysninger
Det søkes om fritak fra boplikt uten tidsavgrensning. Dette begrunnes med at eiendommen ikke
har beboelig bolighus. Det oppgis at restaurering vil koste like mye som oppføring av ny bolig.
Firmaet Horneberg bygg har beregnet disse arbeidene til kr 2.450.000,- ekskl. mva.
Eierne overtok eiendommen Enlihaug gbnr 193/6 den 1. nov 2013. Eiendommen har vært
ubebodd en tid. De nye eierne bor i Budalen noen km fra denne eiendommen.
Det er ikke behandlet søknad om fritak fra boplikten tidligere på denne eiendommen.
Tidligere eier fraflyttet eiendommen da den jordbruksmessige drifta med husdyrhold ble
avviklet.
Søkeren ervervet eiendommen på egenerklæring som odelsberettiget datert 20.11.2013, og har
erklært at hun er klar over at hun må søke konsesjon dersom hun ikke selv skal bosette seg på
eiendommen innen ett år og bo der i 5 år.
Det er slik at konsesjonsfriheten ved erverv av eiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka jord
eller overflatedyrket jord er betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år,
og selv bebor eiendommen i 5 år. Det er videre slik at eiendommen må ha et bolighus som har
vært, eller er i bruk som helårsbolig, og videre slik at kommunen kan pålegge eier å søke
konsesjon for ervervet, jf konsesjonsloven § 13, 3 ledd.
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Eiendommen er landbrukseiendom bestående av totalt 1144 dekar, herav 41 dekar fulldyrka
jord, 146 dekar produktiv skog, 326 dekar uproduktiv skog, 416 dekar myr, 186 dekar annen
jorddekt fastmark og 29 dekar andre arealer.
Driftsbygning for melkeproduksjon er fra 1980, og i middels stand. Våningshuset er fra 1898,
og i meget dårlig stand. Redskapshus i middels stand. Garasje fra 2000 er bra.
Eiendommen har setervollen Mosvollen i Endal statsallmenning, hvor det er kun ei gammel
seterbu.
I denne saken er det mest reelt å vurdere om eiendommen har boplikt ut fra standarden på
eiendommens våningshus.
Vurdering
Landbrukseiendommen Enlihaug er en ikke ubetydelig skog-/utmarkseiendom som kan vurderes
å ha et inntektspotensiale knyttet til skog og utmarksnæring. Jordbruksinteressene er begrensede.
Jordbruksarealene er bortleid på langsiktig basis til annen husdyrbruker i Budalen i perioden
2014 - 2024. Leiekontrakten er godkjent av kommunen 23.01.2014. Mulighetene for egen
jordbruksproduksjon vurderes som relativt begrenset.
Horneberg Bygg har konkludert med at det må gjøres omfattende restaureringsarbeider på hele
huset. Huset har svakheter og oppgraderingsbehov på mange vesentlige og kostnadskrevende
områder. Kostnadene for å oppgradere dette huset til et nivå som vil tilfredsstille kravene til en
gjennomsnittsfamilie i dag, vil etter all sannsynlighet bli så høye at det ikke vil være økonomisk
forsvarlig. Slik huset framstår i dag er det ikke egnet som helårsbolig. Reparasjonskostnadene
vil anslagsvis ligge på omkring kr. 2,5 mill kr.
Med bakgrunn i dette konkluderer kommunen med at eiendommen ikke har beboelig våningshus
i dag med en standard som tilfredsstiller dagens krav til standard på helårs våningshus. I og med
at kostnaden er beregnet til 2,5 mill, samsvarer dette minst med kostnadene for bygging av nytt
hus. Eiendommen har derfor ikke bolighus i dag.
I hovedsak er det problemer med dårlige fundamenter, råteskadde tømmervegger, mangel av
bad, dårlig tak, dårlig elektrisk anlegg, vann, avløp og røropplegg.
Det har ikke vært bosetting på eiendommen på mange år.
For å kunne konstatere konsesjonsplikt og boplikt etter § 5, 2. ledd i konsesjonsloven, må
eiendommen faktisk være i bruk, eller ha vært i bruk som helårsbolig. Om noen har vært
registrert bosatt på eiendommen vil kun være et moment i konsesjonsmyndighetens
helhetsvurdering.
Endringen i Rundskriv M-2/2009 innebærer at kommunen må foreta en konkret vurdering av om
eiendommen faktisk er i bruk eller har vært i bruk som helårsbolig for å komme inn under
konsesjonslovens § 5.
For å sikre en enhetlig omtale av begrepet ”helårsbolig”, er også omtalen av forholdet mellom
helårsbolig og boplikt etter konsesjonsloven § 5 justert i rundskrivets pkt 7.2.
Pkt 7.2 omtaler uttrykket ”bebygd eiendom” i korte ordelag, og siterer hva som er omtalt i
forarbeidene, herunder at en eiendom anses som ubebygd hvis bebyggelsen er ubrukelig på
grunn av alder og forfall.
Kommunen konkluderer ut fra dette med at eiendommen er ubebygd mht bolig. Dette begrunnes
med at våningshuset er ubrukelig på grunn av alder og forfall, jf overslag fra firmaet Horneberg
Bygg datert 13.12.2013.
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Dette innebærer at det ikke er boplikt knyttet til eiendommen.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar at eiendommen Enlihaug gbnr 193/6 i Budalen er
konsesjonsfri, og at det ikke foreligger boplikt knyttet til eiendommen jf konsesjonsloven § 5
annet ledd.
Dette begrunnes med at eiendommen ikke har våningshus som tilfredsstiller dagens krav til
standard. Boligen er ubrukelig på grunn av alder og forfall.
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Saksnr. 2013/3080-17
Utvalgssak
Møtedato
79/14
10.06.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290 Støren - søker Bjørn Noralf Bones

Dokumenter i saken:
1
I
Søknadsbrev - Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
2
U Foreløpig svarbrev: Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren bruksendring fra garasje til verksted - gbnr
4/21, 7290 Støren - søker Bjørn Noralf
Bones
3
S
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
4
N Høring - Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
5
N Uttalelse landbruk - Søknad om
dispensasjon fra kommunedelplan Støren
7
X Situasjonskart - Søknad om dispensasjon
fra kommunedelplan Støren - bruksendring
fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
8
U Høringsbrev #2: Søknad om dispensasjon
fra kommunedelplan Støren - bruksendring
fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
9
X Delegert sak - LNT - saksnr 04/740 Godkjenning av søknad om tillatelse til
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Bjørn Noralf Bones

Bjørn N. Bones

Stein Roar Strand m.fl.

Håvard Kvernmo

Norges vassdrags- og energidirektorat m.fl.
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tiltak - gbnr 4/21
Uttalelse fra Mattilsynet til høringsbrev #2
- søknad om dispensasjoen fra KP Støren bruksendring gnr. 4 bnr. 2
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
Nabovarsling
Uttalelse - gbnr 4/21 - bruksendring fra
garasje til verksted
Uttalelse - dispensasjon fra
kommunedelplan - bruksendring fra garasje
til verksted
Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones

Mattilsynet
Bjørn Noralf Bones

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.

Bjørn Noralf Bones
Statens vegvesen - Region midt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Saksopplysninger
Bakgrunn
Saken har tidligere vært opp til behandling i NPM-utvalget som sak PS 47/14. Det ble den gang
vedtatt å sende saken på høring til Fylkesmannen før utvalget fattet endelig vedtak. Nabovarsel er
blitt utvidet i henhold til vedtaket, uten innkomne merknader. Saken er også sendt på høring til
eksterne myndigheter. Følgende merknader er kommet innenfor fristen:
Statens vegvesen i brev datert 09.04.2014
(…) Statens vegvesen er skeptiske til en bruksendring. I den nye kommunedelplanen for Støren tas
det sikte på å etablere næringsvirksomhet i samlede områder, adskilt fra både eksisterende og
fremtidig boligbebyggelse. Å etablere næringsvirksomhet på gnr 4 bnr 21 vil medføre økt trafikk i et
boligområde hvor det ikke finnes annet gang- og sykkeltilbud enn bilvegen. Avkjørselen fra Fv 632
ligger i en 80-sone, noe som taler i mot at det gis tillatelse til økt bruk av denne (…).
Statens vegvesen støtter Rådmannens foreløpige vurdering i saken.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 30.04.2014:
(…) Det søkes om dispensasjon for bruksendring av garasje til verksted, eiendommen søkes
omdisponert fra ”boligformål” til ”næringsvirksomhet”.
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Fylkesmannen støtter rådmannens vurdering i saken. Det går fram av de oversendte dokumenter at
kommunedelplan Støren tar sikte på å etablere framtidig boligbebyggelse. Fylkesmannen fraråder
derfor at det gis dispensasjon til omsøkte tiltak (…).
(…) Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangdfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig
redegjøres for hvordan prinsippene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en
saksbehandlingsfeil.
Vurdering
Rådmannen opprettholder sin tidligere vurdering av saken som forsterkes med merknad fra Statens
vegvesen.
Rådmannen gjentar derfor tidligere innstilling.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
bruksendring av parsellen 4/21 fra boligformål til næringsformål.
Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger klare fordeler ved bruksendringen, og at hensynet bak
ny kommunedelplan for Støren blir vesentlig tilsidesatt.
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Statens vegvesen
Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innyalgsnr:

Vår referanse:

Deres referanse:

Region midt

Marthe Fjellheim

2014/040964-002

13/3080

-

45205288

Vår dato:
09.04.2014

Uttalelse - Gnr. 4 bnr. 21 i Midtre Gauldal kommune - Bruksendring
fra garasje til verksted
Vi viser til forespørsel om uttalelse i dispensasjonssak, datert 02.04.2014.
Det søkes om bruksendring av en garasje, hvor garasjen onskes å gå fra å være en garasje til å være et
verksted for oppretting av biler. Området garasjen ligger i, er i kommuneplanens arealdel avsatt til
boligforrnål.
Statens vegvesen er svært skeptiske til en bruksendring. 1 den nye kommunedelplanen for Støren tas
det, sikte på å etablere næringsvirksomhet i samlede områder, adskilt fra både eksisterende og
fremtidig boligbebyggelse. Å etablere næringsvirksomhet på gnr 4 bnr 21 vil medføre økt trafikk i et
boligområde hvor det ikke finnes annet gang- og sykkeltilbud enn bilvegen. Avkjørselen fra Fv 632
ligger i en 80-sone, noe som taler i mot at det gis tillatelse til økt bruk av denne.
For at kommunen skal kunne gi en dispensasjon, skal det foreligge klare fordeler ved tiltaket. Ut fra
ovennevnte mener vi at å nytte dette arealet til verksted er uheldig, og vi kan ikke for vår del se at det
foreligger særlige grunner for å dispensere fra kommuneplanens arealdel.
I tillegg mener Statens vegvesen at hensynet bak den nye kommunedelplanen for Støren vil bli
vesentlig tilsidesatt.
Statens vegvesen stotter Rådmannens forelopige vurdering i denne saken.

Plan- og trafikks ksjonen
ed
e

nk J. Jo
Seksjonssjef

Marthe Fjellhein

Kopi:
Sør-Trondelag fylkeskommune, enhet for regional utvikling

Postadresse
Statens vegvesen

Telefon: 02030
Telefaks: 71 27 41 01

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

7013 TRONDHEIM

Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
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Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord:
73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01
Besøksadresse:
E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler

Innvalgstelefon

Vår dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Isabell Engvik Lykke
Miljøvernavdeling

73 19 92 24

30.04.2014

2014/2934-421.3

Deres dato

Deres ref.

25.03.2014

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Uttalelse - dispensasjon fra kommundelplan
til verksted - Midtre Gauldal 4/21

- bruksendring

fra garasje

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:
Miljøvern
Det søkes om dispensasjon for bruksendring av garasje til verksted,
eiendommen søkes omdisponert fra «boligformål» til «næringsvirksomhet».
Fylkesmannen støtter rådmannens vurdering i saken. Det går frem av de
oversendte dokumenter at kommunedelplan Støren tar sikte på å etablere
næring og industriell virksomhet i samlede områder, adskilt fra eksisterende og
framtidig boligbebyggelse. Fylkesmannen fraråder derfor at det gis dispensasjon
til omsøkte tiltak.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
Konklusjon
Med bakgrunn i det ovenfornevnte fraråder Fylkesmannen at det gis tillatelse til
omsøkte tiltak.
Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de
interesser de skal ivareta ikke har merknader til dispensasjonssøknaden.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes
vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er
vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal- og
samordningsstab

E-post: fmst ostmottak

äf Ikesmannen.no

lustis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling

www.f

Ikesmannen.no
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Miljøvernavdeling

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

st

Organisasjonsnummer

974764

2

Stein-Arne Andreassen (e.f)
miljøverndirektør

Isabell E. Lykke
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune

v/ Heidi Flatås
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HER

Vedleggnr

Opplysninger gitt i nabovarsel

sendes kommunen sammen rned søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
plan - og bygningsloven

av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tittak på elendommen:
Gnr

13nr.

171.
Emdtester

Festenr.

Seksjonsnr. Elendommens adsesse

i

Postnr.

Poststed

37gAterAl

" fad
Kommune

cRÅ P
Det verelee herved om
NybYgg

I

Plibyggifiltly99

E

IAnlegg

ri

Skilt/reldame

Li

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Endring av fasade

I IRiving

Innhegning mot veg

Bruksendring
mOppretting/endring av matrilduslenhet
(eiendomsdefing)
eller bortfeste

Antennesystem

Annet

Dleponsaspan etter plan - og bygningsloven kapittel 19
Plan -forskrifter
og bygningslovennmed

Kommunale vedtekter

Arealplaner

n

Vedleggnr.

Vegloven

B-

ArealdisponerIng
Sett ktyss for gjeldendeplan

I IReguleringsplan

Arealdel av kommuneplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beeluiv nannere hve nabovandet gjelder
GiChle/
C/P2

ati gai-cksje A/cici. cL
a.x. scalcjc.ti- pprdicy Lsttc,(..

rår‘i-k
-5 -k1.-•

Celiii/f/

-Sen

Vedleggnr.
-

Spørsmål vedrerende naboversel rettes
ForetaWffitakshaver
Kontaktperson. navn
sr

-...17-

-....30,1
.

E-post

tt.,)(

i)

Mobil

TelefOn

--`f

Ct..... i)

./

,

Sts aden kan ses på hjemmeside:
(Ikke obligatorisk)
MerIcnader eendes
Eventuelle merknader skal være motlatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaverskal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Postnr.

Postadresse
Poststed

E-post

Følgende vedlegg er sendt med naboverselet
Gruppe

Besknvelse av vedlegg

Nr. fra - til

Ikke
relmtant

Dispensasjonsseknad/vedtak
Sltuasjonsplan
Tegninger snitt, fasade
Andre vedlegg
Underskrift
TIlsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarselfil berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvinering tor nabovarsei.
Sted

Dato.

Underskrift ansvarlig seker eller tfitakshaver

3 4.- /
Gje

med blokkbokstaver

"0"
Blankett 5155 Bokmål

0 Utgitt av DIrektoratet for byggkvalitet 01.08 2012
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Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

DIRNTOPATIET
FOPEYGLIKVAMET

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlIg overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også sIgneres på at man gir
samtykke til tiltaket.
Tiltaket gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Kommune

Bygningsnr.

Bolignr.

Postnr.

Poststed

ffi /C
Adresse

,?2q0

ciatzzLif

f_57ØRÆN

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sendIng av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Eiertfester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Bnr.

Seksjonsnr.

Festenr.

n

Eiers/festers navn

T

o åel

.13cnts

Adresse

Adresse

F

0/6-fac(1
Postnr.

Ls7

o2

Poststedets reg.nr.

I Voststed

'

'

Personlig loratering for Dato

Personlig kvatering for

Sign.

mottatl varsel

Dato

_

PCsamtykke til tiltaket

-7115.4CS

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.

Gnr.

s)--“c9.

Postnr.

Poststed

Festenr.

Seksjonsnr.

Eiers/festers navn

Iq

k

• rV

r

•

In

nc

r/j•C

Adresse

Adresse

c
Postnr.

Poststed

Postnr.
'

-

Personlig kvittenng for Dato

mottatt varsel

Personlig kvittering for

3/41

Eiem/rpfprg navn

Seksjonsnr.

Festenr.

I

'?•

i

i 1 ),&-

o/s• ad

Postnr.

Poststed

Persortg kvatering for Dato

Si n. -

Seksjonsnr.

Festenr.

sPrt
oLskkj,

c-i4a

Eiersfies7

navn

A/
-/ jad'

Adresse

€1

Postnr.
• c

Poststed

P

Sign. ,

Personlig kvittering for Dato

-/

mottatt varsel

-

L.

C.

Festenr.

Bnr.

41Adresse

7)0

e

Poststedets reg.nr.

Posisted

)

5.-riMett;

onlig kvittenng for

samtykke

.Dato

Seksjonsnr.

Eiersfiesters nav

tt,

/5
Adresse

Dr

Personlig kvittering for Dat,

i471— /51

Poststed

-79 41D
/34firze

Poststedets reg.nr.

670 -FA,'

Personlig kvittering for

samlykke til tiltaket

.• -

»274,

/ Jd

Postnr.

Poststed

mottatl varsel

Sign..„„

altaket

Eiertlester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjen boereiendom
Gnr.

Postnr.

4/ •

Eler/fester av nabo-/gjenboereiendom

Bnr.

Adresse

X

Dat

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr.

Poststedets reg.nr.

Poststed

?G•2
q 0
Personlig kvatering for

mottatt varsel

Gnr.

fre-7c/1>)--c_ci

Adresse

isfad

Postnr.

Sign.

Eier/fester av nabo-/gjenboerelendom

Bnr.

Adresse

Dato

samtykke til tiltaket 3z.../(1KR

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Poststedets reg.nr

Poststed

g

1\J
SJgn fi.r n

Dato

S•gnfiqffig/

•46

34/.-

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger:
Blankett 5158 Bokmål

OUtgitt

Sign.
av Direktoratet for byggkvalitet

01.08.2012
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Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

For

.11111111

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke tll filtaket.
Tiltaket gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Festenr.

Bnr.

Seksjonsnr, Bygningsnr,

Bolignr.

1,2 /
Postnr.

Adresse

bctsfaci

KOMITILI

n9

//1:,

iht

Getacia

Poststed

j2c.iC

Følgende naboer har mottatt eller fMt rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Bnr

Adresse

2 cio

Seksjonsnr.

Et.i?rslfestersnavn
"-3CsariN
Adresse

fack.

ro
Postnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

n

Postnr.

Poststed

Poststedets reg.nr.
Sign.

Dato

samlykke til ti/taket

C(1

Eler/fester av nabo -/gjenboereiendom
Festen r.

Bnr.

Seksjonenr.

Eiers/fest?rs navn

I

f
t
Adresse

Adresse

Fd

•

c

j

t.C215•\
Postnr.
, c

Poststed

' C

øg

Personligkvittering for Dato

Poststedets resnr.

Poststed

0

Personfigkvittering for

Sig

mottatt varsel

Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

‘14

Eier/fester av nabo - /gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.

Gnr.

ink.kS

Poststed

fl

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr.

BC

Personligkvittering for

Sign.

mottatt varsel

4

c.

c

1/4.5WRE-Du

Personlig kvillering for DatO

Gnr,

\ rek C

Festenr.

Seksjonsnr.

Eitrs/festsrs

C.)
Adresse

Adreojet

F

.fcts

Postnr.

7;?c- '

Poststed

R

Personligkvittering for Dato

Pestnr.

0•
Sign.

mottatt varsel

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse '

0-C \1/4
Poststed

C
Personkgkvittering for Dato
.1

Sigfr2c)

y-/

r6

J/11

5

Seksionsnr.

•

Dato
..) —

c-f-( 9

Sign

g,,J

. J-oo

Eiers/festers navn

k.

"

ht..\/1 /

Adresse

Adresse
Postnr.

samtykke til tiltaket

LiQ

Poststeoets reg.nr

c-- K.e.A3

Eiertfester av nabo -/gjenboereiendom
Festenr.

Bnr.

Poststed

• c q .\
.-./ 1
Personkgkvittering for

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

,

Postnr.

'--CRE‘\1

mottatt varsel

t1.6eWL

Erers/festers navn

4

Postnr.

Sign

Eier/fester av nabo -/gjenboerelendom

Bnr.

(r.t)
Adresse

Poststerlets reg.nr.

samlykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Poststed

C70
fosr5I CiDaf
Personligkvittering

cio

Poststed

csj

Personligkvittering for Dato

Postnr.
1S

Poststed

• ,J.QCi •
STØPWCr
Persontigkvitlenng for
Dato

3/4k/
Sigs

samlykke til tiltaket

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.

A.re)
,

Det er per dags dato innlevert rekomrnandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger:
Blankeft 5156 Bokmal

Sign.

0 utgItt av Direktoratet for byggkvalitet

01.08.2012
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Naboliste

Naboinformasjon
1648 Midtre Gauldal kommune
Hovedeindom
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)

Eier(e)

4/21/0/0
Ingen adresse funnet.
BONES BJØRN NORALF 7290 STØREN H'emmelshaver

Naboliste
i denneløsningenkuntilgjengeligfor offentlige
er eier-/hjemmelshaverinformasjon
I h.h.t. personopplysningsloven
somskalvarsles.
er det eiereog festereav nabo-og gjenboereiendommer
I h.h.t. plan-og bygningsloven
saksbehandlere.
somer ansvarligfor å gjørede
Det er ansvarligsøker/tIltakshaver
medhjemmelshaver.
Eierer ikkealltidensbetydende
og sørgefor at korrekteier og festervarsles.
undersøkelser
nødvendige

Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)
Eier(e)

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

Adresse(r)

Eier(e)
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)

Eier(e)
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)
Eier(e)

Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)
Eier(e)
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)
Eler(e)
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)

4/18 0 0
Matrikkeladresse 4/18, 7290 STØREN
BERDAL IDA MARIE, 7290 STØREN (Hjemmelshaver)
BONES BJØRN NORALF, 7290 STØREN (H emmelshaver)
4/1/0/0
Matrikkeladresse 4/1,
Matrikkeladresse 4/1
Matrikkeladresse 4/1
Matrikkeladresse 4/1
Matrikkeladresse 4/1
BONES JON INGVAR,

7290 STØREN
unr. 1, 7290 STØREN
unr. 2, 7232 LUNDAMO
unr. 3, 7232 LUNDAMO
unr. 5, 7290 STØREN
7290 STØREN (H emmelshaver)

4/19 0/0
Matrikkeladresse 4/19, 7290 STØREN
Matrikkeladresse 4/19 unr. 1, 7290 STØREN
Matrikkeladresse 4/19 unr. 2, 7290 STØREN
HAGE ARNT-IVAR, 7290 STØREN (Hjemmelshaver)
4 10/0/0
Matrikkeladresse 4/10, 7290 STØREN
HEGGE JAN EGIL, 7290 STØREN (Hjemmelshaver)
HEGGE TORIL MARIE, 7290 STØREN H'emmelshaver)
6/1/0/0
Matrikkeladresse 6/1, 7290 STØREN
Matrikkeladresse 6 1 unr. 1 7232 LUNDAMO
FOLSTAD ASGEIR, ELIASSTU, 7290 STØREN (H'emmelshaver)
5/11/0/0
Matrikkeladresse 5/11, 7290 STØREN
HAGEMO LARS ALVIN, FOLSTAD, 7290 STØREN (Hjemmelshaver)
5/1/0/0
Matrikkeladresse
Matrikkeladresse
Matrikkeladresse
Matrikkeladresse

5/1,
5/1
5/1
5/1

7290 STØREN
unr. 1, 7290 STØREN
unr. 2, 7290 STØREN
unr. 3, 7295 ROGNES

isteHTML2.asp
http://kart2.nois.no/midtre-gauldal/Content/nabol
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Naboliste

Eler(e)
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)
Eier(e)
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)
EIer(e)

Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Adresse(r)
Eier(e)

Side 2 av 2

Matrikkeladresse 5/1 unr. 4, 7290 STØREN
Matrikkeladresse 5/1 unr. 5 7232 LUNDAMO
BONES TOR-ODD, 7290 STØREN (Hjemmelshaver)
5/17/0/0
Matrikkeladresse 5/17, 7290 STØREN
GRYTDAL ATLE, 7290 STØREN (Hjemmeishaver)
5/14/0/0
Matrikkeladresse 5/14 7290 STØREN
BURVYTE KRISTINA, 7290 STØREN (Hjemmelshaver)
SIMKUTIENE AGUTE, NER-SPJELDET4, 7290 STØREN Fremmelshaver
5/13/0/0
Matrikkeladresse 5/13, 7290 STØREN
FOLSTAD LINE FOLSTAD 7290 STØREN H'emmelshaver

http://kart2.nois.no/midtre-gauldal/Content/nabolisteHTML2.asp
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Arkivnr. 143
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/3080-3
Utvalgssak
Møtedato
47/14
25.03.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - bruksendring fra garasje til verksted
- gbnr 4/21, 7290 Støren - søker Bjørn Noralf Bones

Dokumenter i saken:
1 I
Søknadsbrev - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren - bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21,
7290 Støren - søker Bjørn Noralf Bones
2 U Foreløpig svarbrev: Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren - bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
3 S Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290 Støren søker Bjørn Noralf Bones
4 N Høring - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290 Støren søker Bjørn Noralf Bones
5 N Uttalelse landbruk - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren
7 X Situasjonskart - Søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - bruksendring fra garasje til
verksted - gbnr 4/21, 7290 Støren - søker Bjørn Noralf Bones
8 U Høringsbrev #2: Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan
Støren - bruksendring fra garasje til verksted - gbnr 4/21, 7290
Støren - søker Bjørn Noralf Bones
9 X Delegert sak - LNT - saksnr 04/740 - Godkjenning av søknad om
tillatelse til tiltak - gbnr 4/21
10 I
Uttalelse fra Mattilsynet til høringsbrev #2 - søknad om
dispensasjoen fra KP Støren - bruksendring gnr. 4 bnr. 2
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Bjørn Noralf Bones
Bjørn N. Bones

Stein Roar Strand
m.fl.
Håvard Kvernmo

Norges vassdrags- og
energidirektorat m.fl.

Mattilsynet

Saksopplysninger
Bjørn N. Bones har i brev datert 18.10.2013 søkt om bruksendring av sin nåværende garasje på
parsellen gnr/bnr 4/21. Bruksendringen omfatter at parsellen blir regulert fra «område for
boligformål» til «område for næringsvirksomhet».
Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 og skal i utgangspunktet behandles
som en egen byggesak. Formålet det søkes omdisponert til er ikke i tråd med overordnet plan og må
derfor behandles som en dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens § 19-2 i tillegg.
Overordnet plan er kommunedelplan for Støren 2001-2013, som er under revidering.

Figur 1 Viser utdrag fra gjeldende kommunedelplan for Støren (2001-2013).
Rød sammenhengende sirkel markerer parsellens beliggenhet.

Søknadens innhold
Søknaden begrunnes med at det er ønskelig å starte et enkeltforetak med oppretting av biler slik at
eksisterende firma sikrer sysselsetting i vinterhalvåret.
Det er lagt ved situasjonskart som viser garasjens beliggenhet og nåværende situasjon.
Parsellen grenser til grunneiendommen 4/1, grunneier Jon Ingvar Bones, som har gitt samtykke
gjennom nabovarsel.
Beliggenhet
Eiendommen 4/21 ligger i nærheten av Folstadbekken, som har utløp i Gaula ved
grunnvannsbrønnene der Støren vannverk tar ut drikkevann.
Situasjonsbeskrivelse
Eiendommen 4/21 ligger i et område regulert til «boligformål». Denne ligger utenfor
beskyttelsessonene for Støren vannverk. Eiendommen ligger like utenfor sone 3, som er den
ytterste beskyttelsessonen.
Søknaden er sendt på høring og følgende merknader er kommet inn.
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Innkomne merknader
Landbruk
Ingen merknader.

Skogbruk
Ingen merknader.

Eiendom og kommunalteknikk
Folstadbekken må tas spesielt hensyn til. Den renner like ved eiendommen og videre ut i Gaula
hvor den berører hovedvannkilden til Støren. Verkstedsvirksomhet innebærer ofte bruk av whitespirit og syntetiske oljer eller lignende produkter som kan ha store negative konsekvenser for
vannmiljø i nærheten. For å håndtere slikt avfall vil det være krav om at tiltakshaver kobler seg på
det kommunale avløpsnettet med en oljeutskiller som samler opp slikt avfall som tømmes ved
behov. Det er per i dag ikke registrert tiltak som hindrer en eventuell avrenning av slikt avfall.
Dersom det skal være fulltids ansettelse vil det også være krav om at sanitære anlegg kobles på det
kommunale avløpsnettet. Det er per i dag privat, felles vann- og avløpsanlegg.

Mattilsynet
Mattilsynet støtter merknadene fra Eiendom og kommunalteknikk. Det er meget viktig å forhindre
forurensning av grunnen også i dette området, da det ligger nære yttergrensen for beskyttelsessone
3.
Oppbevaring av biler før/etter oppretting er ikke belyst. Det er viktig at disse oppbevares på en slik
måte at eventuelle lekkasjer ikke fører til forurensning av grunnvannet.
Aktiviteten bør underlegges kontroll for å verifisere tilstand og bedømme potensiell
forurensningsfare.
Mattilsynet påpeker plikten til å beskytte mot tilbakestrømning fra abonnenter. Tappestedet skal
sikres mot tilbakestrømning enten den er forårsaket av overtrykk i abonnentens utstyr, eller av
trykkfall eller undertrykk på vannverkets ledningsnett. Videre er det viktig å kartlegge hvordan
eventuell tilkobling til kommunalt transportsystem vil påvirke situasjonen på ledningsnettet for
øvrige abonnenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE har besvart over telefon og det ble ikke fremmet merknader til tiltaket.
Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om adgangen til å innvilge dispensasjon:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
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Etablering og åpningstider
Selv om det dispenseres til næringsformål som ikke innebærer full drift, vil det fortsatt være mulig
for full drift, uten at dette er mulig å kontrollere. Rådmannen tar derfor utgangspunkt i at det
omdisponeres til et næringsformål uten å vektlegge hvorvidt det drives fulltid eller deltid.
Kommunedelplan Støren
I ny kommunedelplan Støren tas det sikte på å etablere næring og industriell virksomhet i samlede
områder, adskilt fra eksisterende og framtidig boligbebyggelse. Selv om den omsøkte parsellen ligger
relativt avsides i forhold til kommunedelplanen, vil den likevel ligge i tilknytning til den eksisterende
boligbebyggelsen i denne delen av Støren. Hensynet bak ny kommunedelplan blir med dette
vesentlig tilsidesatt, noe som vil være grunnlag for ikke å gi dispensasjon.
Trafikk
Ved full drift må det påregnes en økning i trafikkmengden. Dette kan bli et problem i forhold til
eksisterende boligbebyggelse.
Miljø
Verkstedvirksomhet vil kreve at bygningen kobles på det kommunale avløpsnettet med en
oljeutskiller. Dette er spesielt viktig mtp garasjens plassering i forhold til Folstadbekken og
beskyttelsessonen til hovedvannkilden ved Støren. Selv om det monteres en slik anretning vil det
fremdeles være en fare for spontane utslipp dersom det ikke foretas regelmessig tilsyn og tømming
av oljeutskilleren. Det må derfor foreligge en godkjent tilsynsplan før bruksendringen eventuelt
tillates etter plan- og bygningslovens § 20-1. Det kan i tillegg være hensiktsmessig å ta regelmessige
prøver fra bekken for å kartlegge eventuell avrenning over tid. Dette må inkluderes i tilsynsplanen.
Tiltaket vil også kreve påkobling av sanitære anlegg til det kommunale avløpsnettet. Da
omdisponeringen ikke skiller mellom full eller delvis drift.
Næringsutvikling
Tiltaket er positivt mtp næringsutvikling og sysselsetting innad i kommunen.
Vurdering etter naturmangfoldloven
§ 8 Rådmannen anser kunnskapsgrunnlaget som godt nok i denne saken
§ 9 Føre-var-prinsippet kan være aktuelt i forhold til potensiell fare for spontane utslipp. Dette kan
avverges med å utarbeide en tilsynsplan som setter strenge føringer for vedlikehold og tømming.
§ 10 Den samlede belastningen på økosystemet vil ikke bli større.
§ 11 Tiltakshaver dekker kostnader ved miljøforringelse.
§ 12 Det forutsettes at driftsteknikken som anvendes er miljøforsvarlig.
Konklusjon
Selv om mye av den potensielle miljøfaren kan hindres gjennom forebyggende tiltak, kommer det
ikke fram tydelige fordeler ved at denne parsellen omdisponeres til næringsformål. I tillegg vurderer
Rådmannen det slik at hensynet bak ny kommunedelplan Støren blir vesentlig tilsidesatt. Med
grunnlag i dette vil Rådmannen fraråde at det gis en dispensasjon.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
bruksendring av parsellen 4/21 fra boligformål til næringsformål.

Side56

Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger klare fordeler ved bruksendringen, og at hensynet bak
ny kommunedelplan for Støren blir vesentlig tilsidesatt.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2014
Det ble fremmet et alternativt forslag til Rådmannens innstilling:
”Saken utsettes i påvente av utvidet nabovarsel, for å deretter sendes på høring til Fylkesmannen”.
Først ble det stemt over Rådmannens innstilling som falt enstemmig.
Deretter ble det stemt over alternativt forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes i påvente av utvidet nabovarsel, for å deretter sendes på høring til Fylkesmannen.
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Saksframlegg

Arkivnr. 12/1
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/2354-10
Utvalgssak
Møtedato
80/14
10.06.2014
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket
mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
- Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein
2
I
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
- forespørsel om status
3
U Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
- Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein
4
I
Angående svar søknad om SMIL-midler
5
I
Saldo/Utbetalingskort - jnr 13/500135
6
U Saldokort for utbetaling av tilskudd
7
I
Saldo/utbetalingskort - journalnr 13/500135
8
I
Angående søknad SMIL-midler
9
U Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
- Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein
10 S Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
- Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Kari Mette Busklein
Kari Mette Busklein
Kari Mette Busklein
Kari Mette Busklein
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kari Mette Busklein
Kari Mette Busklein

Saksopplysninger
Denne saken gjelder hovedsakelig klage på innholdet i vedtaksbrev fra kommunen av 2.11.2013 om
tildeling av smil – midler til slått av dyrka mark med motorslåmaskin for å hindre gjengroing på
eiendommen Rønningen gbnr 12/1 sine dyrkede arealer.
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Smil – midlene er tilskuddsmidler som kommunen får tildelt i egen pott fra fylkesmannen etter at
det er utarbeid egen strategi for ordningen sammen med landbruksutvalget (LU) i kommunen som
består av representanter fra faglagene. Smil – midlene er tilskuddsmidler som avtales i
jordbruksforhandlingene. Det er NPM – utvalget som vedtar strategien etter innstilling fra LU.
2012
’I delegert sak 288/11 i NPM utvalget ble det innstilt på å bruke midler innenfor smilordningen på
følgende saker i 2012:
Hydroteknisk anlegg, forurensning, fangdammer
kr. 100.000,Kulturlandskap, inngjerding og rydding av gammel kulturmark
kr. 150.000,Restaurering av kulturminner
kr. 200.000,Setersyn
kr. 50.000,Sum
kr. 500.000,Kommunen fikk tildelt en pengepott fra fylkesmannen på kr. 500.000,- til smil – saker for 2012.
Landbruksutvalgets innspill til strategiarbeidet i denne saken var, sitat:
”Midlene bør fortsatt prioriteres i forhold til næringsinteresser, for eksempel jakt, fisk osv. Midlene bør primært gå til
aktive gardsbruk, de som søker produksjonstilskudd, og oppfyller boplikten. Midlene skal fokuseres tilbake til
landbruket. Det skal brukes mer midler til hydrotekniske anlegg. Det må være krav om 10 års videre bruk, og
støtten skal gå til aktive bruk”. Sitat slutt.
Dette oppfattes som rimelige vilkår i og med at dette er landbrukets midler som faglagene
forhandler fram i jordbruksforhandlingene med staten.
Smil – midlene er ikke rettighetsbaserte tilskuddsmidler. Sakene er søknadsbaserte, og må forventes
å gjennomgå en prosess med prioritering. Kommunen har helt siden 1992 behandlet flere 100 talls
saker innfor denne ordningen, og har også måttet gjøre prioriteringer tidligere pga mangel på
midler. Det har hele tiden vært stor etterspørsel etter disse midlene. Dette tyder på gode holdninger
blant brukerne til å ta vare på kulturminner og kulturmark.
For å få en god oversikt over hele saken er det nødvendig å beskrive begge søknadene.
Sak 1
Kari Mette Busklein søkte den 6.8.2012 om kr 15.808,- i smil – midler til slått av dyrket mark med
slåmaskin for å bevare den dyrkede jorden og for å hindre gjengroing. Søknaden var vedlagt kopier
av faktura for deler til slåmaskin, bensin, skjæretråder samt oversikt over egne timer med slått med
mer. Kart over aktuelt areal ble ettersendt 19. sept på oppfordring fra kommunen. Kommunen
beregnet ut fra dette kartet størrelsen på arealet som ble høstet. Det ble 18. sept opplyst om at deler
av arealet lånes ut til værringen vederlagsfritt. De beiter der vår og høst med ringens værer.
Kommunen stilte også krav om miljøplan trinn II, og opplyste om at denne kan lages av Norsk
Landbruksrådgivning (NLR). Kommunen orienterte om at NLR kan gi uttalelse om arealene har
kvaliteter som gjør de berettiget til tilskudd fra kommunens smilpott. Dette er ikke framlagt. Det
søkes ikke om produksjonstilskudd på denne eiendommen. De er likevel å oppfatte som berettiget,
hvis de søker.
Med bakgrunn i at kommunen fikk tildelt ekstra midler gjennom inndragning av andre saker fikk vi
litt større handlerom i sesongen 2012. Dette sammen med prioriteringen av denne saken gjorde at vi
kunne tildele tilskudd til søknaden. Kommunen gjorde en beregning av et tilnærmet arealtilskudd på
samme måte som innenfor produksjonstilskuddsordningen. Dette var for det arealet kommunen
beregnet på innsendt kart.
41 dekar à kr 550,- pr dekar i kostnad, totalt kr 22.550,-. 70 % tilskudd av dette utgjør kr. 15.800,- i
tilskudd. Dette utgjør omtrent det samme beløpet som søkeren ba om i søknaden. Det er bare en
annen måte å regne på som gir et resultat som samsvarer omtrent med arealtilskuddet.
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Det ble gitt følgende begrunnelse, sitat:
”Husdyrholdet på eiendommen ble avsluttet omkring 2002. Arealene ble en periode leid bort til melkeprodusent i
området. Nå lånes deler av arealene bort til et saualslag.
Saken gjelder for slått av arealer med motorslåmaskin som ikke leies bort til værringen i Budal og Singsås saualslag,
og oppfattes som et engangstilfelle og overgangsordning til egen søknad om produksjonstilskudd for produksjon av fòr
for salg, eller at arealene leies bort til eierne av beitedyra.
Arealene er meget bratte, og kan vanskelig høstes med vanlig høsteutstyr. Kommunen ser viktigheten av at arealene
holdes i hevd med slått for å hindre gjengroing, og ønsker derfor å støtte søknaden med tilskudd som omsøkt i ett år”
sitat slutt.
Kommunen vurderte å kunne gi tilskudd til slått for å holde jorda godt i hevd som en
overgangsordning til de kommer i gang med egen produksjon eller skriver leiekontrakt med noen
som ønsker å beite arealene. Dette fordi det ikke kan påregnes å få smil – midler hvert år til denne
typen tiltak.
Tilskuddet på kr 15.800,- ble utbetalt 7.5.2013. Dette var for slåtten i 2012.
Dette vedtaket ble ikke anket.
2013
I delegert vedtak 272/12 i NPM utvalget ble det lagt følgende strategi for smil – midlene i 2013:
Forurensning, hytroteknikk, fangdammer
kr. 100.000,Kulturlandskap, rydding og inngjerding
kr. 150.000,Restaurering av kulturminner
kr. 300.000,Planl. Og tilrettelegging
kr. 50.000,Grøftetilskudd
kr. 150.000,Sum
kr. 750.000,Kommunen fikk også dette året en smil – pott på kr. 500.000,-.
I tillegg ble det utover året inndratt ca kr 180.000,- fra saker som ikke ble sluttført. Disse midlene
ble tilført potten i 2013.
Landbruksutvalget holdt fast på at midlene bør prioriteres i forhold til næringsinteresser som
tidligere, at midlene skal fokuseres tilbake til landbruket, og at det må være krav om 10 års videre
bruk, og at støtten skal gå til aktive bruk.
Vedtaket i LNT – utvalget ble slik, sitat:
”Midtre Gauldal kommune tar innspillet om behov for tilskuddsmidler for 2013 til spesielle miljøtiltak i jordbruket
og nærings- og miljøtiltak i skogbruket fra landbruksutvalget til etterretning.
Prioritering mellom de ulike innsatsområdene gjøres etter at kommunen har mottatt endelig tildeling for 2013”. Sitat
slutt.
Sak 2, Påklaget
Kari Mette Busklein, Rognes søker på nytt om smil – midler til det samme tiltaket som i 2012 for
slått i året 2013 den 8.8.2013. Søknaden begrunnes med at tiltaket vil bidra til å hindre dyrket
mark/kulturlandskap fra gjengroing. Det opplyses videre at prosjektet er utført, at ordinært
jordbruk ble avsluttet i 2002 og at slått er utført årlig etter det, og er også planlagt årlig framover.
Søknaden er vedlagt kopier av faktura for bensin, olje, deler til slåmaskin og dokumentasjon på
medgått arbeidstid, til en kostnad på totalt kr. 24.386,- ekskl. mva. Søkeren er reg. for mva. Vedlagt
kart beskriver at det i 2013 ble slått totalt 63 dekar.
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Kommunen behandlet saken den 1.11.2013, og ga tilskudd til søknaden på samme måten som i
2012 ut fra et tilnærmet arealtilskudd på antall dekar slått.
63 dekar à kr. 550,- i kostnad, til sammen kr. 34.650,- i totalkostnad ekskl. mva. Beregnet tilskudd
ble kr. 24.255,-. I og med at søkeren er reg. for mva, kan mva ikke legges inn i kostnadsoverslaget.
Det gis ikke tilskudd på mva.
Tilskuddet utgjør samme beløp pr dekar som i 2012, kr 385,- pr dekar som tilsvarer omtrent arealog kulturlandskapstilskudd som i produksjonstilleggsordningen.
Dette ble begrunnet med, sitat:
”Husdyrholdet ble avsluttet på eiendommen omkring 2002. Arealene ble en periode utleid til melkeprodusent i
området. Deler av arealene har vært leid ut til et saualslag.
Saken gjelder for slått av arealer med motorslåmaskin.
Arealene er meget bratte og kan vanskelig høstes med vanlig slåtteutstyr. Kommunen ser viktigheten av at disse
arealene også høstes for å hindre gjengroing i år.
Men, det er ikke slik at dette blir en årlig ordning for eiendommen. For neste år, 2014, må det søkes areal- og
kulturlandskapstilskudd gjennom ordningen produksjonstilskudd på vanlig måte for salg av fòr.
Det er beregnet en kostnad på kr. 550,- pr dekar slått, til sammen kr 34.650,-. Tilskuddet framkommer på den
måten at det gis 70 % til slått.
Det gis derfor ikke tilskudd til innkjøp av driftsmidler og service av maskiner med mer”. Sitat slutt.
Kommunen har vurdert at overgangsordningen kan gjelde for 2013 også. Om det er ønskelig å søke
om areal- og kulturlandskapstilskudd på arealene er selvsagt opp til søkeren. Når kommunen skrev
må det søkes areal- ble dette gjort som en del av begrunnelsen for å kunne gi smil – midler. Det
presiseres at dette ikke er satt som et vilkår i saken. Men, det kunne like gjerne stått feks: bør det
heller søkes areal- og kulturlandskapstilskudd gjennom PT. Innstillingen ville blitt den samme i
forhold til tildeling av tilskudd.
Ellers er det knyttet helt vanlig vilkår til søknaden, som at saken blir gjennomført i samsvar med
beskrivelsen i søknaden, at det føres tilfredsstillende regnskap og timelister, at tiltaket holdes i hevd
i 10 år med mer.
Tilskuddet ble utbetalt 3.12.2013.
Søknadene behandles etter forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Vurdering
Klage
Viser til brev fra Kari Mette Busklein av 7.11.2013 hvor det klages over innholdet i vedtaksbrevet til
kommunen av 1.11.2013. I tillegg er det stilt noen spørsmål omkring uklarheter.
Uklarheter:
Det er oppgitt at deler av arealene er leid ut til et saualslag. Det riktige er at arealet lånes ut til værbeite.
Kommentar:
Det har ingen betydning for kommunen om arealet leies eller lånes, areal kan også leies for kr. 0,-.
Saualslaget har opplyst muntlig at de beiter med værer vår og høst uten å betale for beitingen. Det
er slik at det likevel er eieren av arealene som har driveplikten i hht jordlovens § 8 når det ikke
eksisterer leiekontrakt. I dette tilfellet blir arealene slått med motorslåmaskin uten at fòret blir tatt
vare på, men arealet blir høstet gjennom beiting. Driveplikten oppfylles.
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Det stilles spørsmål omkring vilkår mht utbetalingen av tilskuddet. Tilskuddet er utbetalt etter
skriftlig anmodning fra søker. Finner derfor ingen grunn til å kommentere innhold i brevet omkring
dette.
Med bakgrunn i kommunens behandling av saken om tilskudd pr dekar, kunne tiltaket vært
dokumentert med innsending av timelister ea. Vi ser bort fra dette da tilskuddet er utbetalt.
Søker oppfatter seg selv som ikke berettiget til produksjonstilskudd i jordbruket. Klager har ikke
søkt produksjonstilskudd, og derfor heller ikke fått utbetalt slikt tilskudd.
Kommentar:
Det er korrekt. Det er opp til søker om det skal fremmes slik søknad.
Det er bra at det blir stilt spørsmål om saksbehandlingstiden. Med de ressurser som er tilgjengelige
er det i perioder vanskelig å ivareta dette helt ut. Dette kan beklages, men hjelper svært lite. I denne
saken har det fra kommunen vært stilt spørsmål om framlegging av mer dokumentasjon under veis.
Noe har kommet, for eksempel kart, men ikke alt er framlagt som forespurt. Miljøplan trinn II
mangler fortsatt, og det er en enkel sak å lage. Dette gjør også at saksbehandlingstiden forlenges.
Klagen
Det klages på at søkeren for 2014 må søke om areal- og kulturlandskapstilskudd gjennom
ordningen med produksjonstilskudd på vanlig måte for salg av fòr. Dette begrunnes med at søkeren
vurderer seg som berettiget til å søke på tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket også neste år.
Kommentar:
Det kan helt klart søkes om tilskudd etter smil – ordningen. Men, denne ordningen er ikke
rettighetsbasert. Dette betyr at også nye søknader i 2014 må gjennom en prosess med prioritering
sammen med alle de andre søknadene. Kommunen har pr i dag for liten pott med smil – midler til å
kunne innvilge alle søknadene. Dette er årsaken til at kommunen har forsøkt å finne andre løsninger
for å hjelpe søkerne med tilskudd.
Det gjenstår å se hva resultatet i jordbruksforhandlingene medfører. Staten har lagt inn en
reduksjon i forslaget. Hvilken virkning dette får er usikkert inntil avtalen er signert.
Det er mulig å søke om dispensasjon slik at værer på beite legges til grunn for beregning av areal- og
kulturlandskapstilskudd.
- det må da lages avtale med værringen som sier noe om ansvarsforhold og evt hvor mye
værringen betaler for å ha værene på beite
- det må listes opp hvilke værer som er på beite
- datofesting av beitetidspunktet for vår og høstbeiting
Det enkleste hadde vært å kjøpe værene. Det er tillatt å erverve værer for så å selge dem igjen om
høsten slik at dette regnskapet går i null. Dette vil for søkeren utgjøre en gevinst på ca kr 2.500,- i
areal- og kulturlandskapstilskudd i forhold til smilsakene slik ordningen er i dag. Her søker Busklein
om areal- og kulturlandskapstilskudd med basis i egne dyr.

Kommunen har i denne saken forsøkt å finne løsninger for å kunne tildele tilskudd til slåttearbeid
som omsøkt. Dette skyldes i hovedsak at det går for lang tid mellom beitingen vår og høst. Slåtten
om sommeren er positiv i forhold til at beitekvaliteten blir bedre til værene kommer ned fra
fjellbeite i værhamna ved Finntjønnan. Og det er positivt at tiltaket bidrar til å hindre gjengroing.
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Kommunen har beregnet grunnlagene for kostnadene noe nyansert i forhold til søkerens beregning,
men resultatet er omtrent likt.
Kommunen mente at dette måtte være så rettferdig som det var mulig å komme, og vi mener videre
at vi egentlig har gått lenger enn det som kan forventes i forhold til å være imøtekommende og raus
med midlene. Strengt tatt ligger denne saken i grenseland i forhold til hva kommunen skal
akseptere, og dette støttes av landbruksutvalgets vilkår. Vi har likevel funnet rom for å innvilge
saken.
Smil – søknadene for årene 2012 og 2013 er behandlet med positivt resultat for søkeren som har
fått utbetalt tilskudd i tilnærmet samsvar med de beløpene det ble søkt om.
Søknadene kunne vært avslått med begrunnelse om at de ikke kan prioriteres pga mangel på midler,
og at de er noe i grenseland i forhold til det kommunen kan bidra med.

Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune fastholder at smil – ordningen er en søknadsbasert tilskuddsordning med
egen pengepott som kommunen forvalter bruken av. Kommunen kan sette vilkår om bruken av
midlene i samsvar med forskriftens §§ 3, 7 og 8, og tilhørende rundskriv og retningslinjer om
sluttregnskap og retningslinjer fra landbruksutvalget mm.
Kommunen tar til etterretning at det er opp til innehaver av foretaket om det skal søkes om arealog kulturlandskapstilskudd.
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Saksframlegg

Arkivnr. 99/1
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/1409-5
Utvalgssak
Møtedato
81/14
10.06.2014
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/1 - Terje Lund

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/1 Terje Lund
2 U Høring - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr
99/1 - Terje Lund
3 I
Uttalelse - svar på søknad om bygging av landbruksveg
på eiendommen 99/1 i Midtre Gauldal kommune
4 N Intern høring - søknad om bygging av landbruksveg gbnr 99/1 - Terje Lund
5 S
Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/1 Terje Lund
6 N Intern høring - søknad om bygging av landbruksveg gbnr 99/1 - Terje Lund

Terje Lund
Sametinget m.fl.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Aril Røttum

Kai Børge Amdal

Vedlegg
1 Intern høring - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/1 - Terje Lund
2 Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/1 - Terje Lund
3 Situasjonskart

Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad fra Terje Lund om tillatelse til bygging av
landbruksveg. Vegen skal bygges som en skogsbilveg klasse 3, Helårs landbruksveg for tømmerbil
med henger.
Vegen skal bygges fra gården og opp langs dyrkamark og inn i teig 6. Her skal det bygges snuplass
og velteplass.
Vegen, slik den er omsøkt blir ca 900 meter lang
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Saken er sendt til Sør Trøndelag fylkeskommune og Sametinget for uttalelse vedrørende fredete
kulturminner.
I tillegg er saken sendt på høring internt for jordbruksfaglig uttalelse.
Kommunen behandler saken etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål.
Vurdering
Skogsbilveger skal dekke et skogbruksmessig behov for skogeiendommen. Dette skal vurderes ut
fra skogens beliggenhet og verdi. Samtidig må infrastrukturen i skogbruket sees på i en større
sammenheng, for å få den beste løsningen for større areal. Dette både for å sikre bedre økonomi og
tilgang til skogen for den enkelte skogeier, samt hvilke ressurser som kan nyttegjøres etter en
vegbygging.
Gjennom arbeidet med Hovedplan for skogsbilveger i Midtre Gauldal kommune (HPS) har
kommunen sett på vegløsninger som kan gi best økonomi og best tilgang til tømmer pr. meter
nybygd veg.
I området denne vegen søkes bygd går det en skogsbilveg fra naboeiendommen lengre nord
parallelt med denne vegen. Dette er veg nr 75 Kjøldalsvegen. Gjennom befaringer og målinger som
ble gjort i forbindelse med HPS ble denne vegen nedklassifisert til ikke å være godkjent som
leveringsveg for tømmer. Dette fordi den har får stor stigning kombinert med vanskelig kurvatur.
Dette gjør at flere skogeiere her står uten godkjent leveringsveg for tømmer.

Side65

På eiendommen sør for 99/1 starter veg nr 30 Måssåtjønnvegen som også går parallelt med
omsøkte veg. Denne vegen går helt inntil grensa til 99/1der den gamle setervegen til 99/1 kommer
inn på Måssåtjønnvegen. Rådmannen ser her at det vil være mest fornuftig å bygge om setervegen
fra dette punktet og inn dit søkeren vil ha snuplassen. Dette gjør at veglengden blir under det halve.
I tillegg vil det være mulig for skogeierne lengre nord å knytte seg på denne vegen for å kunne løse
sin utfordring med Kjøldalsvegen. Dette gjør at en totalt sett vil lage vegløsning for et mye større
areal enn det den omsøkte vegen gjør. Denne vegen vil da totalt bli like lang som den omsøkte, men
vil gå i tilnærmet flatt terreng, samtidig som den dekker behovet for 7 skogeiere.
Den omsøkte vegen har et dekningsområde på 200 daa produktiv skog. Dette gir 0,22 daa
produktivt areal pr meter veg. Rådmannens forslag der den gamle setervegen bygges om med en
forlengelse til Kjøldalsvegen vil gi et nytteområde på ca 1200 daa. Dette vil gi 1,34 daa produktivt
areal pr meter veg.
Fra gården og opp til omsøkte snuplass går det i dag en traktorveg på nesten hele strekningen. Med
å forlenge denne noen meter vil søkeren få tilgang til skogteigen direkte fra gården via denne, mens
tømmertransporten kan gå etter den gamle setervegen og inn på Måssåtjønnvegen.
Kartet viser at det er kort av stand mellom de i dag eksisterende vegene. Med å danne et
grunneiersamarbeid i dette området vil det bli enklere å lage en infrastruktur som dekker et større
areal. Eiendommene nord for 99/1 har i dag ingen god leveringsveg av tømmer. Hvis det bygges en
ny veg mellom de eksisterende vegene vil denne ta grunnlaget bort fra å danne et
grunneiersamarbeid på tømmertransport.
Saken er sendt på høring til Sør Trøndelag fylkeskommune for uttalelse vedrørende fredete
kulturminner. Fylkeskommunen har ikke registreringer som kommer i konflikt med tiltaket, men
minner om den generelle aktsomhets- og varslingsplikten som ligger i Kulturminnelovens § 8.
Tiltaket er sendt på høring til Sametinget, men her har ikke svar kommet kommunen i hende før
høringsfristen.
Vurderinger etter Naturmangfoldsloven:
Den omsøkte vegen er kontrollert på kommunens viltkart, MiS og Naturbase.
Det er ikke registreringer i disse basene som kommer i konflikt med omsøkte tiltak.
Naturmangfoldsloven:
§8. Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget i denne saken som godt nok.
§9. Føre var ikke aktuelt i denne saken
§10. Tiltaket vil ikke føre til samlet økt belastning på økosystemet.
§11. Søker dekker kostnader ved miljøforringelse.
§12. Det forutsettes miljøforsvarlig driftsteknikk.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger § 3-3 andre ledd,
avslår Midtre Gauldal kommune søknad om bygging av landbruksveg klasse 3 slik den er omsøkt.
Avslaget grunngis med at det må inngås et større grunneiersamarbeid for å oppnå en mer helhetlig
vegløsning for området.

Side66

Side67

Notat
Til:

Kai Børge Amdal

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2014/1409-6

22.05.2014

Intern høring - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/1 - Terje Lund
Det søkes om tillatelse til bygging av 900 m ny landbruksveg i vegklasse 3, som skal dekke 20 %
jordbruksinteresser til en beregnet byggekostnad på totalt kr. 630.000,- som vist på kart.
Eiendommen 99/1 har 130 dekar fulldyrka jord og 12 dekar innmarksbeite i hht arealressurskartet
AR5, og ca 1500 dekar produktiv skog.
Etter det vi har kjennskap til er jordbruksarealene og melkekvoten på eiendommen pr i dag
bortleid til nabobruk. Adkomst til dyrka mark foregår etter eksisterende traktorveg i grensen mot
naboeiendom, og rett over den øverste dyrka marka som vist på kartet.
Planlagt ny trase vil gå etter nesten samme trase med unntak over den øverste dyrkamarka hvor
den nye vegen er omsøkt lagt utenfor dyrkajorda.
Adkomst til skogen kan med fordel legges utenfor dyrka mark som omsøkt. Vi har ingen
merknader til denne endringen. Det er likevel ikke nødvendig å koste på utbedring til vegklasse 3
for å tjene jordbruksinteressene.
Når det gjelder skogsveg, er det ønskelig at det blir sett på andre løsninger som kan tjene flere
eiendommers skogbruksinteresser i området. Det er ikke nødvendig at alle
landbrukseiendommene har sine egne skogsveger som omsøkt fra tunet på gårdene og opp i egen
skog. Det må heller søkes å finne løsninger som går på tvers av eiendommene i området, og finne
løsning for felles nedkjøring til offentlig veg.
Med hilsen
Aril Røttum
Rådgiver
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1. Grunnopplysninger
Foretakets orgamsallonsnummer
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Vegens navn
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Planlegger

2. Data for veg og dekningsområde
Interesser i vegen
Skogbruk

Jordbruk

Annet

Setedbeiting

Bosetting

Er prosjektet del av hovedplan for veger eller annen overordnet transportplan?

Ja

Er avkjøring fra offentlig veg godkjent?

Ja

Nei
Ikke aktuelt

Nei

Tall for vegens dekningsområde
Totalareal

Hogstrnoden skog

Jordbruksareal

Prod skog

dekar

0 0

dekar

dekar

crti

3

m'

C

Annet

Planlagt veiklasse
Bilveger

2

Nyanlegg

X

3

5

4

90 c/

Vinterbilveger

6

Traktorveger

7

8

Enkel veg

interessenter

Ombygging

stk.

meter

meter

n

Ja, liste vedlegges

Er berørte naboer og rettighetshavere varslet?

Nei, ikke aktuelt

3. Beregnet økonomisk gevinst
Transportgevinst skogbruk

kr

Transportgevinst jordbruk

kr

Annet

kr

Beregnet byggekostnad

6:30.

(,C,C)

kr
kr

Sumtransportgevinst

4. Kjente miljøverdier I området (markeres på kartvedleggene)
Mifiøverdier som betinger uttalelse fra fylkesmannen
.R2

Vema vassdrag
Arealer med annen spesiell mifiøstatus

ViNei
Nei

Ja

Villmarkspregede naturområder

Ja. spesifiser i fettet nedenfor

(> 5 km fra tyngre teknisk inngrep)

0
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Andre rniljøyerdier i området
Sårbart planteliv

Kjente kulturminner

Viktige amråder for friluftsliv

Kulturlandskap, landskapsbilde

Annet

Reindriftsinteresser

Inngrepsfrie områder 3-5 km

Inngrepsfrie områder 1-3 km

Vernskog

Ja

Nei

5. Underskrift
Jeg er kjent med at bygging ikke kan iverksettes uten tillatelse fra kommunen
Sted og dato

Underskrlft
•..--

(-7

)
••••

•

Veiledning
Dette skjemaet skal benyttes ved søknad om bygging og ombygging av landbruksveger i henhold til «Forskrift om planlegging og godkjenning av veler for landbruksformål», fastsatt av Landbruksdepartementet 20.desember 1996.Søknaden skal sendes til den (de) kommunen(e) der veganlegget er lokalisert. Søkeren
plikter å fylle ut søknadsskjemaet så fullstendig som mulig, og bidra med alle kjente opplysninger som kan ha betydning for den påfølgende saksbehandling
og avgjørelse. Berørte naboer og rettighetshavere skal også varsles om vegsøknaden.

Data for veg og dekningsområde
•
•
•
•

•
•
•

Oppgi hvilke typer interesser som har nytte av vegen, samt prosentandel i forhold til samlet nytte.
Med hovedplan menes en helhetlig vegplan, enten vegdelen i kommunens oversiktsplan for skogbruk, egen områdeplanihovedplan for veger eller annen
transportplan.
Avkjørsel fra offentlig veg og velteplass ved off. veg skal godkjennes av vegmyndighetene, jf. § 2-1.
Planlagt vegklasse oppgis i henhold bl «Normaler for Landbruksveier med byggebeskrivelse». Vegklassene 2-3-4-5
er helårs- eller sommerbilveger, veg
klasse 6 er vinterbilveg. og vegklassene 7 og 8 er traktorveg. «Enkel veg» er slike veger som ikke oppfyller vegnormalens laveste krav til traktorveg, men som
likevel medfører søknadspliktig terrenginngrep (§1-2).
De økonomiske fordeler som ventes oppnådd med tiltaket skal beregnes separat for de interesser som vil ha nytte av vegen. Kalkyle av økonomisk gevinst
(transportgevinst) skal vedlegges søknaden.
Oppgi beregnet byggekostnad for det omsøkte tiltaket
Berørte naboer og rettighetshavere skal varsles, og liste over de som eventuelt er vars/et vedlegges

Kjente miljøverdier

i området

Dersom 6n eller flere av følgende miljøverdier blir påvirket av vegen, skal fylkesmannen gis anledning til å uttale seg før kommunen treffer vedtak.
Verna vassdrag. Her krysses det a dersom vegen berører en 100-meters sone på hver side av et verna vassdrag, med sideelver, større bekker, sjøer og tjem.
Der kommunen har fastsatt vassdragsbelte rundt vernede vassdrag brukes dette i stedet for 100-meters belte.
Villmarkspregede naturområder er områder som ligger minst fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep, jf DN-rapport 1995-96 Tyngre tekniske inngrep omfatter også skogsveger. Det skal krysses i ja-rubrikken dersom vegen er planlagt inn i eller fører til reduksjon i omfanget av slike amråder
«Annen spesiell miljøstatuss omfatter arealer innenfor vegens dekningsområde som har formell vernestatus (naturreservater, nasjonalparker, landskapsvemområder, kulturlandskapsområder. kulturminneområder o.a.), og områder der det i forbindelse med myndighetenes verneplanarbeid el/er andre offentlige
registreringer er påvist spesielle miljøverdier. Spesielle miljøverdier kan være foreslått vern, prioriterte naturtyper, artsdata, kulturlandskap eller statlige sikrede
friluksområder, og dette kan sjekkes mot www.naturbase.no

Øvrige miljøverdier
Søkeren skal også gi opplysninger om andre kjente miljøverdier i vegens dekningsområde. Skjemaet gir mulighet til avkryssing og en stikkordmessig beskrivelse
av de aktuelle miljøverdiene Det bør legges ved en beskrivelse av hvordan det tenkes å ta hensyn til eventuelle miljøverdier i området ved bygging og bruk av
vegen.

Kartvedlegg

S

æ
0

Kart i målestokk 1:5000 eller 1:10 000, samt oversiktskart i målestokk 1:50000 skal følge søknaden. Følgende opplysninger skal markeres på kartet:
• Planlagt vegtrase (brutt rød strek). Eventuelle alternativer merkes tydelig (nummereres).
• Planlagte massetak i forbindelse med vegbyggingen (ringes inn med rød strek).
• Eksisterende veger med betydning for dekningsområdet (heltrukken svart strek).
•
Dekningsomradet for den planlagte vegen (heltrukken blå strek).
• Bebyggelse og andre interesser som kan bli berørt av vegen (heltrukken gul strek).
• Kjente miljøverdier som kan bli berørt av bygging eller bruk av vegen madæres på kartet, med henyisning SI opplysninger på søknadsskjema (heltrukken
grønn strek).
Bygging av vegen kan ikke startes før tillatelse er gitt av kommunen. Kommunens vedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.
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SITUASJONSKART
Gnr: 0

Bnr: 0

Fnr: 0

Snr: 0

Eiendom:
Adresse:
Hj.haver/Fester:
MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Dato: 12/5-2014 Sign:

Målestokk
1:6000

ta

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kattet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

http://kart2.nois.no/midtre-gauldal/Content/printDynaLeg.asp?Left=560677.62175143...
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Søknad om støtte fra næringsfond - NiT Avdeling Midtre Gauldal

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om støtte fra næringsfond til etablering Næringsforening i Trondheimsregionen
av næringsforening i Midtre Gauldal (NiT
MGK)
2 S Søknad om støtte fra næringsfond - NiT
Avdeling Midtre Gauldal
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfond til etablering av næringsforening i Midtre Gauldal (NiT
MGK)
2 Retningslinjer for bruk av næringsfond 2014
3 Tiltaksplan for næringsutvikling i Midtre Gauldal kommune 2013-2016
4 Budsjett for bruk av næringsutviklingsmidler 2014

Saksopplysninger
Næringsforening i Trondheimsregionen (NiT) har den 10. mai 2014 søkt Midtre Gauldal kommune
om støtte til etablering av en avdeling i Midtre Gauldal med egen ressurs i 100 % stilling.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen har allerede etablert avdelinger i Melhus (50 %), Skaun
(30 %) og Malvik (50 %) med gode tilbakemeldinger. Disse kommunene har også gitt tilskudd til
etableringen av Næringsforening i sin kommune. Grunnen til at det skal være 100 % stilling i Midtre
Gauldal er at NiT etter samtaler med næringslivet i Midtre Gauldal har fått mange forespørsler på
ledelse av forskjellige prosjekt allerede, som gjør at NiT ser behov for en 100 % stilling.
For mer informasjon om organisering og målsettinger ved etableringen av NiT avd. Midtre Gauldal
vises det til vedlagt søknad.
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Støtten søkes på bakgrunn av forventete kostnader på NOK 3 450 000,- på 3 år (2014-2016).
Ønsket støttebeløpet er NOK 750 000,- fordelt på 3 år.

Vurdering
I Midtre Gauldal er det etablert et fagråd med 12 medlemsbedrifter, som ønsker oppstart av en
næringsforening. Også Støren Handel og Midtre Gauldal Næringsforum ser positiv på etableringen.
Gjennom arbeidet med ”tiltaksplan for næringslivet 2013-2016” kom det et ønske fra næringslivet
om etableringen av en felles næringsforening. I tiltaksplanen ble det satt av NOK 750 000,- fordelt
på 3 år for etablering av en lokal næringsforening.
Etableringen av en næringsforening føyer seg dessuten perfekt inni nasjonale og fylkekommunale
planer om etablering av et fireveis samarbeid mellom næringsliv, FoU, skole og de offentlige. Videre
er også skolen i Midtre Gauldal i ferd med å etablere en næringslivskontakt med en 30% stilling,
pluss at Trondheim Sør Utvikling AS overtar ansvaret for FoU-arbeidet i Midtre Gauldal kommune.

Næringsliv
Næringsforening

Forskning/utvikling
Trondheim Sør Utvikling

Samarbeid

Offentlig aktør
Midtre Gauldal kommune

Yrkesfag
Støren ungdomsskole
Gauldal videregående skole

Samordning med andre tilskuddsordninger og annen offentlig mottatt støtte
Arbeidsdeling med Innovasjon Norge forutsettes at:


Kommunene behandler alle saker som kun har et lokalt marked



Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med
regionalt/nasjonalt/internasjonalt markedet
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Utviklingsprosjekt med kostnadsramme under NOK 150 000 bør behandler på lokalt nivå.

Prosjektet har utelukkende lokal virkning og passer bra i næringsfondets formål til å støtte
samarbeid mellom bedrifter i kommunen. Så vidt kommunen kan bedømme, finnes det ingen andre
tilskuddsordninger som skulle prioriteres for prosjektet.
Kvalifisering av tiltaket
For å bestemme om støtteintensiteten må tiltaket kvalifiseres som:
 Tilrettelegging for Nærings- og stedsutvikling (100 %)
 støtte til konsulentkostnader/opplæring ved bedriftsetablering/utvikling (50 %)
 investeringsstøtte til bedrifter (30 %)
Tiltaket kvalifiseres som tilrettelegging for nærings- og stedsutvikling og kunne dermed støttes med
opp til 100% av kostnadene.
Følgende kostnadsbudsjett er innlevert (for 2014-2016):
Tiltak
Leie
kontor,
kontorrekvisita

Kvalifisering av
tiltak
strøm,

Lønn

Kostnad

Støtteprosent Godkjent
støttebeløp

Næringsutvikling

NOK 150 000,-

100%

NOK 150 000,-

Næringsutvikling

NOK 3 300 000,-

100%

NOK 1 000 000,-

SUM Kostnader

NOK 3 450 000,-

Godkjente kostnader utgjør dermed NOK 3 450 000,- og mulig tilskuddsbeløp NOK 3 450 000,-.
Utløsende effekt
Som nevnt et det en hovedregel at støtte skal være utløsende for gjennomføring av tiltaket, eller at
tiltaket ikke blir gjennomført i samme omfang uten støtte, for å kunne utløse støtte til et tiltak. I en
oppstartsfase er Næringsforeningen avhengig av å motta støtte for å etablere en ressurs i 100 %.
Først etter medlemsrekruttering og prosjektstyring vil prosjektet kunne være selvbærende.
Konkurransesituasjon
Andre næringsforeninger i Midtre Gauldal (Støren Handel, Midtre Gauldal Næringsforum) har gitt
utrykk at de ønsker et samarbeid med den nye næringsforeningen og at organisasjonene integreres i
denne.
Finansiering av tiltaket: Tilsagn til støtte bør bare gis når fullfinansiering av tiltaket er sikret.
Tittel

Beløp

SUM Kostnader (2014-2016)

NOK 3 450 000,-

Næringsfond

NOK 750 000,-

Trondheimsregionen

NOK 450 000,-

Bidrag Næringsforening i Trondheimsregionen

NOK 2 250 000,-
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SUM Finansiering

NOK 3 450 000,-

Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil ta den største delen av kostnadene selv, som anses
som meget positive. Dette viser til at næringsforeningen selv har god tro på at etableringen i Midtre
Gauldal vil bli vellykket.

Økonomiske konsekvenser
Støtten føres over konsesjonsavgiftsfondet og vil således ikke belaste kommunens driftsbudsjett
Rådmannens innstilling
1. Med bakgrunnen i søknaden innvilger formannskapet Næringsforening i
Trondheimsregionen NOK 750 000,- i tilskudd til etablering av Næringsforening i Midtre
Gauldal fordelt på tre år. NOK 250 000,- pr år fra 2014-2016.
2. Beløpet bevilges over konsesjonsavgiftsfondet.
3. Midlene for 2014 utbetales mot skriftlig anmodning. 25 % av midlene holdes tilbake frem til
mellomrapport etter pkt. 4 foreligger kommunen. Kostnadene må verifiseres gjennom
revisorattest eller attest fra autorisert regnskapsfører.
4. Næringsforeningen skal rapportere fremgang i prosjektet for kommunestyret hvert år.
Rapporten vil danne grunnlaget for utbetaling av midlene i 2015 og 2016.
5. Frist for gjennomføring settes til 30.06.2017.
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Søknad
Søknadsnr.

2014-0020

Søknadsår 2014

Støtteordning

Kommunale Næringsfond

Prosjektnavn

Støtte til operativ ressurs i NiT Midtre Gauldal

Arkivsak

Kort beskrivelse
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) ønsker å opprette NiT Midtre Gauldal med egen
operativ ressurs, søker herved om støtte til denne oppretteslsen
Prosjektbeskrivelse
NiT har en ambisjon om å etablere næringsforeninger i alle Trondheimsregionens kommunes.
Etableringene i Melhus og Skaun har vært vellykket med god oppslutning blant næringslivet. Ved
begge disse etableringene har kommunene bidratt med en betydelig støtte, med bakgrunn i ønske
om at næringslivet i de respektive kommunene får et talerør. Etter lengre tids dialog, både med
kommune og næringsliv, mener vi nå at grunnlaget for en etablering er på plass. Vi ønsker å etablere
NiT Midtre Gauldal på samme måte som NiT Melhus og NiT Skaun. Allerede er et fagråd etablert med
representanter fra 12 bedrifter i Midtre Gauldal. Dette er betydelig mer enn i de øvrige kommunen,
og vi tolker dette som at behovet og ønske om å få dette til er stor også blant næringslivet. Målet er
at NiT Midtre Gauldal overtar det operative ansvar også for Støren Handel. Dialog er også opprettet
med Midtre Gauldal Næringsforum, og vi mener det ligger an til et konstruktivt samarbeid hvor begge
parter har samme intensjoner for næringslivet i kommunen. NiT ønsker nå så snart som mulig å gå ut
med en stillingsannonse, og forhåpenlig ha en ansettelse på plass innen få måneder.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Næringsforeningen i
Trondheimsregionen
Org.nr:938 547 955
Hans Petter Øien Kvam

Dronningensgt 12
7408 TRONDHEIM

98244123

Dronningensgt 12
7408 TRONDHEIM
Dronningensgt12
7408 TRONDHEIM

98244123

Kontaktperson
Prosjektleder

Hans Petter Øien Kvam'

98244123

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
NiT søkte og fikk innvilget støtte til gjennomføring av Gauldalskonferansen i 2013.

Spesifikasjon
Bakgrunn
NiT ønsker å etablere NiT Midtre Gauldal, med ansettelse av egne operativ ressurs.
Prosjektmål
Etablere en næringsforening i Midtre Gauldal som skal arbeide for best mulig rammevilkår for
-1-
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næringslivet i kommunen. Samle næringslivet til "en stemme" i dialog med kommune og omverdnen.
Gjennomføre møter og aktiviteter som samler og utvikler bedriftene i Midtre Gauldal
Forankring
Etableringen gjøres med forankring i styret for Næringsforeningen i Trondheimsregionen. I tillegg er
det i lengre tid holdt en konstruktiv dialog med Midtre Gauldal kommune, Støren Handel og Midtre
Gauldal Næringsforum. Det er vår oppfatning at dette er en ønsket etablering far alle involverte.
Prosjektorganisering
Stillingen som skal besettes, vil inngå i et team i NiT som skal være næringsforeninge i kommunene vi
er etablert i. Innen kort tid vil dette teamet telle 3 personer, og jobbe med bakgrunn i de erfaringer
NiT har fra arbeidet i Melhus og Skaun. Samtidig som nye mennesker inn i en organisasjon alltid gir
mulighet for å utføre oppgaver på nye måter.
Samarbeidspartnere
Som nevnt er det i lengre tid holdet en konstrultiv dialog med Midtre Gauldal kommune, Støren
Handel og Midtre Gauldal Næringsforum. I tillegg er NiT i dialog med Trondheimsregionen, for å søke
støtte til etableringen. Etter opprettelsen av ny stilling vil det være naturlig å gå i dialog med øvrige
foreninger og samarbeidskonstellasjoner i kommunen.
Aktiviteter
NiT gjennomfører årlig ca. 120 møter, med opp i mot 10 000 deltakere. Dette er en møtearena alle
medlemmer i NiT får tilgang på. I de enkelte kommunene gjennomføres 5 - 10 aktiviteter pr år.
Medlemsmøter og konferanser er en viktig del av NiT sin aktivitet for å samle næringslivet.
Målgrupper
Alle innen næringslivet er i vår målgruppe.
Resultat
Ved en ansettelse av egen operativ ressurs for NiT Midtre Gauldal vil vi oppnå en arena/rolle som
bidrar sterkt i dialogen mellom næringsliv og kommune. En funksjon som med fullt fokus arbeider for
best mulig rammevilkår og utvikling for næringslivet i kommunen. En arena som skal virke samlende,
og mulig også motiverende for etablerte aktører. En viktig del av funksjonen vil også være å
synliggjøre muligheter for potensielle nyetableringer.
Effekter
En samlet næringsliv, som skal oppleve en mer konstruktiv dialog med kommune og omverdenen.
Sterker samhold og forståelse innad i næringslivet, og mer synlig i lokalmiljøet.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Omsøkt støtte gjelder for 1 år. Etableringen gjøres med målsetting om et varig tiltak,
Kostnadsplan
Tittel
Leie kontor etc
Lønn

2014

2015

2016

50 000
1 000 000

50 000
1 100 000

50 000
1 200 000

-2-
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2017

2018

SUM
150 000
3 300 000
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Sum kostnad
Finansieringsplan
Tittel
Bidrag NiT
Midtre Gauldal Kommune
Trondheimsregionen
Sum finansiering

1 050 000

1 150 000

1 250 000

3 450 000

2014

2015

2016

650 000
250 000
150 000

750 000
250 000
150 000

850 000
250 000
150 000

2 250 000
750 000
450 000

1 050 000

1 150 000

1 250 000

3 450 000

2017

2018

Geografi
1648-Midtre Gauldal

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-3-
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Retningslinjer ved bruk av næringsfondene
Kommunen kan støtte tiltak over konsesjonsavgiftsfondet eller kommunalt næringsfond. I Rundskriv H17/98 opplyste kommunal- og regionaldepartementet om at vedtektene for konsesjonsavgiftsfondet ble
samordnet med retningslinjene for kommunale næringsfond, siden fondene i hovedsak skal anvendes til
samme formål. Ved enkeltspørsmål om bruk av kraftfondsmidlene brukes derfor retningslinjene for bruk
av kommunale næringsfond.
Bruken av fondsmidlene blir dermed styrt av:
Tilsagnsbrev, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Enhet for regional utvikling (28.03.2014)
Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitisk virkemidler vedtatt av KRD med ikrafttredelsen
01.01.2014.
Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond i Midtre Gauldal kommune (K-styret 07.09.95)
Rundskriv H-1/11, Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i
vannkraftsaker, KRD.

•
•
•
•

Rundskriv H-17/98, Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i
vannkraftsaker, KRD.

•

Midlene skal brukes i tråd med innsatsområdene i regionens handlingsplan for innovasjon og
verdiskapning:
Det forutsettes at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til entreprenørskap og
nyetablering, og at det fokuseres på tiltak for vekst i eksisterende næringsliv. Det må også settes økt fokus
på kommunens rolle i forhold til førstelinjetjenester for næringsutviklingsarbeid, herunder vurdere behov
for kompetanseheving. I den gra det gis støtte til enkeltprosjekter skal nyskapende prosjekt med fremtidig
vekstpotensial prioriteres. Det legges vekt på at målgruppene kvinner, ungdom og innvandrere få et
særskilt fokus.
Arbeidsdeling med Innovasjon Norge forutsettes at:
•

Kommunene behandler alle saker som kun har et lokalt marked

•

Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med
regionalt/nasjonalt/internasjonalt markedet

•

Utviklingsprosjekt med kostnadsramme under NOK 150 000 bør behandler på lokalt nivå.

Tiltak som kvalifiseres for støtte er:
•

Næringsutviklingsprosjekt:
o Prosjekt hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styreke og
videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet.
o Prosjekt som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til.

•

Direkte bedriftsstøtte herunder:
o Støtte til investeringer i samband med nyetablering, utvidelse av eksisterende bedrifter eller
investeringer som fører til utvikling av nye produkter eller til en vesentlig endring i produktet
eller produksjonsprosessen til en eksisterende bedrift. (Støttesats 30 % småbedrifter, 20 %
mellomstore bedrifter, 10 % store bedrifter).
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o Støtte til drift for nyetablerte små bedrifter. Støtten må notifiseres og godkjennes av ESA
(The EFTA Surveillance Authority`s).
o Støtte til konsulenthjelp og kunnskapsformidling (“myk støtte”): SMB kan få støtte til
kostnader som er direkte knyttet til konsulenthjelp eller kunnskapsformidling innen økonomi
og leiing, implementering av ny teknologi, vern av immaterielle rettigheter og evaluering av
nye forretningsområder. Ikke kontinuerlig eller lovpålagt rådgivning. (Støttesats er 50 % for
SMB).
o Støtte til opplæring: Opplæringstiltak som ellers ikke kunne gjennomføres. Ikke opplæring
som hører under drift (introduksjonskurs for nytilsatte, kurs pga. lovendringer). (Støttesats
for generell opplæring for SMB 70 % for store bedrifter 50 %; spesifikk opplæring for SMB
35 % for store bedrifter 25 %). Kan ikke kumuleres med annen støtte.
o Støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoU). Forsknings- og utviklingsprosjekt,
forstudier, industriell immateriell eiendomsrett for SMB, unge innovative bedrifter, prosess
og organisatorisk innovasjon i tjenester, tjenester for innovasjonsrådgivning og innovasjon,
lån av høykvalifisert personell, innovative klynger.
•

Bagatellstøtte de minimis: regelen innebærer at det kan gis støtte med opp til EUR 200 000,- over
en treårsperiode uten at dette rammes av det europeiske forbudet mot offentlig støtte og uten at
tildelingen må meldes til ESA eller FAD. Støtten kan gis med opptil 100 %. For vegtransport er
grensen EUR 100 000,-, for eksportvirksomheter gjelder er forbudt mot offentlig støtte.

Støttesatsene gjelder samlet for all offentlig mottatt støtte.
For å oppnå støtte til et tiltak er det også en hovedregel at støtte skal være utløsende for gjennomføring
av tiltaket, eller at tiltaket ikke blir gjennomført i samme omfang uten støtte.
Tiltaket må ikke være egnet til å vri konkurransen eller true med å vri konkurransen.
Det gis ikke anledning til å støtte ordinære driftsutgifter og sanering av gjeld i private bedrifter. Det kan
heller ikke gis støtte til ordinære kommunale oppgaver.
Ifølge retningslinjene for næringsfond skal det vises varsomhet med å gi støtte til nyetableringer innen
detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter
innen samme handelsregion.
Som hovedregel skal tilskuddet utbetales etterskuddsvis når tilskuddmottakeren har gjennomført tiltaket.
Hele tilskuddet kan ikke utbetales før tiltaket er avsluttet og attestert regnskap er sendt inn. Minimum 25
% av tilskuddet holdes igjen inntil sluttutbetaling. Dersom sluttregnskapet viser at arbeidet ikke er
gjennomført som forutsatt, skal sluttutbetaling reduseres i forhold til dette.
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Tiltaksplan for næringsutvikling
i Midtre Gauldal kommune 2013-2016
Kostnad/
Tiltak
1.

Infrastruktur

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Ansvar

Sentrumsprosjekt
Mål 1: tilgjengelig næ- 1.1. Regulere tilstrekkerings- og boligareal for
lig/attraktiv næringsareal
bedriftsetablering- og
utvikling. Godt tilbud 1.2. Regulere tilstrekkepå bredband og mobil.
lig/attraktiv boligareal

0

SP (Sentrumsprosjekt)

0

SP

1.3. Utarbeide plan for samferdsel

1001

SP, NPF (Nærings, Plan og
forvaltning)

Utvikle næringshage/park for bedriftsetablerer
Mål 1: tilgjengelig nærings- og boligareal for
bedriftsetablering- og
utvikling. Godt tilbud
på bredband og mobil.

1.4. Identifisere samarbeidspartnere, mulige lokaler

10

NR (Næringsrådgiver), NTS (Næringshage Trondheim Sør)

1.5. Lage en forretningsplan
for konseptet

15

NR, NTS

1.6. Finne mulige investorer
for prosjektet

10

1.7. Bygge næringshage/park

NR, NTS

3000 3000 NR, NTS

Tar imot regionale bedrifter som ønsker nye arealer
1.8. Etablere samarbeid mellom IKAP og Planavde-

0

NR, NPF

1

Side
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Mål 1: tilgjengelig nærings- og boligareal for
Tall i tusen.
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bedriftsetablering- og
utvikling. Godt tilbud
på bredband og mobil.

ling i Midtre Gauldal
1.9. Identifisere hvilke bedrifter som kommer til å
flytte i regionen ila de
neste 10 år

15

NPF, TR, NTS

1.10. Får politisk aksept for å
ta imot disse bedriftene

0

NR

1.11. Legge til rette attraktiv
næringsareal for disse
bedriftene

120

NPF

Bredbånd og mobil
Mål 1: tilgjengelig nærings- og boligareal for
bedriftsetablering- og
utvikling. Godt tilbud
på bredband og mobil.

1.12. Utarbeide oversikt for
bredband/ mobildekkningsbehov i kommunen
og diskutere med STFK

0

NR, IKT

1.13. Sende søknad om utbygging på disse prosjekter
til STFK

0

NR, IKT

1.14. Veilede mindre utbyggingsprosjekter i søknadsprosessen mot næringsfond

0

NR

Annet

2.

1.15. Næringsareal på nett

0

NTS

1.16. Arealplaner på hjemmeside

0

NR, NTS

2013

Arbeidskraftmobilisering

Mål 2: Tilrettelegging 2.1. Utarbeide velkomstbrev
for arbeidskraftrekrutfor tilflyttere
tering innen høykompetanseyrker
2.2. Etablere tilflytterverter

2015

2016

20

NR, Blilyst, NAV
20

80

5

NR
5

NR, Blilyst

Side

2.3. Informasjonsbase
for/om utflyttede ungdom

2014

2

Mål 1: tilgjengelig nærings- og boligareal for
bedriftsetablering- og
utvikling. Godt tilbud
på bredband og mobil.
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2.4. Jobb til 2 og jobb og bo

50

2.5. Etablere modell for enkelt samarbeid med studenter i studietiden

40

2.6. Traineeordning

3.

NR, Blilyst, ekstern
NTS, Blilyst

100

100

NR, Blilyst, ekstern

0

0

0

NR, NF (Næringsforening)

0

0

0

NR, NF

Forankring

Mål 3: Næringsfrem- 3.1. Politikere ut i bedrift –
mende politikere
en gang i året
3.2. Legge til rette for politisk deltakelse av næringslivsrepresentanter.
Skape holdning i bedriftene.

0

3.3. Streame kommunestyremøtene

4.

50

150

NR, IKT

60

NTS

Bedriftsetablering

Mål 4: Midtre Gauldal 4.1. Opprette etablererkurs
kommune skal være
pådriver på å utvikle og 4.2. Koble innbyggere med
starte bedrifter basert
etableringsønske opppå videregående skole
imot studentene i
og forsknings- og utTrondheim (pkt. 2.5.)
viklingsmiljøene (FoU)
og i Trondheim. Midt- 4.3. Legge til rette med arre Gauldal skal være en
beidsplass/ Transkommune hvor det er
port/infrastruktur for
lett å utvikle og starte
studentsamarbeid (pkt.
bedrift
1.7)
4.4. Øke involvering av
kommunen/GVGS i
Ungt entreprenørskap,
næringsliv og samarbeid
gjennom opprettelse av
en næringslivskontakt i
skolen.

300

10

300

25

NTS

40

NR

300

NR

NR
Side

3

4.5. Identifisere etnisk/utdannelse bakgrunn på innvandrere/asylanter i MG

10
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4.6. Identifisere etnisk/utdannelsesretning
utenlandske studenter i
Trondheim

0

4.7. Koble sammen gruppene
4.8. Oversett informasjon og
markedsføringsmateriale
angående bedriftsetablering til engelsk

20

NR, TR

40

NR

80

NTS

5

5

NTS

250

250

40

4.9. Etablere “tverrspråklig
etablererrådgivning”
4.10. Identifisere samarbeidspartnere med gode engelskkunnskaper i næringslivet.

Bedriftsutvikling

Mål 5: Midtre Gauldal 5.1. Bidra til oppretting av en
kommune skal være
næringsforening med tilbest på samarbeid melstrekkelige administrative
lom næringsliv, utdanressurser og lokal forningsmiljø og offentliankring.
ge myndigheter (Triple
Helix) og skal har et 5.2. Etablere samarbeid melfremtidsrettet og utviklom næringsforening,
lingsorientert næringspolitikerne/kommunen,
liv.
GVGS (og FoU-miljøet i
Trondheim).
5.3. Presentere FoU-kontakt
for tilsvarende personer i
FoU institusjonene

100

15

NR, TR (Trondheims-regionen)

NF, NR, GVGS,
TR

0

5.4. Identifisere og sette i
gang minst 2 FoUprosjekter i året

NTS

80

80

80

NTS, NR, NF

Spisskompetanse

Mål 6: Midtre Gauldal 6.1. Etablere en idèpool med
kommune skal bidra til
de gode ider fra næringsTrondheimsregionen
livet og GVGS i komsin satsing om å ha 1-3
munen
nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskaps- 6.2. Etablere en samarbeidsnav
modell på disse mellom
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50

NR

0

NF, NR, GVGS,
TR

4

6.

250

Side

5.

NR, TR

NTS, GVGS, FoU og
næringsliv (se også. Pkt.
5.2)
6.3. Øke interessen blant
bedrifter for entreprenørskap i bedrift
(intraprenørskap)

7.

40

NR, NTS

6.4. Etablere bransjeforeninger i næringsforening

0

NF

6.5. Utarbeide landbruksplan

50

Landbruksavd.

6.6. Utarbeide treklyngestrategi

20

Skogssjef

6.7. Igangsette utviklingsprosjekter i følgende bransjer: Landbruk, Treforedling, Mat, Fiske/Gaula/Reiseliv

50

6.8. Lage presentasjoner til
forskjellige aktører der
det pekes ut Midtre
Gauldal kommune sine
fortrinn (næringsliv).

0

50

50

NR, Landbruk,
BRU (Prosjekt
bærekraftig reisemålsutvikling)
NR

Profilering

Mål 7: Midtre Gauldal 7.1. Utarbeide presentasjoner
skal være den mest
for forskjellige aktører
attraktive randkommune i Trondheimsregio- 7.2. Politisk aksept for tilnen
trekking av bedrifter

0

7.3. Kommunens hjemmesider på engelsk

NR
0

NR

80

NR, IKT

7.4. Forum for norskutenlandsk samarbeid
100

30

NR, NF
Landbruksavd.

Side

5

7.5. Hotellanalyse

30
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2013

2014

2015

2016

100,-

1 515,-

1 215,-

1 000,-

Godkjent støttebeløp for næringsfondene

1 265,-

1 215,-

1 000,-

Næringsfond årlig tilsagn (inkludert RDA-midler)

3 000,-

3 100,-

3 200,-

42 %

39 %

31 %

3 000,-

3 000,-

Kostnadsoversikt
Totale kostnader næringsutvikling (uten etablerersenter)

Andel av næringsfond
Etablerersenter

Side

6

Etablerersenter kan finansieres opp til 30 % med midler fra andre aktører. Etablerersenter skal dessuten
generere inntekter fra år 2016. Etablerersenter vil direkte bidrar til nyetablering og høyre skatteinntekter
for kommunen.
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Budsjett næringsfond 2014
Tildelte midler 2014
Midler total
Brukområde
NOK
Prosent

kr 1 325 000
Kompetanse/O
Kulturnæring Entreprenørskap Samarbeid
Infrastruktur pplæring
Annet
kr 99 375
kr 265 000
kr 331 250
kr 231 875
kr 331 250
kr 66 250
7,5 %
20,0 %
25,0 %
17,5 %
25,0 %
5,0 %

Restmidler 2009-2013
Midler total
Brukområde
NOK
Prosent

kr 3 711 806
Kompetanse/O
Kulturnæring Entreprenørskap Samarbeid
Infrastruktur pplæring
Annet
kr 278 385
kr 742 361
kr 927 952
kr 649 566
kr 927 952
kr 185 590
7,5 %
20,0 %
25,0 %
17,5 %
25,0 %
5,0 %

Midler total
Midler total

kr 5 036 806
Kompetanse/O
Kulturnæring Entreprenørskap Samarbeid
Infrastruktur pplæring
Annet
kr 377 760
kr 1 007 361 kr 1 259 202
kr 881 441
kr 1 259 202
kr 251 840

Bruk av midlene
Næringslivskontakt i
skolen

kr 300 000

i-skilting Natursenter
NiT Midtre Gauldal
Trondheim Sør
Utvikling
Etablering merket
montering

Tilsagn total 2014

Total

kr 275 000
kr 250 000
kr 250 000
kr 30 000

kr 0
kr 377 760

kr 30 000
kr 977 361

kr 250 000
kr 1 009 202
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kr 275 000
kr 606 441

kr 550 000
kr 709 202

kr 0
kr 251 840

Saksframlegg
Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/640-1
Utvalgssak
Møtedato
83/14
10.06.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for opprettelse av festetomt på
Grytdalsvollen, gbnr 402/1, Synnerdalen
Dokumenter i saken:
1 S Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for opprettelse av festetomt på
Grytdalsvollen, gbnr 402/1
2 I Tilleggsinformasjon til søknad om festekontrakt på Grytdalsvollen, seter under tidl.
gnr. bnr. 274/2, Grytdal.

3

X

Oversiktskart
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M
ar
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G
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Vedlegg
1

Søknad om kart- og delingsforretning - Grytdalsvollen - gbnr 402/1 - Budal Statsalmenning

2

Kart

3

Uttalelse til sak - Nasjonalparkstyret for Forollhogna

4

Møtebok Budal Fjellstyre

5

Uttalelse fra STFK

6

Budal statsalmenning - Søknad om fritidsfeste på bebyggelse - Grytdalsvollen - gbnr 274/2

7

Anmodning om landbruksfaglig uttalelse - Søknad om kart- og delingsforretning Grytdalsvollen - gbnr 402/1 - Budal Statsalmenning

8

Tilleggsinformasjon til søknad om festekontrakt på Grytdalsvollen, seter under tidl. gnr. bnr.
274/2, Grytdal.

9

Oversiktskart

Saksopplysninger
Statskog søker på vegne av Mary Grytdal om tillatelse til opprettelse av ny festegrunn under
eiendommen gbnr 402/1, Grytdalsvollen i Synnerdalen, Budal. Det søkes om opprettelse av
festetomt til fritidsformål på ca 700 m². Det omsøkte arealet har påstående seterbebyggelse.
Eiendommen Grytdal gbnr 274/2 med rettigheter er solgt som tilleggsjord til naboeiendom, men
setra ble holdt tilbake i salget.
Angjeldende område ligger innenfor Budal landskapsvernområde. I 2009 kom seterdalene i Budal
på en nasjonal liste over ”Utvalgte kulturlandskap” i jordbruket, en eksklusiv liste med 22 områder
rundt om i landet. Det drives aktiv setring og beite i det aktuelle området.
Det omsøkte tiltaket er i strid med overordnet arealdisponering fordi det medfører endring fra LNF
til fritidsformål, og en tillatelse til opprettelse av ny festegrunn forutsetter dermed dispensasjon i
medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Statsskog begrunner søknaden om opprettelse av festegrunn rundt seterbebyggelsen med at både
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalparkstyret sterkt fraråder at seterbebyggelsen rives.
Det kan opplyses om at fjellstyret nylig har mottatt søknad fra en gårdbruker om bruk av det
omsøkte området som spredeareal. Fjellstyret har uttalt at de avventer utfallet av kommunens
behandling av fradelingssaken før de tar stilling til denne.
Saken har vært på høring til fjellstyret, nasjonalparkstyret samt kulturminnemyndigheten (SørTrøndelag fylkeskommune).
Deling av eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk må godkjennes av departementet.
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Denne setervollen er tidligere benyttet til seterdrift og jordbruksformål. Saken behandles derfor
etter jordlovens § 12.
Jordloven:
Inntegnet areal omkring seterhusene, jfr vedlagt kart, er jordbruksarealer. Skal dyrka jord taes i bruk
til andre formål enn jordbruksproduksjon, kan samtykke til deling ikke gies uten at det er gitt
samtykke til omdisponering etter § 9 i jordloven. Jordlovens § 9 bestemmer at dyrka mark ikke skal
brukes til annet enn jordbruksproduksjon. Med bakgrunn i den statusen området har og den aktive
beite- og seterbruksaktiviteten som foregår i området med tanke på kulturlandskapet vil det være
umulig å disponere dyrka mark, uansett størrelse, til fritidsformål.
Viser til kommunens uttalelse av 24.12.2012 der vi signaliserte at kommunen ikke ønsker å bidra til
en utvikling i retning av at det opprettes fritidsfester løsrevet fra gårdene i områder med status
”utvalgt kulturlandskap” og landskapsvern.
Gårdseiendommen Grytdal gbnr 274/2 med rettigheter er solgt som tilleggsjord til naboeiendom.
I konsesjonssaken vedrørende dette salget ble det stilt vilkår om at 274/2 sammenføyes med
eiendommen 273/3. Gården Grytdal er derfor opphørt som selvstendig eiendom, og rettighetene er
tillagt eiendommen 273/3.
Kommunen skrev følgende i saksframstillingen på konsesjonssak 66/11, sitat: ”Budal fjellstyre har
vedtatt at bygningene på denne setervollen skal fjernes, og at det ikke vil bli opprettet festekontrakt. Dette gjør at
kommunen ikke trenger å behandle fradelingsspørsmålet. I og med at setervollen nå ikke er en del av saken, oppfattes
saken som en ordinær konsesjonssak hvor kjøp av tilleggsarealer er hovedinnholdet i saken. Saken legges likevel fram
for behandling i NPM – utvalget”. Sitat slutt. Dette ble lagt inn som en forutsetning for
gjennomføringen av konsesjonssaken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunen har tidligere uttalt at det må komme fram svært tungveiende grunner for at vi skal
kunne akseptere fradeling i denne saken.
I følge Sør – Trøndelag fylkeskommune sitt brev av 19.5.2011, er det kun ett av seterhusene som
har høy alder. Masstua antas å være fra omkring 1880. Huset har behov for restaurering og
vedlikehold. Dette huset er imidlertid ikke registrert i fylkeskommunens sefrak – register.
Dette er en oversikt fra fylkeskommunen over hus bygd før 1900. Dette registeret er ikke
fullkomment. Litt merkelig at dette huset ikke er med likevel, fordi det er gjort relativt grundige
registreringer i seterdalene. Dette betyr at dette huset ikke er særlig verneverdig. Et enkeltstående
hus i denne sammenhengen kan likevel ikke være god nok grunn for å akseptere fradeling på
”kulturhistorisk grunnlag”.
Nasjonalparkstyret tilrår at det forsøkes å finne løsninger som bidrar til å ta vare på
seterbebyggelsen som en viktig del av kulturlandskapet. Kommunen er enig i at det tas vare på
seterlandskapet. Seterbygningene kan tas vare på gjennom andre løsninger enn å samtykke i
fradeling. Kommunen er derfor positiv til at denne setervollen kan vises ut til annen bruker som har
behov for setervoll i området. Seterlandskapet kan dermed ivaretas gjennom aktiv jordbruksmessig
bruk.
Vi kan ikke se at det har kommet nye opplysninger som gjør at vi kan gi samtykke til fradeling i
denne saken. Kommunen står derfor fast på at det ikke kan gis samtykke til opprettelse av ny
eiendom som omsøkt fra Statskog. Vi ønsker heller ikke at det skal gis dispensasjon fra plan- og
bygningsloven slik at bruken av setervollen kan endres fra landbruk til fritidsformål.
Midtre Gauldal kommune avslår derfor søknaden om fradeling av areal/opprettelse av feste på
setervollen som tidligere lå under gården Grytdal gbnr 274/2 med hjemmel i jordlovens
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§§ 9 og 12. Dette begrunnes med at det foregår aktiv seterdrift med melkeproduksjon og beiting i
området, og vi ønsker derfor ikke at disse områdene i LNF sone 1 på kommuneplanens arealdel
åpnes for etablering av fritidseiendommer.
Arealet ligger i Budal landskapsvernområde i Budal statsallmenning, og er oppnevnt som
”utvalgt kulturlandskap” av regjeringen. Midtre Gauldal kommune kan ikke se at opprettelse av
fritidsfester i seterdalene i Budalen i de tilfeller der gårdene er solgt som tilleggsjord til nabobruk, er
forenlig med forutsetningene for opprettelsen av ”Utvalgte Kulturlandskap”.
Saken har stor presedens for framtidas utvikling av seterområdene innenfor ”utvalgt
kulturlandskap”, og i landskapsvernområdene og seterområder på statsallmenninger forøvrig. Vi
ønsker ikke at denne saken skal være starten på en ny utvikling der tendensen kan være at flere
gårder legger ned driften og selger arealressursene som tilleggsjord, men ønsker å beholde
setervollene som egne fradelte fritidseiendommer. Dette er uheldig med tanke på framtidig
næringsutøvelse som seterdrift og beitebruk. Kommunen kan ikke se at denne saken sikrer en
tjenlig variert bruksstruktur, og har heller ingen betydning for bosetting og arbeid i området.
Tiltaket må ha verdi for allmennheten eller en større gruppe personer dersom
jordbruksinteressene skal vike. Kommunen kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken.
Plan- og bygningsloven:
Det tilligger plan- og bygningsmyndigheten en samordningsplikt med sektormyndighetene. Dersom
en sektormyndighet av ulike årsaker ikke kan tillate et omsøkt tiltak, må planmyndigheten avslå
søknaden. Jordbruksmyndigheten avslår søknaden om opprettelse av ny festegrunn i denne saken i
medhold av jordlovens §§ 9 og 12, og planmyndigheten avslår dermed søknad om dispensasjon i
medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Planmyndigheten vil legge til at det faktum at ett av byggene på setra muligens har kulturhistorisk
verdi, kan ikke rettferdiggjøre opprettelse av en eiendom til fritidsformål i dette området (fordi
alternativet til opprettelse av festeforhold rundt seterbebyggelsen eventuelt blir at husene rives).
Rådmannen vurderer at det ikke er framsatt en begrunnelse som er så tungtveiende at kommunen
kan innvilge dispensasjon i denne spesielle og potensielt presedensskapende saken.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gaudal kommune søknad om
dispensasjon for opprettelse av ny festegrunn til fritidsformål rundt eksisterende seterbebyggelse på
eiendommen gbnr 402/1, Synnerdalen, Budal.
Vedtaket begrunnes med at en sektormyndighet har avslått det omsøkte tiltaket.
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Stata

Gjelder eiendom

Fl

1648/274/2/

Midtre Gauldal kommune

16.01.2014

7290 Støren

Hovedmottaker:
Midtre Gauldal kommune

Vår ref.

Vår saksbehandler

Deres ref.

Geir Wagnild, 907 30 776
gwarc»statskog.no

(Bes oppgitt ved svar)
13/12 —5

Budal statsallmenning - søknad om kart-og delingsforretning - Grytdalsvollen
Vedlagt oversendessøknadom kart-delingsforretning over tomt til seterbebyggelsenpå Grytdalsvollen i
Budal statsallmenning.
Grytdalsvollen lå under eiendommenGrytdal. gbnr. 274/2. Denne eiendommenble solgt som tilleggsjord til
nabobruk, eier Knut Øyan, men selger holdt setraunna i forbindelse mcd salget.Knut Øyan har seter til sin
eiendom, denne setervollen ligger ca. 1,5 nord for Grytdalsvollen.
Eier av bebyggelsenpå Grytdalsvollen har søkt om å få opprettet festekontrakt.
Budal fjellstyre ønsker ikke å etablerefritidsbebyggelsepå statsallmenningen,og ønsker i utgangspunktetat
bebyggelsenskal rives.
Sakenhar vært forelagt Sør-Trøndelagfylkeskommune og Nasjonalparkstyrettil uttalelse.
I brev av 19.05.2011konkluderer Fylkeskommunenmed følgende:
Som setermiljø isolert sett, men også som en del av seterbebyggelseni nærområdet,har Grytdalsvollen
en viktig verdi. Fylkeskommunenvil derfor sterkt fraråde at bebyggelsenrives. Kopi av brev vedlegges.
I brev av 16.09.2013fra Nasjonalparkstyretvises det til verneforskriftens § 2 —seterbebyggelsenog
setervollen anseessom viktig del av verneformålet. Kopi av brev vedlegges.
Underveis i fjellstyrets behandlingav sakenble den forelagt Midtre Gauldal kommunetil uttalelse. I brev
av 24.12.2012 konkuderesmed folgende:
...Kommunen ønsker ikke å bidra til en utvikling i retning av at det kan opprettesfritidsfeste løsrevnefra
gårdeneinnenfor områder med statussom «Utvalgte Kulturlandskap» og landskapsvern.Vi vil derfor
signalisereat det ved en eventuell søknadmå komme opp sværttungtveiende grunner for at vi skal kunne
aksepteresamtykke til deling i dennesaken.Kopi av brev vedlegges.
I sitt siste vedtak i saken,sak 11/13, uttaler Budal fjellstyre følgende:
Budal fjellstyre har derfor kommet til at husenepå Grytdalsvollen gnr. 274 bnr2 må fjernes av
seterbrukereni henhold til seterforskriften. /kapittel 6 —Bortfall av seterrett)pgr. 16 pkt C, da fjellstyret
anserat det ikke er aktuelt med oppretting av festekontrakteller overføring til annenbruker. Fjellstyret er
av den formening at det må settesen frist til I. oktober 2013 med å få fjernet husene..

Postadresse
Statskog
Postboks63 Sentrum
7801 Namsos

Telefon
4k4707800

Bankkonto
8200.06.58800

E-post
rost

Org.nr.

Internett

NO 966 056 258
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111,

Denne saken har versert over mange år, og før eller siden må det komme en avklaring.
Statskog søker derfor om fradeling av festetomt for bebyggelsen med sikte på å opprette festekontrakt med
Mary G rytdal.
Søknaden begrunnes med følgende:
• Nasjonalparkstyret viser til verneforskriftens § 2,- seterbebyggelsen og setervollen som viktig del
av verneformålet. På generelt grunnlag uttaler nasjonalparkstyret at en søknad om riving med basis
kun i eiendomsrettlige/privatrettslige forhold ikke er god nok begrunnelse for å kunne tillate riving
etter verneforskriftens bestemmelser
• Sør-Trøndelag fylkeskommune uttaler at de sterkt faråder at bebyggelsen rives.
Uttalelsene fra Nasonalparkstyret og Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderes som tungtveiende. Av den
grunn ønsker ikke Statstskog å føre sak for å få bebyggelsen fjernet.
Underveis i behandlingen av denne saken har det ikke kommet opp alternative løsninger for evt. annen bruk
av bygningene.
Saken har versert over mange år, og vi mener søker har krav på å ra en avklaring
For å avgrense mulige spørsmål om rettighetsspormål mv. i forhold til arealbruk, har vi valgt å søke om
fradeling av en avgrenset festetomt rundt bebyggelsen.

Med hilsen

Geir Wagnild
Dette dokurnenteter elektronisk signert
Vedlegg:

Kartutsnitt med inntegnet tomt. målestokk 1:1000
Kopi av brev frå Nasjonalparkstyret av 16.09.13
Kopi av brev frå Sør-Trøndelag fylkeskommune av 19.05.2011
Kopi av uttalelse frå Midtre Gauldal kommune av 24.12.12.
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[Z]

Søknad om tiltak, oppretting eller
endring av matrikkelenhet (deling)

Journalfering/stempel:

(pb1 § 20-1, I. ledd, m)

n

Statslilg
juNa

11) Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter pbl § 20-1, 1.
ledd, m eller oppmålingsforretning etter
matrikkell § 33
(matrikkell § 5, siste ledd og matrikkelforskr.

El III)

§§ 43-48)

kommune

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

(matrikkell § 33)

Stknadontrekvisisjonen
delder:
Eiendom

Gnr. 402

Bnr. 1

Krav om
matrikulering av
enhet(er) som ikke
krever behandling etter
pbl § 20-1, 1. ledd, m
eller oppmålingsforretning etter
matrikkell § 33
III) Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
jf. matrikkell § 33

Sakstype pb1 § 20-1. 1. ledd, m,
oppretting av:

Deling iht:

fl

n

n

n
fl
n

n
fl
n
n

Seksjonsnr.

stats junnistatsallmenning

Bruksnavn/adresse:

Søknad om tiltak
(deling) etter pbl § 20-1,
I. ledd, m og
matrikulering etter
matrikkell § 5

Festenr.

Ny grunneiendom

Soknad om dispensasjon jf. pb1 §
19-1:

Reguleringsplan
Bebyggelsesplan

Ny anleggseiendom

flPrivat

Nytt jordsameie

forslag

Ny festegrunn over 10 år

n

Arcaloverforing

[Z] Plan- og bygningslov

n
n

Kommuneplan

n

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan(eldre
lovverk)

Annet:

SGammenslading
(matrikkelforskr. § 43)
Foring av referansetil eksisterendegrense(matrikkelforskr. § 44)
Foring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45(2))
Registrering av (ekisterende) uregistrertjordsarneie (matrikkelforskr. § 32, ML §§ 34, 6 (særlige

Matring
av eksisterendeumatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§ 34,6 (særlige
ri°rirnikeurle
grunner))
Annet

(angi hjemmel):

Oppmålingsforretning
ledd, m:

for matrikkelenhet(er) ihht. tillatelse (delingsvedtak) etter pb1 § 20-1, 1.
Anleggseiendom

n

n

Jordsameie

Festegrunn

Arealoverforing
N1åbesvares:
A) [S] Ønskes gjennomfort
uten ugrunnet opphold
(Kommunens frist er 16 uker
etter pbI-vedtak, ev. vinterforskrift, matrikkel forskriften §
18.3)

13)fl Ønsker å utsette
oppmå ling og matrikulering
til mnd angitt under (Kan etter
rekvirentens ønske utsettesi
inntil 3 Ar Etter 3 år faller
tillateIsen etter pb1bort.)

Ønsker etter særlige
grunner å gjennomfere
matrikulering, men utsette
fullforing av oppmålingsforretningen
(matrikkelforskriften § 25).

Foretrukket mnd. el. dato for
forretningen:

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

Kommunen fastsetter frist for
fullforing. ikke lenger enn 2
år.

C)n

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlees):
Oppmalingsforretning
§ 20-1, 1.1edd. m:

n
n
ri

n
n

for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pb1

Klarlegging av eksisterendegrenser (eventuelt grensepåvisning),(matrikkelforskr. § 36)
Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)
Illeareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven§ 7, matrikkelforskr. § 35)
Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også feIt
Matrikulering av eksisterendeumatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

Annet

(angi hjemmel):
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lakeS Ontrettat

Parsell
nr.

Areal ca. m'

Arealtype
fer delin

1

650

setervoll

Eventuelt
'ournal nr.

Eventuelt navn og adres e på kjeper/fester

Maty Grytdal

Opplyminger om ommdaMtat; bruk, adkomM,vannforsygingog avlep:
Parsellen(e)
skal
benyttes
til

ri

Selvstendig hruksenhet

Ti Tilleggsareal til:

Gnr./13nr./Fnr./Snr.:

n Offentlig veg

fl
P
fl
fl

Bolighus
Fritidshus
lndustri/Bergverk
Varehandel/bank/forsikr/hotell/restaurant

p
P
p

Offentlig virksomhet
Landbruk/Fiske
Naturvern

Adkomst

fl

Riks-/fylkesveg

fl

Kommunal veg

Pb1 § 18-1
Vegloven
§§ 40-43

fl

Ny avkjørsel fra offentlig veg

P

Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges)

Pb1 § 18-1
Avlep
Pb1 § 18-1

fl

Offentlig vannverk

E

Annet: Brønn

fl
fl
P

Offentlig avløpsanlegg
Utslippstillatelse gitt (vedlegges)
Privat enkeltanlegg

Offentlig friluftsområde

p Kommunikasjons areal / tekn.
anlegg
Privat veg

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

n Søknad om avkjørseltillatelse
vedlegges

Vannforsyning

P

fl Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

fl

Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges.

fl

Privat fellesanlegg
Søkn. om utslippstillatelse vedlegges
Avløp sikret ihht. vedlagte dokument

fl

Beskriv: utedo

Vedkat
Nr. fra —til

Ikke relevant

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)
Kart og situasjonsplaner
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart
Private servitutter
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter
Skjema for krav om sammenslåing
Andre avtaler, dokumentasjon
Andre vedlegg
Bekreftelse /erklæring om at det ikke foreligger heftelser, urådigheter eller andre restriksjoner
som er til hinder for matrikulerin
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Andre opplysninger
(For eksempel rettighetshavereav
betydning)
Hjemmelshaver(e)

Navn:

Statskog SF

Adresse: Postboks

Tlf:

63

Postnr:

7801

07800

Sted: Namsos

Eventuelle utfyllende merknader:
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Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom:

Partsstilling:

Eiendom:

Partsstilting:

Sted:

Dato:

lInderskrift:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom:

Partsstilling:

Eiendom:

Partsstilling:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom:

Partsstilling:

Eiendom:

Partsstilling:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom:

Partsstilling:

Elendom:

Partsstilling:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Sted:

Navn:

Adresse:

Navn:

Eiendom:

Partsstilling:

Eiendom:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Adresse:

Dato:

Underskrift:
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•

•

Budal statsallmenning

Stata

Vedlegg til soknad om fradeling av
tomt rundttidligere seterbebyggelse

E

Areal ca. 700 m2
451•!'

44.1.

•-t

%

irt •v.e:
tfi

•••

•••

•

-

'
"

sirt4*,

Målestokk: 1:1 000
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•

-

tedalen, Londalen-øndadalen,
Bodalen,Endalen,FOrddalen,
Magneldalen-Busgedalen,Vangrodtdakn- Idurnidalen,og
gloungenlandskapsvemområde

11

Grøndennannaturreservat

Statskog SF
v/Geir Wagnild
post@statskog.no
Saksbehandler
Astrid Alice Haug

Telefon
95057513

Vår ref.
2013/7412

Utvalg
NP-sak 43/2013

Vår dato
16.09.2013

Uttalelse til sak vedrørende Grytdalsvollen i Budalen landskapsvernområde
Statskog har i brev av 28.06.2013 (ref 13/12-3) oversendt en orientering om tidligere saksgang
angående Grytdalsvollen i Budal statsalmenning. Budal fjellstyre har i sak 11/13 vedtatt at
bygningene på setervollen skal rives. Sør-Trøndelag fylkeskommune har sterkt frarådet at
bebyggelsen rives. Saken er oversendt nasjonalparkstyret for behandling/uttalelse.
Nasjonalparkforvalter oppfatter ikke dette som en konkret søknad om riving, men som en
henvendelse fra Statskog om en uttalelse til saken fra nasjonalparkstyret. Forslag til uttalelse ble
fremlagt i nasjonalparkstyrcts møte 11.09.2013 som NP-sak 43/2013.
Vedtak:
Nasjonalparkstyret ga sin tilslutning til følgende uttalelse til Statskog, som svar på brev av
28.06.2013:

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til verneforskriftens § 2 (formål med vernet) der
seterbebyggelsen og setervollene er en viktig del av verneformålet.
Bygningene i seterdalene er viktige både som enkeltobjekter, som del av bygnings iljøet på
setervollene og som del av seterlandskapet og historien i området.
Derfor er all riving av seterbebyggelse søknadspliktige tiltak etter verneforskriftens § 3.
I vurderingen av en søknad om riving vil det være naturlig å legge vekt på bla. følgende
forhold:
— bygningen/bygningenes verneverdi, som enkeltbygg eller som del av et setermiljø og
som del av landskapsbildet og historien på stedet
— tilstanden på bygningene (stort jorjall eller muligheter for istandsetting og bruk)
begrunnelse for tiltaket (eksempel behov for nye og mer funksjonelle bygg på setra i
forbindelse med næring, nye bygg som erstatter gamle ved stort forfall 0.1.)
søknadens presedens for andre saker («samla belastning»)
— )5fkeskommunens (kulturminnemyndighet) uitalelse i saken
På generelt grunnlag vil nasjonalparlutyret uttale at en søknad om riving med basis kun i
eiendomsrettslige/privatrettslige forhold ikke er god nok begrunnelse for å kunne tillate
riving etter verneforskriftens bestemmelser
Nasjonalparkstyret vil tilrå at man i saker av denne type (bortfall av seterrett el. seter falt i
det fri) søker å.finne løsninger som bidrar til å ta vare på seterbebyggelsen som en viktig del
av kulturlandskapet.»
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Ved en eventuell senere søknad om riving av seterbebyggelsen må det komme klart frem hvem
som er formell søker, og hvorfor bebyggelsen søkes revet (begrunnelse for tiltaket).
Med vennlig hilsen
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har dettor ingen signatur.
Kopi:
Mary Grytdal, Vestre Hallsetvangen 3 A, 7027 Trondheim
Midtre Gauldal kommune (e-post)
Budal fjellstyre (e-post)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (e-post)
Sør-Trøndelag fylkeskommune (e-post)
Miljødirektoratet (e-post)
Statens landbruksforvaltning (e-post)
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Metebok
BUDAL FJELLSTYRE
MØTEDATO;
MØTESTED; Budal flerbrukshus
TID; 10:30
AV 5 MEDLEMMER MØTTE; 5
SAK NR; 11/13
Ar 2013

Sakengjelder;
Viderebehandlingav sak vedr. Grytdalsvollen i henhold til gjeldendeseterforskrift da Midtre
Gauldal kommune har avgitt uttalelsei saken.Fjellstyret avgir sin uttalelse i sakentil
Statskog.
Saksdokumenter;
Brev av 24.04.2012
Brev av 20.01.2012
MGK dat. 02.09.2011.Saksnr.2010/3775-5
Brev til NES av 01.09.2011
Brev fra Statskog av 09juli 2011
Adv. Hovstad dat. 08.07.2011
Vedtak av 14.06.2011,sak 17/11
Sør Trøndelag fylkeskommune dat. 19.05.2011
Brev til mgk dat. 02.mai 2011
Vedtak av 17.02.2011,sak 01/11
MGK 26.01.2011
Kopi av brev fra Statskog til MGK dat. 24januar 2011
Vedtak av I 0.mars. sak 08/10
Brev av 20.01.2012
Brev av 24.04.2012
Brev fra Mary Grytdal av 18.05.12
Brev fra Statskog med vedlegg dat 12juni 2012
Fjellstyrets uttalelse sak 19/12
Brev fra Statskogdat. 29.oktober2012
Brev til Midtre Gauldal kommune20.12.2012
li-post til MGK dat. I 8.mars2013.(purring.)
Brev fra MGK dat. 24.12.12 (?) Uttalelse.
Lovgrunnlag;
Fjelloven av 1975,pgr. 22.
Seterforskriften
Saksframstilling:
Statskoganmodet fjefistyret. i brev av 4. mars 2010. om ny behandling om soknadom
endring av statusfra setertil fritidsbebyggelse.(fiellstyret hadde i 2005 vedtatt frifall av setra
i sak 23/05.) Fjellstyret vedtok å utsettesakentil forholdene var nærmereavklart.
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Iludal tjellstyre mottok brev fra Midtre (jauldal Kommune som orienterer om sakenou stiIler
sporsmalom setervollenog rettighetenekan skilles fra landbrukseiendommenog på hvilken
mate dette kan skje. Statskogtok for dette opp problemstillingen i brev til kommunen, hvor
det vises til seterforskrittenskap. 6. pgr. 16. Ujellstyretavga uttalelse til kommunen i sakeni
styremoteden 17.02.11.som sak 01/11, og oversendtebrev. med bilder av seterbygningene,
til Sor-Triag fylkeskommune i brev av 2.mai.2011. Fylkeskommunenskriver i sitt svar at
Grytdalsvollen har en viktig verdi og vil derfor sterkt fraradeat behyggelsenrives.
Ilellstyret avventetet slar ledr. overdragelsen.slik at sakenskal kunne viderehehandles.
Fjellstyret fauet vedtak om a opprettholdetidligere vedtak om at setra er falt i det fri og
annullertetidligere vedtak om at hebyggelsenskal rists og at videre behandling ville tbretas
når salgetav garden var en realitet.
Statskogskrev i brev av 12.juni 2012 at overdragelsenhar funnet sted, og viser til vedlegu
hvor det framgar at overdragelsener utfort. Statskogba om fjellstyrets uttalelsetil soknaden
av )9.05.12.
Ijellstyret behandletsakeni styremoteden 16. august2012 og viste til tidligere merknader
om at bebyggelsenligger i et omradesom er aktivt i bruk til seterdrift. Fjellstyret anmodet
sterkt om at seterbehyggelsenikke blir omgjort til fritidsffirmaLlIttalelsen var enstemmig.
Statskogber i brev av 29.oktober 2012 om at tjellstyret behandlersakenpå nytt da
formuleringen i uttalelsengjor det vanskelig å viderefore sakeni Statskog.
Fjellstyret besluttetderettera he kommunenom en uttalelsei saken.
Kommunenved Næring, plan og forvaltning avga sin uttalelsei brev daten 24.12.2012. I sin
uttalelsepeker kommunenpa de faktiske Ibrhold omkring fritidshebyggelseog behandlingen
slike sakerskal ha med hakgrunn i regelverket.
Kommunenuttaler blant annet folgende:
Det som uansetter helt klart fra kommunensside er at vi pa et generelt grunnlag vil være
meget tilbakeholdenmed å tillate fritidsbehyggelsei seterdaleneinn mot ForolIlnwna.Videre uttaler kommunenat: Midtre Gauldal kommune kan vanskelig se at opprettelseav
fritidsfester i seterdalenei Budalen i de tilfeller der gardeneselgessom tillegusjord til
nabobruker særliu 1brenligmed forutsetningeneIbr opprettelsenav -11tvalgte
Kulturlandskap"." Kommunen uttaler ogsåat den ikke onskerå bidra til en utvikling i retning
av at det kan oppreuesfritidsfester losrevne fra gårdeneinnenfor områder med statussom
"Utvalgt kulturlandskap" og landskapsvern.Dessutensignaliseresdet at det ved en eventuell
soknadmå komme opp sværttungtveiendegrunner for at kommunen skal kunne akseptere
samtykke til deling i dennesaken.
Med hakgrunni gjeldendeseterforskrift. tidligere behandlingerog uttalelsen fra Midtre
Gauldal kommunemgir Budal fiellstyre folgende
Uttalelse:
13udalljellstyre viser til tidligere behandlingeri dennesakensamt Midtre Gauldal kommune
sin uttalelsedatert 24.17.2012.
Ilellstyret har vært, og er fortsatt av den opplåtning av det ikke kan gis tillatelse til opprettelse
av fritidsfeste for behyggelsenpå Grytdalsvollen i Synnerdalen.Dette hegrunnesmed at det
drives aktiv setring og beite i omradet, som ogsåer landskapsvernområde
og er oppnevnt som
-1.1tvalgtkulturlandskap- av regjeringen. Videre er uttalelsenfra Midtre Gauldal kommune
sværttydelig på at det skal finnes svært tungtveiendegrunner for at deling skal kunne
aksepteres.
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Budal fjellstyre har dertbr kommet til at husenepå Grytdalsvollen gnr 274 bnr 2 må fiernes av
seterbrukereni henhold til seterforskrifien. (Kapittel 6- Bortfall av seterrett ) pgr. 16, punkt.
C, da fjellstyret anserat det ikke er aktuelt med oppretting av festekontrakteller overforing til
annen bruker. Fjellstyret er av den formening at det må settesen frist til 1. oktober 2013 med
å få tjernet husene.
Enstemmiguttalelse.
Utskrift/brev til; Statskog,Namsos
Utskrift/ brev sendtdato; 24.05.2013
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Sør Trøndelag fylkeskommune
Enhet for regional utvikling
www.stfk.no

Var saksbehandler Roy Hapnes
73 86 62 33
E-post roy hapnesestik no
Postmonak. poramottaknstlk no

Budal Fjellstyre

Deres ref
Var ref: 201106839-3
Oppgis vad alla henvendslaat
Var dalo: 19 5.2011

7290 STOREN

Vedrorende bebyggelsen på Crytdalsvollen. gnr 274/2 Midtre Gauldal kommune antikvarisk uttalelse

V i viser til tidligere korrepondanse. Fylkeskommunen har ikke vært på befaring på eiendommen.
men vi har hatt et mote med brukerne av vollen der vi fikk ytterligere bilder av bebyggelsen.
Grytdalsvollen ligger i Synnerdalen i Budal. Vollen ligger i et miljø med fiere setre. deriblant

BakkvollewSeterdalene i Budal kom i 2009 på lista over utvalgte kulturlandskapi jordbruket.
en eksluksiv liste med 22 områder rundt om i landet. Det er i utgangspunktet viktig at
setertradisjoner og hehyggelse tas var på.
I folge Singsåsboka var Grytdalsgården en av de kyste som tok seg ut voll i Synnerdalen.
muligens omkring 1790. Hovedbruket. Grytdal, ble nedlagt på 1970-tallet, og siden da har det
ikke vært setring på vollen.

I følge eter ble den gamle seterhua revel i 1980. og det ble da reist ei ny bu omtrent på samme
sted. Bua lå inntil da sammenbygd med masstua. På vollen er det i dag fire bygninger, et lite fios,
ei lagerbu. seterbua og masstua. Det er ifOlge opplysninger fra eier kun masstua som har høy
alder.
Masstua er en enkel lattet bygning med karakteristisk, spinkelt dimensjonert tammer. 1 den cne
gavlen er det en gammel labankdor, og på den ene langveggen sitter et ettrams vindu. Foruten
den ene gavIveggen er bygningen upanelt. taket er tekket med torv. Det kan se ut til at enkelte
stokker er skantet. Det er utifra bildene vanskelig å si noe om alder, vi har ikke sett bilder
innvendig, men det er god grunn til å anta at hygningen kan være reist på I 800-tallet. Uten å ha
vtert pa stedet er det videre vanskelig å si noe eksakt om tilstanden på bygningen. men etter
beskrivelser fra 1211..7og utifra bildene er det påkrevd med vedlikehokl og restaurering. dette
gjelder særlig taket. Et vedtak bør sikre at bypingen blir restaurert.
Som setermiljø isolert sett, men også som en del av seterbebyggelsen i nærområdet, har
Grytdalsvollen en viktig verdi. Fylkeskommunen vil dertbr sterkt li-aråde at behyggelsen

Besakeadrasse:

Postadrease:

EdIng Skakkes gate 14

PosIboks 2350
Sruppen
7004 Trandhem

Telefon: +47 73 86 60 00
Tslefaks: +47 73 86 60 45

Bank:
Org.nr
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Budal fjellstyre
7290 STØREN

Deres ref:

Vår ref
2012/4242-2

Dato
24.12.2012

Budal statsalmenning - Søknad om fritidsfeste på bebyggelse - Grytdalsvollen gbnr 274/2
Budal fjellstyre ber i brev av 20.12.2012 om kommunens uttalelse til søknad om opprettelse av
fritidsfeste på bebyggelse på Grytdalsvollen i Synnerdalen fra Mary Grytdal.
Eiendommen Grytdal gbnr 274/2 er solgt til Knut Øyan. Viser til vedtak i konsesjonssak behandlet
av NPM - utvalget i sak 66/11 den 2. sept. 2011.
Kommunen la følgende forutsetninger til grunn for behandlingen, sitat:
”Kjøpekontrakten for ervervet beskriver at overdragelsen ikke omfatter seter i Synnerdalen med
påstående bebyggelse og rettigheter.
Budal fjellstyre har vedtatt at bygningene på denne vollen skal fjernes, og at det ikke vil bli opprettet
festekontrakt.
Dette gjør at kommunen ikke trenger å behandle fradelingsspørsmålet for setervollen. I og med at
setervollen ikke er en del av saken, er søknaden en ordinær konsesjonssak hvor kjøp av tilleggsarealer
er hovedinnholdet i saken”. Sitat slutt.
Statskog har i brev av 29. oktober 2012 til fjellstyret bedt om en ny behandling av søknaden om
opprettelse av fritidsfeste med bakgrunn i seterforskriftens § 16. Denne paragrafen behandler mulige
alternativer for setervollen med bebyggelse ved bortfall av seterrett.
Midtre Gauldal kommune oppfatter ikke at det foreligger søknad om opprettelse av ny
eiendom/feste med bakgrunn i denne henvendelsen fra fjellstyret. Søknad om opprettelse av ny
matrikkelenhet/feste må sendes kommunen om Statskog og fjellstyret finner å kunne gå inn for å
opprette et fritidsfeste på bebyggelsen på Grytdalsvollen i Synnerdalen. I tillegges kreves
dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
Spørsmålet fra Budal fjellstyre stilles som et generelt spørsmål: Før fjellstyret viderebehandler saken
vil det være behov for å klargjøre om kommunen vil tillate/legge opp til fritidsbebyggelse i LNF –
områder i Synnerdalen, som også har status landskapsvernområde.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

Telefaks
72 40 30 01
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Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Det som uansett er helt klart fra kommunens side er at vi på et generelt grunnlag vil være meget
tilbakeholden med å tillate fritidsbebyggelse i seterdalene inn mot Forollhogna. Det som også er like
klart er at de sakene som vil komme opp med denne type spørsmålstillinger, vil være svært
sammensatte. Når vi skal behandle konkrete saker må våre vurderinger baseres på mange ulike
forhold knyttet til hele kunnskapsgrunnlaget i den aktuelle saken. Dette vil handle om kunnskap om
og virkning for blant annet utvalgt kulturlandskap, landskapsvern, villreinen, kulturhistoriske
kvaliteter knyttet til de aktuelle bygningene osv, og ikke minst hvilke ulike alternativer som foreligger
i saken.
Spørsmålet i den enkelte sak om kommunen vil tillate ”konvertering” av tidligere
landbruksbebyggelse til fritidsbebyggelse skal behandles ut i fra ulike lovverk. Handlingsrommet i
sakene vil være preget av hva som framgår av dette lovverket. Kommunens endelige standpunkt i
forhold til spørsmålene om fritidsbruk vil bli gjort etter en samlet vurdering og behandling av saken
etter plan- og bygningsloven.
Seterdalene i Budalen er av regjeringen oppnevnt til ”utvalgt kulturlandskap” med bakgrunn i at de
er særlig verdifulle seterlandskap preget av dagens og tidligere bruk og kontinuitet i driftsformer.
I Budalen er det stor variasjon i naturtyper og kulturmarker og mange kulturbetingete plantearter.
Synnerdalen, innerst i Budalen er tatt inn på nasjonal, prioritert liste over nasjonalt verdifulle
kulturlandskap.
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal gi kunnskap og opplevelser, og være ressurs for framtiden.
De skal ivaretas for å gi allmennheten kunnskap og opplevelser om vår jordbrukshistorie, de skal
fungere som en ressurs for verdiskaping for eier, bruker og forvalter, og som referanseområder for
forvaltning og forskning knyttet til tradisjonelle jordbrukslandskap.
Midtre Gauldal kommune erfarer at flere og flere ønsker å selge jord og skogressurser. Dette er en
tendens som kan forsterkes over tid, etter hvert som det blir færre aktive bruk i drift. Det er også slik
at mange ønsker å eie seterhusene sine etter at jordressursene er solgt.
Midtre Gauldal kommune kan vanskelig se at opprettelse av fritidsfester i seterdalene i Budalen i de
tilfeller der gårdene selges som tilleggsjord til nabobruk er særlig forenlig med forutsetningene for
opprettelsen av ”Utvalgte Kulturlandskap”.
Kommunen er kjent med at det kan opprettes såkalte frie fritidsfester på setervoller i
statsallmenninger som ikke lenger er i bruk. Disse kan ikke løses fra gårdene og omsettes i det frie
markedet. I dette tilfellet er gården og ressursene solgt til nabobruk som tilleggsjord. Det er derfor
snakk om opprettelse av ny eiendom som fritidsfeste, som også krever en forutgående
dispensasjonsbehandling.
Kommunen ønsker ikke å bidra til en utvikling i retning av at det kan opprettes fritidsfester løsrevne
fra gårdene innenfor områder med status som ”Utvalgt Kulturlandskap” og landskapsvern. Vi vil
derfor signalisere at det ved en eventuelle søknad må komme opp svært tungtveiende grunner for at
vi skal kunne akseptere samtykke til deling i denne saken.
Med hilsen

Helge Grenne
enhetsleder Næring, plan og
forvaltning
sign

Aril Røttum
Rådgiver
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Notat
Til:

Rannveig Singsaas

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2014/171-3

24.02.2014

Anmodning om landbruksfaglig uttalelse - Søknad om kart- og
delingsforretning - Grytdalsvollen - gbnr 402/1 - Budal Statsalmenning
Det søkes om tillatelse til opprettelse av ny festegrunn under eiendommen gbnr 402/1, samt
dispensasjon fra plan- og bygningsloven da omsøkt fradeling vil medføre endring fra landbruk til
fritidsformål.
Deling av eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk må godkjennes av departementet.
Denne setervollen er tidligere benyttet til seterdrift og jordbruksformål.
Saken behandles derfor etter jordlovens § 12.
Inntegnet areal omkring seterhusene, jfr vedlagt kart, er jordbruksarealer. Skal dyrka jord taes i
bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, kan samtykke til deling ikke gies uten at det er
gitt samtykke til omdisponering etter § 9 i jordloven.
Jordlovens § 9 bestemmer at dyrka mark ikke skal brukes til annet enn jordbruksproduksjon.
Med bakgrunn i den statusen området har og den aktive beite- og seterbruksaktiviteten som
foregår i området med tanke på kulturlandskapet vil det være umulig å disponere dyrka mark,
uansett størrelse, til fritidsformål.
Viser til kommunens uttalelse av 24.12.2012 der vi signaliserte at kommunen ikke ønsker å bidra
til en utvikling i retning av at det opprettes fritidsfester løsrevet fra gårdene i områder med status
”utvalgt kulturlandskap” og landskapsvern.
Gårdseiendommen Grytdal gbnr 274/2 med rettigheter er solgt som tilleggsjord til naboeiendom.
I konsesjonssaken vedrørende dette salget ble det stilt vilkår om at 274/2 sammenføyes med
eiendommen 273/3. Gården Grytdal er derfor opphørt som selvstendig eiendom, og rettighetene
er tillagt eiendommen 273/3.
Kommunen skrev følgende i saksframstillingen på konsesjonssak 66/11, sitat: ”Budal fjellstyre
har vedtatt at bygningene på denne setervollen skal fjernes, og at det ikke vil bli opprettet
festekontrakt. Dette gjør at kommunen ikke trenger å behandle fradelingsspørsmålet. I og med at
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setervollen nå ikke er en del av saken, oppfattes saken som en ordinær konsesjonssak hvor kjøp
av tilleggsarealer er hovedinnholdet i saken. Saken legges likevel fram for behandling i NPM –
utvalget”. Sitat slutt. Dette ble lagt inn som en forutsetning for gjennomføringen av
konsesjonssaken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunen har tidligere uttalt at det må komme fram svært tungveiende grunner for at vi skal
kunne akseptere fradeling i denne saken.
I følge Sør – Trøndelag fylkeskommune sitt brev av 19.5.2011, er det kun ett av seterhusene som
har høy alder. Masstua antas å være fra omkring 1880. Huset har behov for restaurering og
vedlikehold. Dette huset er imidlertid ikke registrert i fylkeskommunens sefrak – register.
Dette er en oversikt fra fylkeskommunen over hus bygd før 1900. Dette registeret er ikke
fullkomment. Litt merkelig at dette huset ikke er med likevel, fordi det er gjort relativt grundige
registreringer i seterdalene. Dette betyr at dette huset ikke er særlig verneverdig. Et enkeltstående
hus i denne sammenhengen kan likevel ikke være god nok grunn for å akseptere fradeling på
”kulturhistorisk grunnlag”.
Nasjonalparkstyret tilrår at det forsøkes å finne løsninger som bidrar til å ta vare på
seterbebyggelsen som en viktig del av kulturlandskapet. Kommunen er enig i at det tas vare på
seterlandskapet. Seterbygningene kan tas vare på gjennom andre løsninger enn å samtykke i
fradeling. Kommunen er derfor positiv til at denne setervollen kan vises ut til annen bruker som
har behov for setervoll i området. Seterlandskapet kan dermed ivaretas gjennom aktiv
jordbruksmessig bruk.
Vi kan ikke se at det har kommet nye opplysninger som gjør at vi kan gi samtykke til fradeling i
denne saken.
Kommunen står derfor fast på at det ikke kan gis samtykke til opprettelse av ny eiendom som
omsøkt fra Statskog. Vi ønsker heller ikke at det skal gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven
slik at bruken av setervollen kan endres fra landbruk til fritidsformål.
Innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår derfor søknaden om fradeling av areal/opprettelse av feste på
setervollen som tidligere lå under gården Grytdal gbnr 274/2 med hjemmel i jordlovens
§§ 9 og 12.
Dette begrunnes med at det foregår aktiv seterdrift med melkeproduksjon og beiting i området,
og vi ønsker derfor ikke at disse områdene i LNF sone 1 på kommuneplanens arealdel åpnes for
etablering av fritidseiendommer.
Arealet ligger i Budal landskapsvernområde i Budal statsallmenning, og er oppnevnt som
”utvalgt kulturlandskap” av regjeringen.
Midtre Gauldal kommune kan ikke se at opprettelse av fritidsfester i seterdalene i Budalen i de
tilfeller der gårdene er solgt som tilleggsjord til nabobruk, er forenlig med forutsetningene for
opprettelsen av ”Utvalgte Kulturlandskap”.
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Saken har stor presedens for framtidas utvikling av seterområdene innenfor ”utvalgt
kulturlandskap”, og i landskapsvernområdene og seterområder på statsallmenninger forøvrig. Vi
ønsker ikke at denne saken skal være starten på en ny utvikling der tendensen kan være at flere
gårder legger ned driften og selger arealressursene som tilleggsjord, men ønsker å beholde
setervollene som egne fradelte fritidseiendommer. Dette er uheldig med tanke på framtidig
næringsutøvelse som seterdrift og beitebruk.
Kommunen kan ikke se at denne saken sikrer en tjenlig variert bruksstruktur, og har heller ingen
betydning for bosetting og arbeid i området.
Tiltaket må ha verdi for allmennheten eller en større gruppe personer dersom
jordbruksinteressene skal vike. Kommunen kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken.
Med hilsen
Aril Røttum
Rådgiver
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MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

20.05.2014

v. RANNVEIG SINGSAAS

Tilleggsinformasjon til søknad om festekontrakt på Grytdalsvollen, seter under tidl. gnr. bnr. 274/2
Grytdal.
Viser til telefon fra deg den 14.05.14 der jeg ble bedt om å begrunne min søknad om
fritidsfestekontrakt på setra Grytdalsvollen under tidligere eiendom Grytdal, gnr. bnr. 274/2.
Eiendommen ble solgt som tilleggsjord til Knut Øyan, skj. tgl. 13.07.12. Setra i Synnerdalen fulgte
ikke med i handelen da kjøper har egen setervoll i samme dalen. Dette var i forståelse med kjøper og
også en forutsetning for at jeg ville selge gården, da setra har stor betydning for meg og
søskenbarnet mitt, Egil Grytdal. Setra har tilhørt familien i flere generasjoner. Grytdal var en av de
første som tok seg ut seter i Synnerdalen, muligens rundt 1790, iflg. Singsåsboka. Jeg sender (pr.
post) kopi av noen papirer bl.a. fra Statsarkivet som viser kjøpekontrakt på setra etter at vår
tippoldefar overtok gården i 1877. Setra har således vært i familien i over 130 år.
Selv om gårdsbruket etter hvert forfalt, ble ubeboelig og fraflyttet, så har setra blitt tatt vare på og
hyppig benyttet av begge familiene. Ny seterbu ble oppført i 1980. Både søskenbarnet mitt og jeg
vet hvor glade foreldrene våre var i dette stedet, noe som har bidratt til å forsterke den
følelsesmessige tilknytningen også for vår del. Det ville bli svært trist og bittert for oss å måtte gi
ufrivillig avkall på setra. Av den grunn har jeg søkt om festekontrakt for der igjennom å kunne
beholde og ivareta noe som betyr så utrolig mye for oss.
Denne saken har nå versert over flere år og vært frem og tilbake mellom flere instanser, noe som kan
oppleves både slitsomt og frustrerende. Forslag om riving av setra har også vært oppe til vurdering.
Der har både Sør-Trøndelag Fylkeskommune, i uttalelse av 19.05.11 og Nasjonalparkstyret, i uttalelse
av 16.09.13 konkludert med at Grytdalsvollen har en viktig verdi som en del av seterlandskapet og at
riving sterkt frarådes.
Vi har ingen ønsker om å ombygge/endre på bygningsmassen, men vi vil sørge for å foreta nødvendig
vedlikehold og restaurering. Når det gjelder setras skjebne etter vår tid, har vi dessverre ingen
etterkommere som er villig til å overta. Men vi kan fastslå at vi ikke under noen omstendighet har til
hensikt å selge setra som fritidsbolig på det åpne marked. En mulig løsning som vi kan være åpen for
er at setra selges til bygningstakst, og da slik at Budal Fjellstyre/Statskog gis 1.prioritet til å overta,
dersom det er interesse for det.
Håper ovenstående kan være et supplement til søknaden om festekontrakt og at det viser hvor stor
betydning setra har for oss. Jeg ser frem til en positiv behandling av saken.

Mvh.
Mary Grytdal
Vestre Hallsetvangen 3 A
7027 Trondheim
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KOMMUNE

Dato: 28/5-2014 Sign:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser,
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/1324-2
Utvalgssak
Møtedato
84/14
10.06.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Klage på vedtak - dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel fradeling av tomt - gbnr 50/1
Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1
2 S Klage på vedtak - dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens
arealdel - fradeling av tomt - gbnr 50/1

Eivind Dragset

Vedlegg
1

Klage på vedtak - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1

2

Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt gbnr 50/1, 7290 Støren - søker Eivind Dragset

Saksopplysninger
Bakgrunn:
Eivind Dragset klager på vedtak i NPM-sak 62/14 den 4.4.14 der det ble gitt avslag på søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på Nerøien, gbnr 50/1.
Omsøkt boligtomt ligger i LNF sone 1 hvor det i utgangspunktet kun tillates tiltak knyttet til
stedbunden næring. Klagen er innkommet rettidig og av part med rettslig klageinteresse, ihht
forvaltningslovens definisjoner og bestemmelser.
Vedtaket som påklages er dette:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 1 daa til boligformål på eiendommen
gbnr 50/1.
Vedtaket begrunnes med at kommunen ihht samordningsplikten ikke kan innstille positivt der en
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sektormyndighet har innstilt negativt, og området er heller ikke avsatt til LNF med tillatt spredt
boligbygging.
Klagens innhold:
Grunneier peker på følgende forhold i sin klage:
1. Stiller spørsmål ved om ikke kommunen kan innstille positivt til tross for at en
sektormyndighet har innstilt negativt
2. Stiller seg undrende til at avslaget begrunnes med bestemmelsen det søkes dispensasjon
fra. Det påpekes i den forbindelse at kommunens landbruksavdeling og Fylkesmannen
ikke har innvendinger mot tiltaket
3. Er det slik at all boligbygging i kommunen skal skje i sentrum eller i boligfelt? Det er
ikke alle som vil bo i et tett og regulert boligfelt i sentrum, men ønsker å bosette seg mer
landlig
Vurdering
Ad 1:
Ja, det er slik at kommunen ikke kan tillate et tiltak der en sektormyndighet sier nei. Det er også slik
at Statens vegvesen i sin tid har gitt aksept for at et visst antall boenheter kan benytte avkjørselen,
og at utvidet bruk av avkjørselen betinger ny godkjenning fra Statens vegvesen. I sin
høringsuttalelse til kommunen sier Statens vegvesen at en eventuell dispensasjon for det omsøkte
tiltaket vurderes å være i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportutvikling. Vegvesenet varsler at en evt dispensasjon vil bli påklaget. Dersom Statens
vegvesen ikke gir avkjørselstillatelse i forbindelse med en søknad om fradeling, kan ikke kommunen
fradele tomt til boligformål i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 m). Avkjørsel fra offentlig
veg må være godkjent av vegmyndigheten før eiendom til bebyggelse opprettes, ihht plan- og
bygningslovens § 27-4.
Ad 2:
Avslaget ble dels begrunnet med at området ikke er vist som LNF med tillatt spredt bosetting.
Rådmannen mener dette er grunn god nok all den tid søker ikke har framsatt en begrunnelse for
dispensasjon som er så tungtveiende at kommunen bør fravike overordnet arealdisponering.
Planmyndigheten har all rett til å innstille negativt til tross for at både lokal landbruksmyndighet og
Fylkesmannens landbruksavdeling ikke har merknader til et tiltak i et LNF-område. Det må
understrekes at landbruksmyndighetens vurdering av at et tiltak i et LNF-område er akseptabelt
landbruksmessig, er ikke en godkjenning av et tiltak. Planmyndigheten har overordnet ansvar for
den generelle arealbruken i kommunen, og har på selvstendig grunnlag en oppfatning av om et tiltak
er forenlig med ønsket utvikling eller ikke. Landbruksfaglige vurderinger er èn av flere hensyn
planmyndigheten må sjekke ut når det foreligger en søknad om tiltak. Det kan på generelt grunnlag
påpekes at en boligetablering eksempelvis avstedkommer krav til sosial og teknisk infrastruktur (vei,
vann, avløp, sikringskjøring m.v.), og at dispensasjon for bygging av boliger gjerne fører med seg
økonomiske og praktiske utfordringer for kommunen.
Ad 3:
Grunneier stiller spørsmål ved kommunens uttalte målsetting om å legge til rette for spredt
bosetting når den omsøkte boligetableringen på Nerøien avslås, og er av den oppfatning at grendene
knebles for videre utvikling. Til dette vil rådmannen bemerke at det i arbeidet med kommuneplanens
arealdel nettopp er tatt stilling til hvilke områder det er ønskelig å legge til rette for spredt bosetting.
Disse områdene er angitt med skravur i plankartet. Grunneier sier Nerøygrenda allerede er etablert
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med spredt bosetting, at det er ei etablert grend. Rådmannen deler oppfatningen av at bebyggelsen
på Nerøien kan oppfattes som ei grend, men med ”spredt bosetting” mener altså rådmannen de
skraverte feltene i kommuneplanens arealdel. I disse områdene har kommunen gjort en konkret
vurdering av at enkeltvise boligetableringer kan tillates. Dersom det i tillegg skal gis tillatelse til
boligetableringer i områder utenfor disse skraverte områdene, er skravuren i realiteten uten verdi, da
fungerer ikke arealplanen som et styringsverktøy for arealbruken i kommunen.
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at det er framsatt opplysninger i klagen som tilsier at kommunen bør endre
vedtaket fra NPM-sak 62/14 den 4.4.14. Grunneier er uenig med og stiller spørsmål ved
kommunens vurderinger og konklusjoner som ligger til grunn for vedtaket i NPM-sak 62/14 den
4.4.14, men klagen inneholder ingen nye opplysninger som endrer rådmannens syn på det omsøkte
tiltaket. Rådmannen konkluderer derfor med at klagen fra grunneier ikke tas til følge, og at vedtaket
fra NPM-sak 62/14 bør bli stående og saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig
avgjørelse. Rådmannen innstiller på at klagen ikke tas til følge.
Rådmannen gjør oppmerksom på at en omgjøring av vedtaket vil bli påklaget av Statens vegvesen.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9 avslår Midtre Gauldal kommune klage på vedtak om
å avslå søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til boligformål på eiendommen gbnr 50/1,
Nerøien, i brev mottatt 30.4.14.
Vedtaket begrunnes med at det ikke er framsatt opplysninger som tilsier at kommunen bør endre
vedtaket fra NPM-sak 62/14 den 4.4.14.
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Midtre Gauldal Kommune,
Næring, plan og forvaltning
Nerøyen, 23.04.14

KLAGE PÅ VEDTAK

Det vises til brev datert 08.04.14, ref. 2013/1242-16
Jeg påklager hermed vedtaket som NPF-utvalget har fattet ut fra følgende:
Begrunnelsen for avslag på dispensasjonssøknaden fra NPF-utvalget er todelt:
1. Kommunen kan ihht samordningsplikten ikke innstille positivt der en sektormyndighet har
innstilt negativt
2. Området er heller ikke avsatt til LNF med tillatt spredt boligbygging
Ad 1:
Er det virkelig slik at kommunen når en sektormyndighet innstiller negativt ikke kan innstille positivt ?
Da blir det slik at det er de enkelte sektormyndighetene som bestemmer kommunens politikk. Jeg
trodde kommunen skulle være den myndighet som vurderte helheten i en sak, etter at alle
sektormyndighetene hadde kommet med sine innspill.
Statens vegvesen har uttalt at innpåkjørselen på E-6 ved Nerøyen er en godkjent innpåkjøærsel. Hva
betyr det ? Er den godkjent for et visst antall beboere, eller er det andre begrensninger ? Jeg trodde
Statens Vegvesen på vegne av samfunnet skulle bygge veier for at hele Norge kunne tas i bruk. Nå
virker det som at dette vesenet er til hinder for utvikling av grender, og noe myndighetene skyver
foran seg i iveren etter sentralisering.
Jeg vil ellers sitere begrunnelsen NPF-utvalget hadde i utvalgssak 95/13: " E-6 er i tillegg til stamveg
også lokalveg for mange av kommunens innbyggere. Over lengre strekninger finnes det ikke annen
lokalveg.Vi har forståelse for at denne dobbeltfunksjonen ikke er en god løsning for trafikksikkerhet,
men vi mener at dette ikke kan brukes som grunnlag for å hindre at hele grender blir uten mulighet
for utvikling og nyetableringer. Det er i kommuneplanen nedfelt at hele kommunen skal taes i bruk.
Spredt boligbygging er ønskelig for å opprettholde bosettingen i kommunen.
Utvalget mener at Statens Vegvesen i framtida i langt større grad også må ta høyde for at det bygges
nye lokalveger når standardheving på E-6 ikke er forenlig med lokaltrafikkfunksjonen. Utvalget tar
ikke klagen til følge da innpåkjøringen ikke har nedfelt begrensninger i planverket. Dersom grenda
skal ha en framtid kan vi ikke bidra til å etablere en slik sammenheng at standardheving av E-6 tar fra
grenda lokalvegen"
Ad 2:
Det virker underlig at avslaget begrunnes med den bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra.
Kommunens landbruksfaglige vurdering er at de ikke ser noen betenkeligheter med fradeling av
omsøkte tomt.
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Fylkesmannen slutter seg til kommunens landbruksfaglige vurdering og har ingen innvendinger mot
tiltaket.
Begrunnelsen om at området ikke er avsatt til LNF med tillatt spredt boligbygging synes derfor å være
meget svak
Generelle kommentarer til rådmannens vurdering:
•

Å gi dispensasjon i et område så vidt nært Støren sentrum mener rådmannen vil undergrave
kommunens overordna planlegging. Hvor langt fra Støren sentrum må man være for at en
ikke skal henvises til sentrumsplanen med planlagte boligfelt ?Er det slik at all boligbygging i
kommunen skal skje i sentrum eller i boligfelt ? Det er ikke alle som vil bo i et tett og regulert
boligfelt i sentrum, men ønsker å bosette seg mer landlig. Nerøygrenda ligger ca. 3 km fra
Støren sentrum. Langt nok fra sentrum for den som vil bo mer fritt og landlig, men samtidig
nært og lettvint i forhold til sentrum. Jeg håper og tror at Midtre Gauldal Kommune gir rom
også for personer som ønsker et annet tomtealternativ enn regulerte sentrumsområder.

•

Hva mener kommunen med at den har en overordnet målsetting om å legge til rette for å ta
hele kommunen i bruk, og dermed legge til rette for spredt boligbygging for å opprettholde
bosettingen i kommunen? Det er mange grender i kommunen, og dermed mange med lokal
tilknytning som har lyst til å bosette seg i grendene. Kommunens overordna målsetting
kommer i et underlig lys om grendene knebles for videre utvikling slik vedtaket i denne saken
foreligger.

•

Rådmannen uttaler at det ikke er slik at kommunen imøteser spredt boligbygging hvor som
helst, men at kommunen har tatt konkret stilling til hvilke områder det er ønskelig med
spredt boligbygging. Den omsøkte tomta er ikke "hvor som helst". Nerøygrenda er allerede
etablert med såkalt "spredt" boligbygging" og det ville vært en fin vitamininnsprøyting for
grenda å få en liten tilvekst i form av en ung familie.

Jeg håper klagen kan tas til følge, slik at det legges til rette for at grende-norge har ei framtid.

Med hilsen

(

1(u. Cr5-e
Fivind Dragset
t
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/1242-13
Utvalgssak
Møtedato
62/14
04.04.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren - søker Eivind Dragset
Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
2
N Anmodning om landbruksfaglig uttalelse Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
3
I
Vedrørende søknad om endret bruk av avkjørsel
på gbnr 50/1 på Nerøyen i Midtre Gauldal
kommune
4
S
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
5
X Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren - søker
Eivind Dragset
6
U Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
7
U Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
8
U Anmodning om uttalelse - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av boligtomt - gbnr 50/1, 7290 Støren søker Eivind Dragset
9
I
Begrunnelse - søknad
10 X Oversiktskart - markslag
11 I
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
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Eivind Dragset
Aril Røttum

Statens vegvesen - Region midt

Statens vegvesen, Region Midt
Eivind Dragset
Sør-Trøndelag fylkeskommune m.fl.

Eivind Dragset
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

12

I

13

S

14

X

boligtomt - gbnr 50/1
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
boligtomt - gbnr 50/1 - søker Eivind Dragset
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 50/1,
7290 Støren - søker Eivind Dragset
Flyfoto

Statens vegvesen - Region midt

Vedlegg
1 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt gbnr 50/1
2 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt gbnr 50/1 - søker Eivind Dragset
3 Vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt - Midtre
Gauldal 50/1 - kommunens vedtak oppheves
4 Oversiktskart - markslag
5 Flyfoto
6 Begrunnelse - søknad
Saksopplysninger
Eivind Dragset søkte våren 2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca
1 daa til boligformål på eiendommen gbnr 50/1, Nerøien, ca 3 km sør for Støren sentrum.
Saken var til behandling i NPM-utvalget i fjor, sak 53/13 den 18.6.13. Statens vegvesen hadde på
forhånd gitt en generell uttalelse der det ble informert om etatens restriktive holdning til å gi
avkjørselstillatelse fra veier med stor trafikkmengde og høy skaderisiko. Mot rådmannens innstilling
ga NPM-utvalget dispensasjon som omsøkt. Vedtaket ble siden påklaget av Statens vegvesen.
Utvalget fikk deretter saken til fornyet behandling og valgte i sak 95/13 den 26.8.13 å stå ved det
opprinnelige dispensasjonsvedtaket, og saken ble oversendt til fylkesmannen.
Fylkesmannens klagesaksbehandling:
Fylkesmannen opphevet i brev av 11.11.13 kommunens vedtak på bakgrunn av rettsanvendelsesfeil
og saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen returnerte saken til kommunen for ny behandling.
Fylkesmannen peker på følgende i sin vurdering av kommunens behandling av saken:




Høringen var mangelfull
Søknaden var ufullstendig/ubegrunnet fra søkers side
Det pekes på at en negativ uttalelse fra en sektormyndighet skjerper kravene til begrunnelse
dersom det fattes et dispensasjonsvedtak i favør av søker. Fylkesmannen mener vedtaket
kommunen har fattet i saken er utilstrekkelig begrunnet

(Fylkesmannens klagevurdering ligger vedlagt saken i sin helhet)
Ny dispensasjonsbehandling
Saken har nå vært på høring og tiltakshaver har kommet med ny begrunnet dispensasjonssøknad.
Saken legges fram for utvalget for ny dispensasjonsbehandling i medhold av plan- og
bygningslovens § 19-2.
Søker begrunner søknaden om dispensasjon slik:
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De som har spurt om tomt er innvandrere fra Litauen, og har leid hus i grenda i 2-3 år. De
trives godt, og har blitt godt integrert i miljøet her. De ønsker å bygge eget hus i grenda.



De ønsker i utgangspunktet ikke å bygge i et byggefelt i sentrum, da de er vant med "rom"
rundt seg



Det er viktig at grenda vår styrkes med nyetableringer av unge folk.



Kommunen har i sin arealplan nedfelt at hele kommunen skal tas i bruk, og at spredt
boligbygging er ønskelig for å opprettholde bosettingen i kommunen. Denne søknaden vil
nettopp være med på å oppfylle dette ønsket

Omsøkt område:
Det omsøkte arealet er avsatt til LNF sone 1 i kommuneplanens arealdel og ligger i et område
klassifisert som skog av høg bonitet i kommunens kartbase.
Det er flere boliger i området, den nyeste er fra slutten av 1990-tallet.

Fig. 1: Utsnitt fra forslag til kommunedelplan for Støren. Omsøkt boligtomt ligger litt sørøst for det nederste lilla
næringsområdet
Det presiseres at arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Støren ikke er avsluttet. Denne planen er dermed ikke
juridisk bindende for kommunale vedtak.

Merknader til dispensasjonssøknaden
Statens vegvesen:
Vegvesenet er av den oppfatning at en dispensasjon til boligbygging i dette området er i strid med
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling. Statens vegvesen varsler at de
vil påklage vedtaket dersom kommunen innvilger dispensasjon.
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Fylkesmannen slutter seg til kommunens landbruksfaglige vurdering og har ingen innvendinger mot
tiltaket. Fylkesmannen minner ellers om at saker som berører natur og miljø skal vurderes etter
prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Sør-Trøndelag fylkeskommune:
Ingen merknader til dispensasjonssøknaden.
(Merknadene ligger vedlagt saken i sin helhet.)
Vurdering
Lovhjemmel
Plan- og bygningsloven sier dette i § 19-2 om adgangen til å innvilge dispensasjon:
”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. (…)”
Å innvilge dispensasjon fra overordnet plan i dette tilfellet forutsetter at de hensyn som ligger til
grunn for LNF-formålet eller i lovens formålsbestemmelse ikke blir skadelidende, samtidig som det
vil være klare fordeler ved at dispensasjon innvilges.
LNF-formålet
Skog- og landbruksmyndigheten har uttalt seg positivt til søknaden. Det er heller ingen kjente natureller kulturminneverdier på det omsøkte arealet i følge DNs natur- og kulturminnebase og
kommunens viltkartlegging. Friluftslivsinteresser er ikke relevant på det omsøkte arealet.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12:
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok
§ 9 Føre-var-prinsippet – i og med at kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok anses føre-varprinsippet som irrelevant
§ 10 Samlet belastning ikke relevant
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse ikke relevant
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker ikke relevant
Forholdet til overordnet plan
Rådmannen vurderer at det omsøkte tiltaket ikke tilsidesetter hensyn bak LNF-formålet i området
nevneverdig. Det er imidlertid sånn at dispensasjonsbestemmelsen også pålegger kommunen å
vurdere om et tiltak tilsidesetter hensynene i lovens formålsbestemmelse i plan- og
bygningslovens § 1-1:
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak
om bruk og vern av ressurser.
(…) Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
(…).
Forslag til kommunedelplan for Støren er ute til høring i disse dager. Det omsøkte arealet ligger ikke
i et område som er tenkt videreutviklet med boligutbygging. Å gå inn for enkeltfradelinger ved
dispensasjon i et område så vidt nært Støren sentrum (som har områder avsatt til bolig) kan
oppfattes å undergrave den overordnede planleggingen. Tiltakshaver begrunner riktignok sin
søknad om dispensasjon med at kommunen ønsker spredt boligbygging for å opprettholde
bosettingen i kommunen. Det er riktig at kommunen har en overordnet målsetting om å legge til
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rette for bosetting i alle deler av kommunen (nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel). Det er
åpenbart svært positivt at unge mennesker vil etablere seg i kommunen. Dette kan imidlertid ikke
bety at det er fritt fram for enkeltfradelinger overalt, og særlig ikke i et så vidt sentrumsnært område
der den overordnede arealbruken for framtida nettopp fastsettes i disse dager. Rådmannen vurderer
at innvilgning av dispensasjon for fradeling av boligtomt i det omsøkte området nå når overordnede
arealdisponeringer gjøres i området, strider mot plan- og bygningslovens formålsbestemmelse som
pålegger kommunen langsiktighet og forutsigbarhet. Det er ikke tilfelle at kommunen imøteser
spredt boligbygging hvor som helst. Kommunen har tatt konkret stilling til hvilke områder det er
ønskelig med spredt boligbebyggelse, og dette er kartfestet i kommuneplanens arealdel. Det
omsøkte området er ikke avsatt til LNF med tillatt spredt boligbygging.
Tiltakshaver uttrykker også at Statens vegvesen på sikt har planer om ny avkjørsel fra E6 ved
Nerøien, og at det er ventet at bebyggelsen på Nerøien skal benytte denne (muntlig meddelt
rådmannen). Rådmannen vil bemerke at realisering av en slik avkjørsel kanskje ligger år fram i tid og
muligens ikke blir realisert i det hele tatt, og at dette uansett ikke kan begrunne en dispensasjons/fradelingstillatelse.
Konklusjon
Rådmannen ser at LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for
fradeling av 1 daa til boligtomt i det omsøkte området. Det faktum at Statens vegvesen på det
sterkeste fraråder kommunen å innvilge dispensasjon til fradeling av èn enkelt boligtomt i området,
fordi tiltaket vurderes som et brudd på rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportutvikling, gjør at det skal foreligge svært gode grunner for å innstille positivt på fradeling.
Etter rådmannens skjønn er det ikke framsatt særlige begrunnelser som skulle tilsi at dispensasjon
fra overordnet plan bør innvilges i denne saken. Rådmannen konkluderer videre med at essensen i
denne saken er at kommunen bør være tro mot den overordnede arealdisponeringen som
utarbeides for Støren og omegn i disse dager, fordi dette skaper forutsigbarhet og tillit til
kommunale planprosesser.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 1 daa til boligformål på eiendommen
gbnr 50/1.
Vedtaket begrunnes med at kommunen ihht samordningsplikten ikke kan innstille positivt der en
sektormyndighet har innstilt negativt, og området er heller ikke avsatt til LNF med tillatt spredt
boligbygging.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 04.04.2014
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 1 daa til boligformål på eiendommen
gbnr 50/1.
Vedtaket begrunnes med at kommunen ihht samordningsplikten ikke kan innstille positivt der en
sektormyndighet har innstilt negativt, og området er heller ikke avsatt til LNF med tillatt spredt
boligbygging.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/1566-3
Utvalgssak
Møtedato
85/14
10.06.2014
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Forespørsel om delegert behandling av detaljplan Moøya - utlegging til
offentlig ettersyn

Dokumenter i saken:
1 I Detaljregulering Moøya - Forespørsel om delegert myndighet i
Plankontoret
saken
2 I Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Moøya, Støren, Plankontoret
Midtre Gauldal kommune
3 S Forespørsel om delegert behandling av detaljplan - utlegging til offentlig
ettersyn

Saksopplysninger
Det vises i sin helhet til vedlegg 1, brev datert 27. mai 2014.
Plankontoret – Berkåk, på vegne av Moøya næringspark, ber om å få fremskyndet saken ved å gi
delegert myndighet til Rådmannen for å få lagt ut detaljregulering av Moøya til offentlig ettersyn.
Begrunnelse for forespørselen er tidspress.
Plan- og bygningsloven setter visse formkrav til planprosessen og behandling. Loven gir anledning å
delegere deler av dette og normalt skal Utvalg for Næring, plan og miljø fatte utleggingsvedtaket.
Midtre Gauldal kommunens delegasjonsreglement gir imidlertid ikke anledning å videredelegere
dette til Rådmannen, med mindre Utvalget gir denne myndigheten i denne konkrete saken.
Vurdering
Rådmannen ser at det haster for berørte parter, men mener samtidig at dette kun skal skje
unntaksvis og i helt spesielle tilfeller. Rådmannen mener likevel at delegeringen kan aksepteres i
denne spesielle saken, fordi det her er snakk om en detaljregulering som er i tråd med overordnet
plan og kun skal avklare interne forhold. Arealformålet er allerede avklart i gjeldende
reguleringsplan. Detaljreguleringen skal ”fylle inne terrenget”. Planens intensjon endres dermed ikke
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og dette forsvarer at Rådmannen tar den delegerte behandlingen for utleggingsvedtaket.
Saksbehandlingstiden innkortes vesentlig.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø delegerer vedtaksmyndigheten til Rådmannen for at Detaljplan for
Moøya skal kunne legges ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i medhold av Plan- og bygningslovens
§§ 12-10 og 12-11.
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Midtre Gauldalkommune
Utvalg for næring,plan og miljø
Berkåk27.mai 2014
Vårref: 22-14
Detaljreguleringsplan for Moøya Ber om delegert vedtaksmyndighet til Rådmannen for høring og offentlig ettersyn
Påvegneav Moøya næringsparkber vi om at Utvalg for næring,plan og miljø gir Rådmannen
delegert myndighet til å legge ut forslagtil detaljreguleringsplanfor Moøyatil høring og offentlig
ettersyn.Bakgrunnener et ønskeom å kunne startebyggearbeiderhøsten2014.
Moøyanæringsparkhar avtaleom å kjøpenæringstomt av kommunen,gnr/bnr 45/272,i søndre
del av Moøya.Avklaringerom tomtekjøpet har kommet senereenn planlagt og likesåer
reguleringsarbeidetblitt forsinket. Enav aktørenei Moøyanæringspark,Byggshop,er avhengigav
å startebyggearbeidpå sensommeren/høsten2014.
Forå kunne få byggetillatelse,må reguleringsplanenværevedtatt. Iht møteplan for utvalget kan
dette tidligst skjeden 25.8.14. Med denne fremdriften vil reguleringsplanentidligst kunne vedtasi
kommunestyretden 13.11.14. Dette vil værefor sentpå året til å startebyggearbeider.
DersomRådmannengis myndighet til å legge ut forslagtil reguleringsplantil høring og offentlig
ettersynvil planenkunne behandlesi utvalg for næring,plan og miljø den 25.8og vedtasav
kommunestyretden 15.9.Dette vil væresvært viktig for næringsliveti kommunen.
Ønsketfremdrift for reguleringsplanen:
Oppstartsmøtemed kommunen
Kunngjøringav oppstart av planarbeid
Fristfor innspill til planarbeid
Planforslagoversendeskommunen
Rådmannenvedtar å legge ut planentil høring og ettersyn
Høringsfrist
2. gangsbehandling NPM-utvalget
Vedtaki kommunestyret

23.mai
28.mai
18. juni
20.juni
25.juni
Ca6. august
25.august
15. sept

Plan- og bygningsloven§ 12-10 Behandlingav reguleringsplanforslagsierat "Forslagtil
reguleringsplansendespå høring og leggesut til offentlig ettersyn." Lovenangir ikke hvem som
har myndighet til å fatte vedtaket.I en del kommunerer myndigheten til å fatte vedtakom dette
delegert til Rådmannen.
Dersomutvalget ikkeønskerå delegeremyndigheten til Rådmannen,ber vi om at utvalget
avholderekstramøte i uke 26.
Vennlighilsen
plankontoret

SisselEnodd
Landskapsarkitektmnla og daglig leder
tlf 72 42 81 66/ 45269 562
sissel@plankontoret.net
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Fylkesmannen i SørTrøndelag, fmstpostmottak@fylkesmannen.no
Sør-Trøndelag fylkeskommune, postmottak@stfk.no
Statens vegvesen, firmapost-midt@vegvesen.no
NVE region midt, rm@nve.no
Jernbaneverket, postmottak@jbv.no
Midtre Gauldal kommune, postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Gauldal nett, post@gauldalnett.no
Støren stål eiendom AS, post@storenstal.no
Børset & Bjerkset entreprenør AS: post@bb-entreprenor.no
Eurobygg eiendom AS, postboks 6671 Etterstad, 0609 Oslo

Berkåk 28. mai 2014
Vår ref: 24-14

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Moøya, Støren, Midtre Gauldal
kommune
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 meldes oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for
Moøya, Støren.
Formålet med
planarbeidet er å legge
til rette for etablering
av forretninger,
kontor, tjenesteyting
og lager.
Området ligger
mellom Prestteigen og
Støren sentrum, øst
for fylkesveg 630
Svartøya. Området har
atkomst fra
fylkesvegen og den
kommunale vegen
Moøya.

Planområdet avmerket med rød skravur.
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Planområdet inngår i
reguleringsplan for
Moøya (planident
1989002), hvor det
utgjør felt I2. Arealet
er i planen regulert til
Industriformål og veg.
Tomteutnytting er satt
til 40 %. Det kan være
aktuelt å foreslå å øke
tomteutnyttingen for
deler av området.
I forslag til
kommunedelplan for
Støren, som har vært
til høring og offentlig
ettersyn, er området
vist til forretning (felt
F5). I bestemmelsene
står det at "det
foreligger midlertidig
dispensasjon for
oppsetting av boliger.
Ved utbygging av
området opphører
dispensasjonen.
Området skal benyttes
til besøksekstensiv
forretningsvirksomhet,
slik som
byggevarer, bil,
møbler, treningssenter
o.l, samt kontor."
Kommunedelplanforslaget viser ingen
hensynssoner for F5.
Planområdet er ca 40
daa stort og omfatter
eiendommene GID

Kartutsnitt: reguleringsplan for Moøya ID 0021989.

Kartutsnitt: forslag til kommunedelplan for Støren.
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45/176, 45/272, 45/296,
45/358.

Deler av området er
bebygd med
forretning, kontor,
lager, midlertidige
boliger og idrettsplass.
Europris og BB
entreprenør sine
anlegg inngår i
planområdet.
Ellers er det noe
krattskog.
Området er tilrettelagt
med kommunalt vann
og avløp.

Ortofoto med planområdet avmerket

For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med
Plankontoret på tlf 72 42 81 67 eller 72 42 81 66.
Eventuelle innspill til planarbeidet sendes innen 18.6.14 til
post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrvegen 1, 7391 Rennebu
Vennlig hilsen
plankontoret

Leif Conradi Skorem
Arealplanlegger
tlf 72 42 81 67
leif@plankontoret.net
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Saksframlegg

Arkivnr. 033
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/773-3
Utvalgssak
Møtedato
86/14
10.06.2014
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Delegerte saker vår 2014

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2014
2 X Særutskrift - Delegerte saker NPM 2014
3 S Delegerte saker vår 2014
Vedlegg: Delegerte saker

Saksopplysninger
Delegerte saker fram til og med mai 2014 legges fram i møtet.

Rådmannens innstilling
Delegerte saker som framlagt i møte tas til orientering.
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Delegerte vedtak

ePhorte ®

Seleksjon:

Utvalg: 31 - Delegerte saker - Næring, plan og miljø, Utvalgssaksår: 2014

Rapport generert:

02.06.2014

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

DNPM

Tittel

Status

58/2014

1/14

DS

07.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg utleiehytte på eiendommen gbnr 41/1 på Rognes.
Tiltakshaver: Norwegian Flyfisher Club

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

324/2014

2/14

DS

14.01.2014 Søknad om ansvarsrett/Samsvarserklæring - Malum bygg AS

J

Rannveig Singsaas

DNPM

439/2014

3/14

DS

21.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendommen gbnr 34/47 på Aunvollan.
Tiltakshaver: Olav Bjerke

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

475/2014

4/14

DS

16.01.2014 Vedtak utsettelse av byggefrist - Søknad om bygging av landbruksveg - Sundli - Aaseldan - gbnr
124/1

J

Kai Børge Amdal

DNPM

544/2014

5/14

DS

17.01.2014 Søknad om fradeling av grunneiendom - gbnr 153/3 - søker Per Johnny Fossum

J

Rannveig Singsaas

DNPM

8555/2013

6/14

DS

17.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - riving Sefrak-registrert våningshus på eiendommen gbnr 32/3 på
Rognes.
Tiltakshaver: Jens P. Storrø

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

607/2014

7/14

DS

22.01.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 126/16, 7288 Soknedal - søker Ivar
Stenbro og Eilert Stenbro

J

Rannveig Singsaas

DNPM

653/2014

8/14

DS

18.02.2014 Søknad om fradeling og tildeling av nye bruksnummer på en del teiger etter veganlegget

J

Rannveig Singsaas

DNPM

656/2014

9/14

DS

21.01.2014 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra våningshus på eiendommen
gbnr 187/3 i Budalen.
Tiltakshaver: Turid Røe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

670/2014

10/14

DS

21.01.2014 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra to boliger på eiendommen
gbnr 192/4 i Budalen.
Tiltakshaver: Egil Solem

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

726/2014

11/14

DS

24.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eldre driftsbygning på eiendommen gbnr 232/1 på Singsås.
Tiltakshaver: Per Kåre Hinsverk

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

872/2014

12/14

DS

24.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - anneks på fritidseiendommen gbnr157/2/2 i Hauka.
Tiltakshaver: Stig Heggvoll

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

889/2014

13/14

DS

24.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg naust på festetomt 408/1/2 ved Samsjøen.
Tiltakshaver: Tor Singsaas

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

904/2014

14/14

DS

05.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig - gbnr 258/56, 7387 Singsås - tiltakshaver
Gunnar Hermo

J

Rannveig Singsaas

DNPM

951/2014

15/14

DS

27.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - vesentlig terrenginngrep/motfylling v/jernbanelinje nord for Storløkkja,
Støren, på eiendommen gbnr 4011/23.
Tiltakshaver: Jernbaneverket

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

963/2014

16/14

DS

27.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 96/4 i Soknedal.
Tiltakshaver: Thale Smaadahl Vagnild og Jens Vagnild

J

Odd Wilhelmsen
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DNPM

1060/2014

17/14

DS

29.01.2014 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen
gbnr 191/25 i Budalen.
Tiltakshaver: Rolf Langvatn

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1104/2014

18/14

DS

30.01.2014 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra bolig på eiendommen gbnr
258/56 på Singsås.
Tiltakshaver: Gunnar Hermo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1144/2014

20/14

DS

03.02.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 249/1 - rekvirent Egil Olav Langlete

J

Rannveig Singsaas

DNPM

1156/2014

21/14

DS

03.02.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - rekvirent
Midtre Gauldal kommune

J

Rannveig Singsaas

DNPM

1170/2014

22/14

DS

31.01.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring driftsbygning/kyllinghus på eiendommen gbnr 178/1 i
Budalen.
Tiltakshaver: Olav Storli

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1173/2014

19/14

DS

03.02.2014 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 46/47 - John Lerli

J

Aril Røttum

DNPM

1245/2014

23/14

DS

04.02.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - fjerning kjørebanetak/tanker og ledninger, samt utskifting masser på
eiendommen gbnr 45/119 på Støren.
Tiltakshaver: Statoil Fuel & Retail ASA

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1251/2014

24/14

DS

05.02.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hullsjøen Sameie - gbnr 77/25 - F1 rekvirent Hullsjøen Sameie v/Karl Erik Solem

J

Rannveig Singsaas

DNPM

1319/2014

25/14

DS

18.02.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 7/2 - Folstadøyan, 7290 Støren rekvirent Bjarne Tilseth

J

Rannveig Singsaas

DNPM

1341/2014

26/14

DS

18.02.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 234/3 - Reitstøa, 7387 Singsås rekvirent Bernt Olav Reitstøen

J

Rannveig Singsaas

DNPM

1416/2014

27/14

DS

06.02.2014 Søknad om konsesjon for erverv av faste eiendom - del av teig 7 - gbnr 131/2 - Ketil Bjerkenås

J

Aril Røttum

DNPM

1440/2014

28/14

DS

06.02.2014 Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 223/1 - Inger Gurid Rønning

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1472/2014

29/14

DS

06.02.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving/bygging ny garasje på eiendommen gbnr
258/47 på Singsås.
Tiltakshaver: Sigmund Hermo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1520/2014

30/14

DS

10.02.2014 Vedtak - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 143/3 - Eldar Staverløkk

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1529/2014

31/14

DS

10.02.2014 Vedtak - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 263/11 - Arnt Bjørnli

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1561/2014

32/14

DS

11.02.2014 Søknad om rehabilitering utslippsanlegg for utleiehytte på eiendommen gbnr 41/1 på Rognes.
Tiltakshaver: Norwegian Flyfisher Club

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1582/2014

33/14

DS

11.02.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 5/14 på Folstad.
Tiltakshaver: Kristina Burvyte

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1680/2014

34/14

DS

17.02.2014 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig - Tomasz Durnas

J

Rannveig Singsaas

DNPM

1767/2014

35/14

DS

19.02.2014 Søknad om utvidet transportløyve i landskapsverneområde - Per Sigmund Nordløkken

J

Aril Røttum

DNPM

2268/2014

36/14

DS

27.02.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av to boligtomter - gbnr 118/1,
7288 Soknedal - søker Eivind Sigmund Røe

J

Rannveig Singsaas
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DNPM

13233/2013 37/14

DS

27.02.2014 Søknad om fradeling av grunneiendom - gbnr 39/7, Nord-Ramstad - tilleggsareal til gbnr 39/14 søker Atle Idar Nordli

J

Rannveig Singsaas

DNPM

2450/2014

39/14

DS

27.02.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg/påbygg hytte på eiendommen gbnr 131/1/10 i
Soknedal.
Tiltakshavere: Tor Arne og Trude Stensvik Høy

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2478/2014

40/14

DS

02.06.2014 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom - del av gbnr 179/3 - søker Johan Egil Grande

J

Aril Røttum

DNPM

2528/2014

41/14

DS

03.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - frittstående garasje på eiendommen gbnr 220/33 på
Kotsøy.
Tiltakshaver: Torbjørn Fissum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2573/2014

42/14

DS

04.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg uthus på eiendommen gbnr 270/39 på
Gammelvollen.
Tiltakshaver: Ola Meistad

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2587/2014

43/14

DS

06.03.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 77/2 - søker Leif Kristian Bordal

J

Aril Røttum

DNPM

2591/2014

44/14

DS

04.03.2014 Søknad om endring fasade til garasje på eiendommen gbnr 136/20 i Soknedal.
Tiltakshaver: John Olaf Solum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2628/2014

45/14

DS

19.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring garasje/bod på eiendommen gbnr 227/3 på Singsås.
Ulovlighetsoppfølging
Tiltakshaver: Trond Kirkvåg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2685/2014

46/14

DS

06.03.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av jord- og skogsareal - gbnr 179/3
- Ivar O Moen

J

Rannveig Singsaas

DNPM

2734/2014

47/14

DS

07.03.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 101/1 - søker Esten Ove Indset

J

Aril Røttum

DNPM

2735/2014

48/14

DS

07.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til to hytter på eiendommen gbnr 53/26 på
Furumoen.
Tiltakshaver Arvid Dahl

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2777/2014

49/14

DS

07.03.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 147/5 - Anders Asklund

J

Aril Røttum

DNPM

2783/2014

50/14

DS

07.03.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 118/1 - Eivind Sigmund Røe

J

Aril Røttum

DNPM

2789/2014

51/14

DS

10.03.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 181/3 - søker Martin Solberg

J

Aril Røttum

DNPM

2837/2014

52/14

DS

11.03.2014 Søknad om deling/rekvisjon av oppmålingforretning - gbnr 3/9 - rekvirent - Jostein Brattset

J

Rannveig Singsaas

DNPM

2887/2014

53/14

DS

11.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - riving enebolig på eiendommen gbnr 134/17 i Soknedal.
Tiltakshaver: Statens Vegvesen, Region Midt

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2892/2014

54/14

DS

13.03.2014 Verdtak - forespørsel om utbetaling fra Skogfond - gbnr 130/1 - Ivar Eivind Solberg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2919/2014

55/14

DS

12.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 16/5 på Rognes.
Tiltakshaver: Vidar Christensen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2961/2014

56/14

DS

13.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak- gjennoppretting brannskiller etter vannskade, Støren Helsesenter,
eiendommen gbnr 45/252.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2971/2014

57/14

DS

13.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - overbygg tak over terrasse til bolig på eiendommen
gbnr 47/82.
Side: 3 av 9
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gbnr 47/82.
Tiltakshaver: Ingvar Olav Næsgård
DNPM

2979/2014

58/14

DS

13.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg lager på eiendommen gbnr 45/226 på Støren.
Tiltakshaver: Frank Løhre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2988/2014

59/14

DS

13.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 177/6 i Budalen.
Tiltakshaver: Ann Norunn Moen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2998/2014

60/14

DS

17.03.2014 Vedtak - melding om hogst i vernskog - gbnr 50/1 - Eivind Dragset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3016/2014

61/14

DS

14.03.2014 Soknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda i 2. etg. til bolig/forretningsbygg på
eiendommen gbnr 45/78 på Støren.
Tiltakshaver: Ane Singsaas

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11469/2013 62/14

DS

17.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr 220/9, Kotsøy, 7387 Singsås - tiltakshaver Kristinn Jens
Kristinsson

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3044/2014

63/14

DS

18.03.2014 Søknad om deling/rekvisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 137/1 Rekvirent Nils Jarle Botnan

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3050/2014

64/14

DS

18.03.2014 Vedtak - melding om hogst i vernskog - gbnr 40/3 - Jon Husby

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3172/2014

65/14

DS

20.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging/restaurering del av Støren helseenter, eiendommen gbnr
45/252 på Støren.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3206/2014

66/14

DS

21.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 3/21 på Foldstad.
Tiltakshaver: Merethe Draget

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3243/2014

67/14

DS

21.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg våningshus m/2 boenheter på eiendommen gbnr 25/1 på
Rognes.
Tiltakshaver: Eivind Refseth

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3389/2014

68/14

DS

25.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - veger i h.h.t. godkjent reguleringsplan for Killingmoan hyttefelt,
eiendommen gbnr 137/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Nils Jarle Botnan

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3390/2014

69/14

DS

26.03.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - innløsning av festetomt - gbnr 45/1/70 rekvirent Opplysningsvesenets Fond

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3402/2014

70/14

DS

25.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bytte av mast for telekommunikasjon på eiendommen
gbnr 95/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Norkring AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3413/2014

71/14

DS

26.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg inngangspartier og tilbygg hagestue til boliger
på eiendommen gbnr 45/8 på Støren.
Tiltakshaver: Bjørn Nybjerkan

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3437/2014

72/14

DS

26.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - nytt avløpsrenseanlegg på eiendommen gbnr 230/219 på Singsås.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3447/2014

73/14

DS

27.03.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggsareal til boligtomt - gbnr 163/3, 7288
Soknedal - søker Erlend Røe

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3452/2014

74/14

DS

27.03.2014 Søknad om fradeling av grunneiendom - tomt til kårbolig - gbnr 117/1, Soknedal - søker Ingrid Holte
Fledsberg
Side: 4 av 9
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Fledsberg
DNPM

3465/2014

75/14

DS

27.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring seterbu på eiendommen gbnr 257/7 på Engesvollan.
Tiltakshavere: Marie og Olav Erik Wagnild

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3506/2014

76/14

DS

27.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering på eiendommen gbnr 180/4, Budal

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3512/2014

77/14

DS

27.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering på eiendommen gbnr 127/1, Soknedal

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3567/2014

78/14

DS

28.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eksisterende eldre bolig, samt oppføring ny enebolig
m/sokkelleilighet på eiendommen gbnr 45/321 på Støren
Tiltakshaver: Egil Bjørgen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3595/2014

79/14

DS

02.06.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 4/1 - søker Jon Bones

J

Aril Røttum

DNPM

3615/2014

80/14

DS

28.03.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - montering av ny pipe på eiendommen gbnr 115/1, Sørbygda

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3640/2014

81/14

DS

02.06.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 174/1 - søker Terje Tovmo

J

Aril Røttum

DNPM

3657/2014

82/14

DS

01.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg/utvidelse veranda til boenheten Soknestunet 4
C, på eiendommen gbnr 47/127 på Støren.
Tiltakshaver: Jens Kristian Brattgjerd

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3685/2014

83/14

DS

01.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring hytte og anekks på eiendommen gbnr 112/11 i Øveregga
Hyttefelt.
Tiltakshaver:Anne Mari Sunnset Stein

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3762/2014

84/14

DS

01.04.2014 Søknad om tillatels til tiltak - oppføring uthus på eiendommen gbnr 138/5 i Varghaugen hyttefelt.
Tiltakshaver: Britt Kirkeby Stokke

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3772/2014

85/14

DS

21.05.2014 Søknad om tillatelse til å kjøre minigraver fram til hytte.

J

Aril Røttum

DNPM

3785/2014

86/14

DS

15.04.2014 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 82/20 - søker Egil Bjerke Knutsen

J

Aril Røttum

DNPM

3807/2014

87/14

DS

03.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 45/371 på Støren.
Tiltakshaver: Ola Haukdal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3811/2014

88/14

DS

03.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg driftsbygning, samt oppføring eldre stabbur, på
landbrukseiendommen gbnr 197/18 i Budalen.
Tiltakshaver: Bjørnar Heksem

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3868/2014

89/14

DS

15.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving garasje, bygging tilbygg (garasje/lager) til bolig
på eiendommen gbnr 47/92 på Støren.
tiltakshaver: Frank Ranøyen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3918/2014

90/14

DS

04.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks til hytte på eiendommen gbnr 61/8 v/Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Matias Hagestuen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3957/2014

91/14

DS

09.04.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 45/377 - rekvirent Midtre Gauldal
kommune, Eiendom og kommunalteknikk

J

Rannveig Singsaas

DNPM

3976/2014

92/14

DS

07.04.2014 Vedtak - søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene, Soknedal gr.eierlag sone 4.

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4095/2014

93/14

DS

08.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - flytting driftsbygbning på eiendommen gbnr 192/1 i
Budalen.
Tiltakshaver: Ingebrigt Enlid

J

Odd Wilhelmsen
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DNPM

4114/2014

94/14

DS

08.04.2014 Vedtak - søknad om endring av bompengesatser - Endal seterveg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4123/2014

95/14

DS

08.04.2014 Vedtak - søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene Støren JFF

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4154/2014

96/14

DS

08.04.2014 Tilskuddssatser skogkultur - Tildeling av midler for 2014 til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
(NMSK)

R

Kai Børge Amdal

DNPM

4291/2014

98/14

DS

09.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- riving/oppføring nytt tilbygg/garasje til bolig på
eiendommen gbnr 45/372 på Støren.
Tiltakshaver: Hans Erik Gynnild

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4408/2014

99/14

DS

14.04.2014 Vedtak - søknad om registrering av lirype, Budal, Singsås og Soknedal fjellstyrer

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4425/2014

100/14

DS

24.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering på eiendommen gbnr 44/19, 7290 Støren

J

Rannveig Singsaas

DNPM

4428/2014

101/14

DS

24.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering - på eiendommen gbnr 98/2

J

Rannveig Singsaas

DNPM

4441/2014

102/14

DS

14.04.2014 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann for fritidsbolig på eiendommen
gbnr 65/7 v/Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Ingvar Tyssekvam

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

4445/2014

103/14

DS

15.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - riving våningshus på eiendommen gbnr 47/9 på Støren.
Tiltakshaver: Arne og Berit Melland

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4460/2014

104/14

DS

15.04.2014 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 88/20 - Per Olav Skjevdal

J

Aril Røttum

DNPM

4482/2014

105/14

DS

15.04.2014 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 88/21 - Ola Øien

J

Aril Røttum

DNPM

4484/2014

106/14

DS

15.04.2014 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 88/22 - Edel Bergljot Halland/Egil Halland

J

Aril Røttum

DNPM

4492/2014

107/14

DS

15.04.2014 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 88/23 - Eli Stølan

J

Aril Røttum

DNPM

4529/2014

108/14

DS

22.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda i 2.etg. til boenhet på eiendommen
gbnr 47/127.
Tiltakshaver: Toril Arnesdatter Aaslund

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4579/2014

109/14

DS

24.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring tilbygg til bolig på eiendommen gbnr 46/78 på Støren.
Tiltakshaver: Stig Midthjell

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4619/2014

110/14

DS

24.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering på eiendommen gbnr 282/7, Kristin Buseth Malum

J

Rannveig Singsaas

DNPM

4637/2014

111/14

DS

25.04.2014 Søknad om endring av gitt tillatelse - endring gitt ansvarsrett for utslippsanlegg for bolig på
eiendommen gbnr 258/56 på Singsås
Tiltakshaver: Gunnar Hermo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4640/2014

112/14

DS

25.04.2014 Dispensasjoner båndtvang, Fjellstyrene i Midtre Gauldal - 2014

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4854/2014

113/14

DS

30.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg seterbu på eiendommen gbnr 22/1 på
Storvollen.
Tiltakshaver: Johnny Jørgen Aunøien

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4879/2014

114/14

DS

30.04.2014 Søknad om endring gitt tillatelse - endring ansvarsrett for sanitæranlegg til enebolig på eiendommen
gbnr 258/56 på Singsås
Tiltakshaver: Gunnar Hermo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4943/2014

115/14

DS

05.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak- rehabilitering av pipe på eiendommen gbnr 226/1, Singsås

J

Rannveig Singsaas
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DNPM

4946/2014

116/14

DS

30.04.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda m/takoverbygg til våningshua på
eiendommen gbnr 228/2 på Singsås.
Tiltakshaver: Arild Foros

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5140/2014

117/14

DS

06.05.2014 Vedtak - søknad om bestandsplan for elg - Budal og Hauka driftsplanområde

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5202/2014

118/14

DS

07.05.2014 Forespørsel om utbetaling fra Skogfond - gbnr 278/2 - Gjermund Bogen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5215/2014

119/14

DS

08.05.2014 Storviltjakt 2014 - tildelinger

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5274/2014

120/14

DS

08.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring garasje på eiendommen gbnr 163/8 i Hauka.
Tiltakshaver: Jo Erik Heggvoll

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5279/2014

121/14

DS

21.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring tilbygg til hytte på fritidseiendommen gbnr
15/5 ved Håen.
Tiltakshaver: Randi Midtlyng

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5288/2014

122/14

DS

08.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring uthus på eiendommen gbnr 214/1 på
Heimvollen.
Tiltakshaver: Trygve Reppe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5332/2014

123/14

DS

09.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eksisterende fjøs samt oppføring ny driftsbygning på
eiendommen gbnr 272/9 på Bjøgen, Singsås.
Tiltakshaver: Åge Winsnes

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

5371/2014

124/14

DS

13.05.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 26/1 - rekvirent Bjarne Kristian Sveås

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5373/2014

125/14

DS

13.05.2014 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann for 7 hytter i Øveregga hyttefelt,
på eiendommen gbnr 112/6.
Tiltakshaver: Sverre Sunnset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5391/2014

126/14

DS

13.05.2014 Søknad om endring gitt tillatelse - oppføring frittstående garasje på eiendommen gbnr 81/55 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Børge Bjørnstad

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5395/2014

127/14

DS

13.05.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 192/1 - rekvirent Ingebrigt Enlid

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5402/2014

128/14

DS

13.05.2014 Vedtak - Bestandsplan 2014-2015, Soknedal Elg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5407/2014

129/14

DS

13.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendommen gbnr 191/23 i Budalen.
Tiltakshaver: Birthe Buarø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5437/2014

130/14

DS

13.05.2014 Vedtak - Bestandsplan Sokna vest hjorteviltvald

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5459/2014

132/14

DS

13.05.2014 Forpaktningskontrakt - gbnr 122/5 og 6

R

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5456/2014

133/14

DS

16.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av hytte - gbnr 177/25, Gammelvollia, 7298 Budalen tiltakshaver Kari Anne Øien

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5462/2014

134/14

DS

14.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg våningshus på eiendommen gbnr 198/2 i Budalen.
Tiltakshaver: Arnt Storrøsæter

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5503/2014

135/14

DS

19.05.2014 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 108/3 - Nils Fagerbekk

J

Aril Røttum

DNPM

5536/2014

136/14

DS

14.05.2014 Vedtak - søknad om bygging av landbruksveg - Garlivegen - gbnr 91/1 og 91/2 med flere - Brynjar
Træthaug

R

Kai Børge Amdal
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DNPM

5545/2014

137/14

DS

14.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eksisterende/bygging ny hytte på eiendommen gbnr 66/6
v/Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Stein Christensen

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

5581/2014

138/14

DS

19.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring enebolig på eiendommen gbnr 230/216 på Singsås.
Tiltakshaver: Roger Endlid

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5599/2014

139/14

DS

16.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - demontering/oppføring åpent lager på eiendommen gbnr 45/296 på
Støren.
Tiltakshaver: Børset & Bjerkset Entreprenør AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5636/2014

140/14

DS

19.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring hytte på eiendommen gbnr 137/5 i Killingmoan hyttefelt.
Tiltakshaver: Stein Nilsen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5645/2014

141/14

DS

19.05.2014 Avtale om leie av jord - gbnr 134/3 - eier Ingrid Storrø og leier Eldbjørg Hov og Jens Anders Svardal

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5648/2014

142/14

DS

19.05.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - festetomt til Råfossen kraftverk - gbnr 156/1,
7288 Soknedal - søker Ola Amund Midtli

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5662/2014

143/14

DS

20.05.2014 Søknad om deling/rekvisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 263/2 rekvirent Georg Mahlum

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5692/2014

144/14

DS

20.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - innvendige endringer/fasadeendringer på industribygg
på eiendommen gbnr 45/309 på Støren.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal ASVO AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5707/2014

145/14

DS

20.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring hytte og anneks på fritidseiendommen gbnr 112/12 i
Øveregga hyttefelt i Soknedal.
Tiltakshaver: Åse Gunnes

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5717/2014

146/14

DS

20.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak- piperehabilitering på eiendommen gbnr 230/66

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5719/2014

147/14

DS

23.05.2014 Søknad om deling/rekvisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 103/1 rekvirent Bergsvein Røe

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5734/2014

148/14

DS

20.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - flytting anneks samt oppføring ny hytte på eiendommen gbnr 249/9 på
Basmovollen.
Tiltakshaver: Knut Berg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5748/2014

149/14

DS

20.05.2014 Vedtak - bestandsplan Budal/Sør-Hauka hjorteviltvald

R

Kai Børge Amdal

DNPM

5751/2014

150/14

DS

20.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring ny garasje, samt riving del av uthus på
eiendommen gbnr 258/19 på Forsetmoen.
Tiltakshaver:Kari Morseth

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5756/2014

151/14

DS

20.05.2014 Vedtak - søknad om tildeling av elg - Hugås

R

Kai Børge Amdal

DNPM

5763/2014

152/14

DS

21.05.2014 Søknad om endring av vilkår knytet til boplikt i konsesjonssak NPM 117/10 den 6.12.2010.

J

Aril Røttum

DNPM

5768/2014

153/14

DS

21.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje på eiendommen gbnr 40/1 på Støren.
Tiltakshaver: Jens Edvin Folstad

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5837/2014

154/14

DS

22.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring garasje på eiendommen gbnr 272/28 på Singsås.
Tiltakshaver: Stian Berg

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

5845/2014

155/14

DS

23.05.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fnr 12 - gbnr 3/1 - 7290 Støren - søker Knut
Gunnar Frøseth
Side: 8 av 9
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Gunnar Frøseth
DNPM

5846/2014

156/14

DS

23.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring bod over garasjen på eiendommen gbnr
150/4 i Soknedal.
Tiltakshaver: Odd Flatås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5849/2014

157/14

DS

23.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - flytting fjøs på eiendommen gbnr 173/1 i Budalen.
Tiltakshaver: Ståle Solem

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5855/2014

158/14

DS

23.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fjøs på eiendommen gbnr 107/1 på
Sommervolden.
Tiltakshaver: Terje Fagerbekk

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5867/2014

159/14

DS

27.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring enebolig og garasje på eiendommen gbnr 81/57 i Soknedal.
Tiltakshaver: Per Kristian Børset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5879/2014

160/14

DS

23.05.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 176/1 - rekvirent Per Arnulf Bakken

J

Rannveig Singsaas

DNPM

5907/2014

161/14

DS

28.05.2014 Søknad om tillatelse til tilak uten ansvarsrett - oppføring av redskapshus - gbnr 122/5 og 122/6 tiltakshaver Odd Bjerksetmyr

R

Rannveig Singsaas

DNPM

6024/2014

162/14

DS

02.06.2014 Høring - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt endring i forskrift for
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket-Midtre Gauldal kommune

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1457/2014

163/14

DS

06.02.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av kartforretning - festegrunn nytt kloakkrenseanlegg Enodd sentrum gbnr 181/3, 7298 Budalen - søkere Sissel Enodd og Martin Solberg

J

Rannveig Singsaas

DNPM

6031/2014

164/14

DS

28.05.2014 Søknad om deling/rekvisisjon av kartforretning - festegrunn nytt kloakkrenseanlegg Enodd sentrum gbnr 181/3, 7298 Budalen - søkere Sissel Enodd og Martin Solberg

J

Rannveig Singsaas

DNPM

6067/2014

165/14

DS

27.05.2014 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring tilbygg til driftsbygning på eiendommen gbnr 150/1 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Joar Flatås

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

6219/2014

166/14

DS

02.06.2014 Søknad om utslippstillatelse av kommunalt avløpsvann fra Enodd sentrum - på eiendommen gbnr
181/3.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

6263/2014

167/14

DS

02.06.2014 Vedtak - søknad om økonomisk støtte - Nyutgivelse av årboka Hognareinen

R

Kai Børge Amdal
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Saksframlegg

Arkivnr. 123/8
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/723-5
Utvalgssak
Møtedato
87/14
10.06.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker
Arne Jostein Eggen
Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr
123/8 - søker Arne Jostein Eggen
2 N Anmodning om uttalelse - Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen
3 N Anmodning om uttalelse - Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen
5 S
Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr
123/8 - søker Arne Jostein Eggen
6 I
Purring på søknad om fradeling - Arne Jostein Eggen
7 X Oversiktskart

Arne Jostein Eggen
Aril Røttum
Rannveig Singsaas

Arne Jostein Eggen

Vedlegg
1 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein
Eggen
2 Anmodning om uttalelse - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr
123/8 - søker Arne Jostein Eggen
3 Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra hytte til boligformål gbnr 123/8 - 7288 Soknedal - søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
4 Oversiktskart
Saksopplysninger:
Arne Jostein Eggen søker om fradeling av parsellen gbnr 123/8 like sør for Sundli ved kommunal
veg til Sandbakken.
Den omsøkte parsellen består av ca 14 daa produktiv skog (et plantefelt med gran). Arealet er
bebygd med èn fritidsbolig i dag. Bakgrunnen for søknaden er at Rita Sundlisæter og Arild Solberg
ønsker å kjøpe hele parsellen og bosette seg der permanent. Det søkes altså om fradeling av en
parsell på 14 daa til boligformål, eller evt etablering av et nytt småbruk.
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Parsellen ligger i et område avsatt til LNF sone 2 i kommuneplanens arealdel. Spredt etablering av
fritidsbebyggelse kan tillates i dette området. Det omsøkte tiltaket er i strid med overordnet
arealdisponering. I NPM-sak 30/14 den 30.1.14 ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for hele den omsøkte parsellen og for ”å rive eksisterende bebyggelse og sette opp en boenhet med
tilhørende garasje”. I vedtaket understrekes det imidlertid at parsellen fortsatt skal være avsatt til LNFformål. Kommunen har hatt en praksis der det har blitt gitt tillatelse til fradeling av et tunareal i
tilfeller der jord- og skogressursene selges til naboeiendommer. Bakgrunnen for denne praksisen er
et ønske om at jord- og skogressurser ikke fragmenteres, at mange eiere eier bare mindre parseller.
Grunneier i denne saken søker nå om fradeling av hele parsellen på 14 daa uten at det foreligger
dokumentasjon på salg av eiers øvrige arealer. Kjøper har ikke anna eiendom i kommunen.
Fradelingssaken fremmes nå for utvalget på bakgrunn av at utvalget tidligere ga dispensasjon for det
omsøkte tiltaket, mot rådmannens innstilling. Saken har prinsipiell betydning og må avklares og
avgjøres politisk.
Deling av landbrukseiendom er søknadspliktig i medhold av jordlovens § 12.
Fradeling er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 m).
Vurderinger:
Jordloven:
Parsellen er en del av en større landbrukseiendom med flere gbnr. Eier Arne J. Eggen, Nils Uhlin
Hansens veg 51, 7026 Trondheim, er eier av landbrukseiendommen Sollia med hovednummer gbnr
123/4. Denne eiendommen har flere gbnr, og består av gbnr 123/4, 123/8 og 66/4 samt andel i et
større felleseie. Hele eiendommen oppfattes som èn eiendom i landbrukssammenheng. Det er
derfor nødvendig med delingssamtykke etter jordlovens § 12 dersom en parsell av eiendommen skal
selges.
Eiendommen Sollia består av følgende arealer uavhengig av hvilket gbnr de ligger under:
Fulldyrka jord 22 dekar
Innmarksbeite 15 dekar
Produktiv skog 34 dekar
Uproduktiv skog 15 dekar
Myr 20 dekar
Annen jorddekt mark/gardstun 2 dekar
Til sammen 108 dekar
Gbnr 123/8 (omsøkt parsell) består av 14 dekar skog inkl. hytte i dag. Parsellen er produktiv skog
med en middels granbestand i G11 bonitet og hogstklasse 3. Stående m3 masse er 125.
Gbnr 66/4 v/Ramstadsjøen, består av 38 dekar ubebygd utmark. I tillegg har eiendommen andel i
et 954 dekar stort sameie i Ølshavden v/Ramstad sør for Ølshavdtjønnan. Dette arealet består av
skrinn fastmark, uproduktiv skog og myr. Gbnr 123/4 er hovedparsellen med gardstunet,
dyrkajorda og innmarksbeitet. Denne ligger ved Åseldan inntil vegen mellom Soknedal og Hauka
via Sandbakken. Dyrkajorda er bortleid til husdyrbruker i området. Vegen brøytes om vinteren.
I forbindelse med søknad om fritak fra boplikt og driveplikt i 1987, uttrykte
fylkeslandbrukssjefen at det i dette tilfellet ville vært en bedre løsning at eiendommens
produktive arealer ble solgt til andre bruk i området, og at Eggen holdt tilbake husa med en
høvelig tomt. Dette var i samsvar med landbruksnemnda i kommunen sin tilrådning.
I dag har ikke eiendommen boplikt. Dette har sammenheng med at det er for lite arealer fulldyrka
jord på eiendommen.
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I utgangspunktet er det positivt at det etableres ny bosetting i kommunen. Men, før dette vurderes
må det avklares om omsøkt areal kan fradeles landbrukseiendommen, og i så fall på hvilken måte
og hvordan dette skal gjøres.
I forbindelse med en delingssak:
 skal man i vurderingen se på hvordan løsningen blir totalt både for avgiver- og
mottakereiendommen, og ikke bare ha fokus på avgivereiendommen.
 det skal bli lettere å dele fra tilleggsjord med tanke om at leiejord i større grad skal bli
eiejord.
 bosettingshensynet kan begrunne fradeling i større grad enn før.
Dette betyr at det i utgangspunktet er positivt at det fradeles jord- og skogarealer til andre
eiendommer i området for styrking av ressursgrunnlagene på disse eiendommene. Dette ivaretar
og styrker bosettingen på disse eiendommene, og aktive bruk blir eiere av arealer som er på
leiemarkedet i dag. Dersom det kan lages slike løsninger, er det enklere med fradeling av tomter
som kan styrke hensynet til bosetting i området også.
I lignende saker har kommunen vært positive til, og praktisert fradeling av tunarealer dersom
jord- og skogressursene selges til eiendommer som har behov for produksjonsarealer. Det er
særlig interessant at produktive jord- og skogarealer tilligger aktive landbrukseiendommer i drift
med bosetting. Produktive arealer må derfor ikke fradeles landbrukseiendommer for å kunne
benyttes som boligareal, og spesielt ikke i områder som på kommuneplanens arealdel ikke er
disponert for dette formålet. I denne saken har NPM utvalget gitt dispensasjon for boligetablering
i LNF sone 2. Det er likevel ikke automatikk i at hele arealet godkjennes fradelt etter jordlovens
§ 12.
Grunneieren har derfor søkt om samtykke til fradeling av hele parsellen på 14 dekar.
Dette begrunnes med at det er ønskelig å sikre vannforsyning til boligen fra eget oppkomme inne
på parsellen, og i tillegg sikre vegrett fram til parsellen. Til dette kan bemerkes at rett til vann og
sikring av vannforekomst kan gjøres gjennom egen erklæring om dette fra grunneier. Parsellen
har vel adkomst fra før, og den forsvinner ikke om parsellen blir fradelt hovedbruket. Det er
mulig at det finnes felles beiteretter i området. Dette er privatrettslige forhold som kommunen
ikke vurderer. Dersom det er felles beiterett i området, kan vannressurser sikres mot beitedyr ved
inngjerding. Beiterettigheter er ofte ikkeomsettelige rettigheter som ikke forsvinner ved
fradeling.
Kommunen kan ikke se at dette er begrunnelser som godtgjør at hele parsellen skal aksepteres
fradelt fra hovedeiendommen. Bosetting kan etableres uavhengig av om det gis samtykke til
deling av eiendommen. Kommunen ønsker ikke å endre praksis om at eiendommers produktive
arealer selges til andre bruk i området, og at eieren holder tilbake husene med ei høvelig tomt.
Dette betyr at bebyggelsen på eiendommen gbnr 123/8 kan fradeles med en romslig tomt på ca 2
dekar, og selges. Restarealene med produktiv barskog selges til annet bruk i området. Øvrige
arealer på gbnr 123/4 og 66/4 selges også til andre bruk. Grunneieren kan da selv velge om han
vil søke å fradele gardsbebyggelsen i tunet på hovedparsellen 123/4. Denne kan da gis en romslig
tomt.
Effektuering av salget kan ikke gjennomføres før det foreligger avtaler på salg av restarealene på
hele eiendommen. Dette er prinsipper som har vært diskutert og avklart tidligere, og som fortsatt
legges til grunn i denne saken. Og det har vært stor enighet om at produktive arealer skal tilhøre
landbrukseiendommer i aktiv drift, og eiendommer der eierne bor på eiendommene. Det er
uheldig på lang sikt at slike produktive arealer fradeles landbrukseiendommene og brukes til
boligformål uten at det blir foretatt en totalvurdering med salg av alle landbruksarealene på
eiendommen. Dette vil kunne gi presedens for framtidig forvaltning av landbruksarealene i
kommunen.
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Salgsobjektet blir en stor villa/boligeiendom eller et nytt småbruk på 14 dekar produktiv skog, og
avgivereiendommen mister produktive arealer. Dette er en driftsmessig dårlig løsning for
landbrukseiendommen. Når eieren først ønsker å selge ut arealer fra eiendommen, må dette gjøres
slik at hele eiendommen kommer på salg slik at dyrkamark og innmarksbeiter som i dag er leiejord i
større grad blir eiejord. Da oppnås ønsket rasjonaliseringsgevinst i tråd med sentral
landbrukspolitikk. Det gis derfor ikke samtykke til fradeling av deler av eiendommen før det
foreligger avtaler på salg av hele eiendommen.
Kommunen aksepterer fradeling av inntil 2 dekar til boligformål i denne saken, og kan tillate å
fradele et romslig tun for gardsbebyggelsen dersom dette er ønskelig, under forutsetning av at
alle landbruksarealene selges til andre landbrukseiendommer i området.
Plan- og bygningsloven:
Jordbruksmyndigheten tillater ikke en fragmentering av kommunens jord- og skogressurser slik
denne søknaden legger opp til. Denne grunnholdningen har det vært politisk støtte for i lang tid.
Jordbruksmyndigheten uttaler derimot at fradeling av rundt 2 daa til boligformål på den omsøkte
parsellen kan aksepteres i denne saken. Plan- og bygningsmyndigheten kan også tillate en slik
løsning på bakgrunn av dispensasjon gitt for omsøkt boligetablering i NPM-sak 30/14 den 30.1.14.
Tiltakshaver opplyser imidlertid i søknaden til kommunen at det ikke er ønskelig å dele fra kun et
mindre areal av den omsøkte parsellen til boligformål. ”Det er en forutsetning frå både kjøpere og selger at
hele eiendommen fradeles”. (…) ”Det vil ikke være aktuelt å dele fra en boligtomt og at resten av eiendommen selges
som tilleggsjord.”. Dette alternativet faller dermed bort.
Rådmannen bemerker at konsekvensen av at fradeling av 14 daa til boligformål tillates, i realiteten er
en tillatelse til etablering av et nytt småbruk. Kommunen kan i neste omgang måtte forholde seg til
en søknad om oppføring av kyllingfjøs på den fradelte parsellen eksempelvis, og på grunn av at
dette er LNF-formål vil det ikke være hjemmel til å avslå en slik søknad.
Bygningsmyndigheten er ihht plan- og bygningsloven pålagt samordningsplikt med andre
sektormyndigheter. Landbruksmyndigheten tillater ikke den omsøkte fradelingen av hele parsellen
gbnr 123/4, og bygningsmyndigheten må dermed avslå fradelingssøknaden i medhold av plan- og
bygningslovens § 20-1 m).
Det vises for øvrig til dispensasjonssaken hva gjelder forhold som vei, vann, avløp.
Dispensasjonssaken er vedlagt i sin helhet.
Rådmannens innstilling
Jordloven:
Midtre Gauldal kommune avslår søknaden og samtykker ikke i fradeling av eiendommen gbnr
123/8 med 14 dekar produktiv skog fra landbrukseiendommen gbnr 123/4 med hjemmel i
jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at produktive jord- og skogarealer hovedsaklig skal tilhøre aktive
landbrukseiendommer hvor eierne er bosatt i kommunen. Kommunen ønsker ikke å starte en
praksis med å fradele produktive landbruksarealer fra landbrukseiendommer for boligformål, da
dette kan skape presedens for framtidig forvaltning av landbruksarealene. Kommunen ønsker i
størst mulig grad en utvikling som går i retning av at landbruksarealene eies av eiere som bor i
kommunen og driver aktivt landbruk.
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Plan- og bygningsloven:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m) avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
fradeling av eiendommen gbnr 123/8.
Vedtaket begrunnes med at jordlovsmyndigheten har avslått søknaden ihht jordlovens § 12.
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Arne Jostein Eggen
Nils Uhlin Hansensv. 51

Trondheim, 08.03.2014

7026 Trondheim

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

S knad om fradelin .
Jeg søker med dette om å fradele min eiendom bnr. 123, bnr. 8 fra resten av min eiendom i
Midtre Gauldal. Søknaden omfatter hele eiendommen på ca. 14 da.
Kjøpere er Rita Sundlisæter og Arild Solberg.
Kjøperne har allerede fått dispensasjon fra arealplan for og kunne ta hele eiendommen i
bruk til boligformål, jfr. Saksnr. 2013/2720-3, og vedtak i saken den 30.01.2014.
Det er en forutsetning fra både kjøpere og selger at hele eiendommen fradeles.
Det er flere grunner for dette, de viktigste er vannforsyning og veirett. Det er et oppkomme
for vann på eiendommen, og det vil være av stor betydning at kjøperne har hånd om denne,
og kan sikre den mot beitedyr og sikre rent vann.
Når det gjelder vei til eiendommen, så kan det opplyses at eiendommen ligger ca. 160 m fra
offentlig vei, og at det er tinglyst veirett over naboeiendom. Dersom eiendommen splittes
opp vil det ikke være veirett til begge parsellene.
Dersom denne fradelingen ikke går i orden, vil salget av eiendommen bli trukket tilbake, og
selger velger da og beholde hele eiendommen selv. Det vil ikke være aktuelt og dele fra en
boligtomt og at resten av eiendommen selges som tilleggsjord.
Jeg ber om rask saksbehandling, da kjøperne ønsker og komme i gang med arbeider på
eiendommen til våren.
I tilfelle spørsmål, er jeg å nå på telefon 94033588.

Med hilsen

(9A7‘,„b„,
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Notat
Til:

Rannveig Singsaas

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2014/723-3

24.03.2014

Anmodning om uttalelse - Søknad om deling/rekvisisjon av
oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen
Landbruksfaglig uttalelse
Det søkes om samtykke til fradeling av parsellen gbnr 123/8 som består av ca 14 dekar produktiv
skog, nærmere bestemt et plantefelt med gran. Arealet er bebygd med fritidsbolig i dag. Denne
parsellen ligger i sone 2 på kommuneplanens arealdel like sør for Sundli ved kommunal veg til
Sandbakken.
Parsellen er en del av en større landbrukseiendom med flere gbnr.
Eier Arne J. Eggen, Nils Uhlin Hansens veg 51, 7026 Trondheim, er eier av landbrukseiendommen Sollia med hovednummer gbnr 123/4. Denne eiendommen har flere gbnr, og består
av gbnr 123/4, 123/8 og 66/4 samt andel i et større felleseie. Hele eiendommen oppfattes som èn
eiendom i landbrukssammenheng. Det er derfor nødvendig med delingssamtykke etter jordlovens
§ 12 dersom en parsell av eiendommen skal selges.
Eiendommen Sollia består av følgende arealer uavhengig av hvilket gbnr de ligger under:
Fulldyrka jord
22 dekar
Innmarksbeite
15 dekar
Produktiv skog
34 dekar
Uproduktiv skog
15 dekar
Myr
20 dekar
Annen jorddekt mark/gardstun
2 dekar
Til sammen
108 dekar
Gbnr 123/8 (omsøkt parsell) består av 14 dekar skog inkl. hytte i dag. Parsellen er produktiv skog
med en middels granbestand i G11 bonitet og hogstklasse 3. Stående m3 masse er 125.
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Gbnr 66/4 v/Ramstadsjøen, består av 38 dekar ubebygd utmark. I tillegg har eiendommen andel i
et 954 dekar stort sameie i Ølshavden v/Ramstad sør for Ølshavdtjønnan. Dette arealet består av
skrinn fastmark, uproduktiv skog og myr.
Gbnr 123/4 er hovedparsellen med gardstunet, dyrkajorda og innmarksbeitet. Denne ligger ved
Åseldan inntil vegen mellom Soknedal og Hauka via Sandbakken. Dyrkajorda er bortleid til
husdyrbruker i området. Vegen brøytes om vinteren.
I forbindelse med søknad om fritak fra boplikt og driveplikt i 1987, uttrykte
fylkeslandbrukssjefen at det i dette tilfellet ville vært en bedre løsning at eiendommens
produktive arealer ble solgt til andre bruk i området, og at Eggen holdt tilbake husa med en
høvelig tomt. Dette var i samsvar med landbruksnemnda i kommunen sin tilrådning.
I dag har ikke eiendommen boplikt. Dette har sammenheng med at det er for lite arealer fulldyrka
jord på eiendommen.
I utgangspunktet er det positivt at det etableres ny bosetting i kommunen. Men, før dette vurderes
må det avklares om omsøkt areal kan fradeles landbrukseiendommen, og i så fall på hvilken måte
og hvordan dette skal gjøres.
I forbindelse med en delingssak:
* skal man i vurderingen se på hvordan løsningen blir totalt både for avgiver- og
mottakereiendommen, og ikke bare ha fokus på avgivereiendommen.
 det skal bli lettere å dele fra tilleggsjord med tanke om at leiejord i større grad skal bli
eiejord.
 bosettingshensynet kan begrunne fradeling i større grad enn før.
Dette betyr at det i utgangspunktet er positivt at det fradeles jord- og skogarealer til andre
eiendommer i området for styrking av ressursgrunnlagene på disse eiendommene. Dette ivaretar
og styrker bosettingen på disse eiendommene, og aktive bruk blir eiere av arealer som er på
leiemarkedet i dag. Dersom det kan lages slike løsninger, er det enklere med fradeling av tomter
som kan styrke hensynet til bosetting i området også.
I lignende saker har kommunen vært positive til, og praktisert fradeling av tunarealer dersom
jord- og skogressursene selges til eiendommer som har behov for produksjonsarealer. Det er
særlig interessant at produktive jord- og skogarealer tilligger aktive landbrukseiendommer i drift
med bosetting. Produktive arealer må derfor ikke fradeles landbrukseiendommer for å kunne
benyttes som boligareal, og spesielt ikke i områder som på kommuneplanens arealdel ikke er
disponert for dette formålet. I denne saken har NPM utvalget gitt dispensasjon for boligetablering
i LNF sone 2. Det er likevel ikke automatikk i at hele arealet godkjennes fradelt etter jordlovens
§ 12.
Grunneieren har derfor søkt om samtykke til fradeling av hele parsellen på 14 dekar.
Dette begrunnes med at det er ønskelig å sikre vannforsyning til boligen fra eget oppkomme inne
på parsellen, og i tillegg sikre vegrett fram til parsellen. Til dette kan bemerkes at rett til vann og
sikring av vannforekomst kan gjøres gjennom egen erklæring om dette fra grunneier. Parsellen
har vel adkomst fra før, og den forsvinner ikke om parsellen blir fradelt hovedbruket. Det er
mulig at det finnes felles beiteretter i området. Dette er privatrettslige forhold som kommunen
ikke vurderer. Dersom det er felles beiterett i området, kan vannressurser sikres mot beitedyr ved
inngjerding. Beiterettigheter er ofte ikkeomsettelige rettigheter som ikke forsvinner ved
fradeling.
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Kommunen kan ikke se at dette er begrunnelser som godtgjør at hele parsellen skal aksepteres
fradelt fra hovedeiendommen. Bosetting kan etableres uavhengig av om det gis samtykke til
deling av eiendommen.
Kommunen ønsker ikke å endre praksis om at eiendommers produktive arealer selges til andre
bruk i området, og at eieren holder tilbake husene med ei høvelig tomt.
Dette betyr at bebyggelsen på eiendommen gbnr 123/8 kan fradeles med en romslig tomt på ca 2
dekar, og selges. Restarealene med produktiv barskog selges til annet bruk i området. Øvrige
arealer på gbnr 123/4 og 66/4 selges også til andre bruk. Grunneieren kan da selv velge om han
vil søke å fradele gardsbebyggelsen i tunet på hovedparsellen 123/4. Denne kan da gis en romslig
tomt.
Effektuering av salget kan ikke gjennomføres før det foreligger avtaler på salg av restarealene på
hele eiendommen.
Dette er prinsipper som har vært diskutert og avklart tidligere, og som fortsatt legges til grunn i
denne saken. Og det har vært stor enighet om at produktive arealer skal tilhøre
landbrukseiendommer i aktiv drift, og eiendommer der eierne bor på eiendommene. Det er
uheldig på lang sikt at slike produktive arealer fradeles landbrukseiendommene og brukes til
boligformål uten at det blir foretatt en totalvurdering med salg av alle landbruksarealene på
eiendommen. Dette vil kunne gi presedens for framtidig forvaltning av landbruksarealene i
kommunen.
Salgsobjektet blir en stor villa/boligeiendom eller et nytt småbruk på 14 dekar produktiv skog, og
avgivereiendommen mister produktive arealer. Dette er en driftsmessig dårlig løsning for
landbrukseiendommen.
Når eieren først ønsker å selge ut arealer fra eiendommen, må dette gjøres slik at hele
eiendommen kommer på salg slik at dyrkamark og innmarksbeiter som i dag er leiejord i større
grad blir eiejord. Da oppnås ønsket rasjonaliseringsgevinst i tråd med sentral landbrukspolitikk.
Det gis derfor ikke samtykke til fradeling av deler av eiendommen før det foreligger avtaler på
salg av hele eiendommen.
Kommunen aksepterer fradeling av inntil 2 dekar til boligformål i denne saken, og kan tillate å
fradele et romslig tun for gardsbebyggelsen dersom dette er ønskelig, under forutsetning av at
alle landbruksarealene selges til andre landbrukseiendommer i området.
Etter en samlet vurdering har kommunen kommet fram til følgende innstilling:
Innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknaden og samtykker ikke i fradeling av eiendommen gbnr
123/8 med 14 dekar produktiv skog fra landbrukseiendommen gbnr 123/4 med hjemmel i
jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at produktive jord- og skogarealer hovedsakelig skal tilhøre aktive
landbrukseiendommer hvor eierne er bosatt i kommunen. Kommunen ønsker ikke å starte en
praksis med å fradele produktive landbruksarealer fra landbrukseiendommer for boligformål, da
dette kan skape presedens for framtidig forvaltning av landbruksarealene. Kommunen ønsker i
størst mulig grad en utvikling som går i retning av at landbruksarealene eies av eiere som bor i
kommunen og driver aktivt landbruk.
Med hilsen

Aril Røttum, rådgiver
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/2720-3
Utvalgssak
Møtedato
30/14
30.01.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra hytte til boligformål gbnr 123/8 - 7288 Soknedal - søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering
fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 - 7288 Soknedal
- søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
2 U Foreløpig svarbrev
3 S Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering
fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 - 7288 Soknedal
- søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
4 N Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering
fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 - 7288 Soknedal
- søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
5 X Situasjonskart - datert 251013
6 X Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering
fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 - 7288 Soknedal
- søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
7 N Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering
fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 - 7288 Soknedal
- søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
8 U Vedrørende deling av landbrukseiendommen Sollia
gbnr 123/4.
9 I
Tilleggsinformasjon angående sak bruksendring på
123
10 I
Nabovarsel gnr/bnr 123/8

Rita Sundlisæter og Arild Solberg
Rita Sundlisæter m.fl.

Stein Roar Strand m.fl.

Håvard Kvernmo
Håvard Kvernmo
Arne Jostein Eggen
Arild Solberg
Arild Solberg

Vedlegg
1 Kjøpekontrakt
2 Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 7288 Soknedal - søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
3 Situasjonskart - datert 251013
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4
5
6
7
8

Tilleggsinformasjon angående sak bruksendring på 123
Nabovarsel gnr/bnr 123/8
Vedrørende deling av landbrukseiendommen Sollia gbnr 123/4.
Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 7288 Soknedal - søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg
Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra hytte til boligformål - gbnr 123/8 7288 Soknedal - søkere Rita Sundlisæter og Arild Solberg

Saksopplysninger
Bakgrunn
Rita Sundlisæter og Arild Solberg har etter avtale med Arne Jostein Eggen (tinglyst eier) ønske om å
kjøpe parsellen 123/8. Parsellen er i kommuneplanens arealdel del av et område som er regulert til
LNF-sone 2. I LNF-sone 2 tillates det kun spredt fritidsbebyggelse og ikke spredt bolig- og
ervervsbebyggelse. De ønsker å bosette seg fast i området, noe som er i strid med gjeldende
reguleringsformål. Det må derfor søkes om dispensasjon.

Figur 1 Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2001-2013. Grønn flate illustrerer LNF-sone 1 med
forbud mot spredt fritidsbebyggelse, men det kan tillates spredt bolig- og ervervsbebyggelse.
Grønn flate med blå prikker illustrerer LNF-sone 4 hvor det kan tillates spredt, bolig-, ervervs- og
fritidsbebyggelse. Grønnflate med oransje prikker illustrerer LNF-sone 2 med forbud mot spredt
bolig- og ervervsbebyggelse, men det kan tillates spredt fritidsbebyggelse. Omsøkt parsell er markert
med rød heltrukket sirkel.

Juridisk utgangspunkt
Kommunen kan etter Plan- og bygningslovens § 19-2 gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av samme lov.
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Plan- og bygningslovens § 19-1 krever grunngitt søknad, nabovarsel og at regionale og statlige
myndigheter skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon hvis saksområdet blir direkte
berørt.

Søknadens innhold
Søknaden (datert 20.08.2013) begrunnes med at det er ønskelig å bosette seg i området pga
beliggenhet, samtidig som at det er ønskelig å kultivere skogarealet på eiendommen til bl.a.
vedproduksjon.
Bosettingen innebærer riving av den nåværende bygningsmassen og etablering av nytt hus og
garasje. Dette vil medføre oppgradering av eksisterende vei og strømtilførsel, samt etablering av
vann og avløp etter kommunens gjeldende krav.
Landbruksmyndigheten har tidligere gitt signaler om at nåværende eier må dele ifra ca. 1,5 daa tomt
som kan kjøpes av Sundlisæter og Solberg, og at resten av parsellen skal selges videre til
naboeiendommene for å sikre drift. Solberg og Sundlisæter stiller seg spørrende til dette alternativet
siden det omfatter kun et lite skogareal på 14 daa som han mener er lite bærekraftig å drifte.
Det er undertegnet kjøpsavtale med tinglyst eier og det foreligger godkjent nabovarsel fra
tilgrensende eiendommer.
Kart over parsellens nåværende situasjon ligger vedlagt.
Merknader
Eiendom og kommunalteknikk:
 Avkjørsel til kommunal veg
Området er ikke befart. Ut fra kart ser det ut til at det er etablert en avkjørsel. Når eiendommen
skal tas i bruk som helårsbolig må det bygges avkjørsel med stikkrenne og nødvendig sikt for av- og
påkjøring på kommunal veg.
 Atkomstveg
Helårsbolig betinger utslippstillatelse. Dersom enkeltanlegg for utslipp godkjennes må
atkomstvegen rustes opp slik at den tåler trafikk av slamtømmebil og anleggets slamavskiller
plasseres slik at det kan tømmes med slamtømmebil.
 Renovasjon
Eiendommen må tilknyttes renovasjonsordningen. For utlevering og plassering av
oppsamlingsenheter må det tas kontakt med ENVINA IKS.
Lanbruk:
Viser til søknad av 20.08.2013 hvor det opplyses at det er ønskelig at gbnr 123/8 på 14 dekar blir
omdisponert fra landbruksareal, og solgt til boligformål.
Eier Arne J. Eggen, Nils Uhlin Hansens veg 51, 7026 Trondheim, er eier av landbrukseiendommen
Sollia med hovednummer gbnr 123/4. Denne eiendommen har flere gbnr, og består av gbnr 123/4,
123/8 og 66/4 samt andel i et større felleseie. Hele eiendommen oppfattes som èn eiendom i
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landbrukssammenheng. Det er derfor nødvendig med delingssamtykke etter jordlovens § 12 dersom
en parsell av eiendommen skal selges.
Eiendommen Sollia består av følgende arealer uavhengig av hvilket gbnr de ligger under:
Fulldyrka jord
22 dekar
Innmarksbeite
15 dekar
Produktiv skog
34 dekar
Uproduktiv skog
15 dekar
Myr
20 dekar
Annen jorddekt mark/gardstun
2 dekar
Til sammen
108 dekar
Gbnr 123/8 (omsøkt parsell) består av 14 dekar skog inkl. hytte i dag. Gbnr 66/4 v/Ramstadsjøen,
består av 38 dekar ubebygd utmark. I tillegg har eiendommen andel i et 954 dekar stort sameie i
Ølshavden v/Ramstad sør for Ølshavdtjønnan. Dette arealet består av skrinn fastmark, uproduktiv
skog og myr.
Gbnr 123/4 er hovedparsellen med gardstunet, dyrkajorda og innmarksbeitet. Denne ligger ved
Åseldan inntil vegen mellom Soknedal og Hauka via Sandbakken. Dyrkajorda er bortleid til
husdyrbruker i området. Vegen brøytes om vinteren.
I forbindelse med søknad om fritak fra boplikt og driveplikt i 1987, uttrykte
fylkeslandbrukssjefen at det i dette tilfellet ville vært en bedre løsning at eiendommens
produktive arealer ble solgt til andre bruk i området, og at Eggen holdt tilbake husa med en høvelig
tomt. Dette var i samsvar med landbruksnemnda i kommunen sin tilrådning.
I dag har ikke eiendommen boplikt. Dette har sammenheng med at det er for lite arealer fulldyrka
jord på eiendommen.
I utgangspunktet er det positivt at det etableres ny bosetting i kommunen. Men, før dette vurderes
må det avklares om omsøkt areal kan fradeles landbrukseiendommen, og i så fall på hvilken måte og
hvordan dette skal gjøres.
I forbindelse med en delingssak:
* skal man i vurderingen se på hvordan løsningen blir totalt både for avgiver- og
mottakereiendommen, og ikke bare ha fokus på avgivereiendommen.



det skal bli lettere å dele fra tilleggsjord med tanke om at leiejord i større grad skal bli
eiejord
bosettingshensynet kan begrunne fradeling i større grad enn før

Dette betyr at det i utgangspunktet er positivt at det fradeles jord- og skogarealer til
naboeiendommer for styrking av ressursgrunnlagene på disse eiendommene. Dette ivaretar og
styrker bosettingen på disse eiendommene, og aktive bruk blir eiere av arealer som er på
leiemarkedet i dag. Dersom det kan lages slike løsninger, er det enklere med fradeling av tomter
som kan styrke hensynet til bosetting i området også.
Det har derfor ingen hensikt å vurdere omdisponering av arealet på parsellen 123/8 til
boligformål, før det foreligger en løsning mtp fradeling av de produktive arealene på gården.
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Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om adgangen til å innvilge dispensasjon:
”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering”.
Landbruksmyndighetens merknad gjør saken todelt. Det må foreligge godkjent dispensasjon etter
plan- og bygningsloven før en eventuell jordlovsbehandling. Som et utgangspunkt må det derfor tas
konkret stilling til hvorvidt det er ønskelig med spredt boligbebyggelse i området eller ikke.
Kommuneplanens arealdel
Fritidsboligen er etablert i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNF-sone 2. I
LNF-sone 2 tillates det kun spredt fritidsbebyggelse i kombinasjon med LNF-formålet. Det søkes
her om en bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. Reguleringsformålet må derfor endres til
boligbebyggelse.
I kommuneplanens arealdel tillates det kun spredt boligbebyggelse etter egen søknad innenfor
områder som er regulert til LNF-sone 4. Ved en slik søknad setter kommuneplanens arealdel klare
føringer for hva som skal vurderes. Det skal ikke etableres bebyggelse innenfor 100 meter fra verna
kulturminner og verna vassdrag, eller i viktige skogbruk-, landbruk-, kultur- og beiteområder. Disse
kravene blir også stilt ved etablering av fritidsboliger i LNF-sone 2. Dette er de eneste
bestemmelsene og skiller ikke de to LNF-formålene særlig fra hverandre. Fritidsboligen er et
eksisterende forhold og er med dette vurdert etter bestemmelsene tidligere. Rådmannen vurderer
det derfor slik at formålsbestemmelsene det dispenseres fra i dette tilfellet ikke vil bli vesentlig
tilsidesatt dersom fritidsboligen omdisponeres til helårsbolig.
Presedens
Tiltaket vil kunne føre til etablering av nye eneboliger i området som ikke er tilknyttet LNFformålet. Det kan også være ønskelig å erstatte flere fritidsboliger med helårsboliger på sikt.
Området er i dag satt av til spredt fritidsbebyggelse og ikke spredt boligbebyggelse. En presedens vil
gradvis omdisponere hele området, noe som ikke er ønskelig fra Rådmannen sin side. Dette vil føre
til at reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen ser heller ingen klare fordeler med å
dispensere fra det nåværende reguleringsformålet. Med grunnlag i dette mener Rådmannen at
området ikke skal åpnes for spredt boligbebyggelse, og at dersom dette tillates må det foregå
gjennom en ny kommuneplan eller en eventuell omregulering.
Vurdering etter naturmangfoldsloven
§ 8 Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget som godt nok i denne saken.
§ 9 Ikke aktuell i denne saken.
§ 10 Den samlede belastningen på økosystemet vil ikke bli noe større.
§ 11 Tiltakshaver dekker kostnader ved miljøforringelse.
§ 12 Det forutsettes at driftsteknikken som anvendes er miljøforsvarlig.
Konklusjon
Med grunnlag i at dette vil være den første fritidseiendommen i området som gjøres om til
boligformål, mener Rådmannen at det er en overhengende fare for at flere fritidseiendommer vil
følge på. Dette vil på sikt sette reguleringsformålet vesentlig til side og bør derfor vurderes mer
helhetlig gjennom en overordnet plan. Rådmannen konkluderer derfor med at det ikke gis
dispensasjon. Tiltaket vil legge opp til spredt boligbebyggelse i området og på sikt sette
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reguleringsformålet til side. Dersom innstillingen vedtas vil det ikke være nødvendig å vurdere saken
etter jordlovens § 12.
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av parsellen 123/8, fra LNF-sone 2
til boligformål slik det er omsøkt i brev datert 20.08.2013.
Avslaget begrunnes med at tiltaket vil kunne skape presedens og på sikt sette reguleringsformålet
vesentlig til side. Det begrunnes ytterligere med at spredt boligbebyggelse bør vurderes overordnet
og ikke gjennom dispensasjon.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 30.01.2014
Torstein Rognes fremmet alternativt forslag til Rådmannens innstilling:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon for 14 daa på parsell
123/8, fra LNF-sone 2 til boligformål slik det er omsøkt i brev datert 20.08.2013.
Som vilkår settes at eiendommen fortsatt skal være regulert til LNF-formål, men det gis tillatelse til å rive
eksisterende bebyggelse for å sette opp en boenhet med tilhørende garasje.
Vedtaket begrunnes med at formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at ingen naboer har hatt merknader til omsøkt
tiltak”.
Først ble det stemt over Rådmannens innstilling som falt enstemmig.
Deretter ble det stemt over alternativt forslag som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon for 14
daa på parsell 123/8, fra LNF-sone 2 til boligformål slik det er omsøkt i brev datert 20.08.2013.
Som vilkår settes at eiendommen fortsatt skal være regulert til LNF-formål, men det gis tillatelse til
å rive eksisterende bebyggelse for å sette opp en boenhet med tilhørende garasje.
Vedtaket begrunnes med at formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at ingen naboer har hatt
merknader til omsøkt tiltak.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/740-2
Utvalgssak
Møtedato
88/14
10.06.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Klage på vedtak i utvalgssak 40/14 - gbnr 39/7 - Atle Idar Nordli
Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak i utvalgssak 40/14 - gbnr 39/7 - Atle Idar Nordli
2 S Klage på vedtak i utvalgssak 40/14 - gbnr 39/7 - Atle Idar Nordli

Atle Idag Nordli

Vedlegg
1

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen for fradeling av areal fra
eiendommen gbnr 39/7 som tilleggsareal til fritidsboligeiendommen gbnr 39/14

2

Søknad om fradeling av grunneiendom - gbnr 39/7, Nord-Ramstad - tilleggsareal til gbnr
39/14 - søker Atle Idar Nordli

3

Kart

4

Anmodning om uttalelse - Søknad om fradeling av grunneiendom - gbnr 39/7, Nord-Ramstad
- tilleggsareal til gbnr 39/14 - søker Atle Idar Nordli

5

Klage på vedtak i utvalgssak 40/14 - gbnr 39/7 - Atle Idar Nordli

Saksopplysninger
Bakgrunn:
Atle Idar Nordli klager på vedtak i NPM-sak 40/14 den 17.2.14 i brev datert 4.3.14. Klagen er
innkommet rettidig og av part med rettslig klageinteresse, ihht forvaltningslovens definisjoner og
bestemmelser.
Atle Idar Nordli søkte om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen for fradeling av et
areal fra sin eiendom gbnr 39/7 som tilleggsareal til fritidsboligeiendommen gbnr 39/14. I tråd med
rådmannens innstilling ga NPM-utvalget delvis dispensasjon for det omsøkte tiltaket. Det ble gitt
tillatelse til å dele fra et tilleggsareal for å kunne utvide fritidsboligen innenfor tomtens begrensning.
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Vedtaket som påklages er dette:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
reguleringsplan for Ramstadsjøen for fradeling av ca 100 m² fra eiendommen gbnr 39/7 som
tilleggsareal til fritidsboligeiendommen gbnr 39/14.
Vedtaket begrunnes med at hensynene bak LNF-formålet i området ikke blir vesentlig tilsidesatt
ved at dispensasjon innvilges, samtidig som det blir mulig å utvide fritidsboligen innenfor tomtens
begrensning.
Klagens innhold:
Søker peker på følgende forhold i sin klage:


I saksframlegget står det at eksisterende fritidsbolig er 40 m2. Dette er feil, da hytta er kun
24 m2 (6 x 4 m)



I saksframlegget står det at eksisterende tomt er i underkant av 700 m2. Korrekt areal er
640 m2



I saksframlegget står det at fritidseiendommen 39/14 har strandlinje, og at det omsøkte
tiltaket vil gi fritidseiendommen 10 meter ekstra strandlinje. Fritidseiendommen gbnr 39/14
har ikke strandlinje da eiendomsgrensa går 5 - 6 meter ovenfor vannkanten. Det påpekes i
klagen at det omsøkte tiltaket heller ikke vil gi eiendommen strandlinje da det er søkt om å
fradele i forlengelsen av dagens eiendomsgrense. Det uttrykkes at allmennheten fortsatt vil
ha uhindra tilgang til strandsonen mellom sjøen og 39/14. Klager mener at kommunens
eneste begrunnelse for bare delvis innvilget dispensasjon er basert på feil faktagrunnlag



Klager mener at planlagt hytteutvidelse blir vanskelig innenfor det arealet det er gitt tillatelse
til å fradele i NMP-sak 40/14 den 17.2.14



Klager informerer om at det er ønskelig å få eiendommens vannkilde (grunnvannsbrønn)
innenfor grensene til fritidsboligeiendommen. Denne er per i dag på eiendommen gbnr
39/7, ca 20 meter opp fra sjøen

Videre opplyses det i klagen om at bakgrunnen for at eierne av eiendommen gbnr 39/14 ønsker å
kjøpe et tilleggsareal til fritidseiendommen er flere. Ei tomt som er i overkant av 600 m2 er i seg
selv ei lita tomt som gir få eller ingen muligheter til utvidelse av bygningene som står der. Hytta er
plassert helt i nord på tomta kun 2 meter fra eiendomsgrensa. De andre husa er plassert tilsvarende
tomtegrensa i sør, og mellom bygningene er det kun 10 m. Etter dagens regelverk kreves det
dispensasjon for å bygge så nært naboeiendommen. Dette betyr at tomta slik den framstår i dag gir
få eller ingen utvidelsesmuligheter. En utvidelse sørover vil bli veldig marginal da det er 10 meter fra
hytta og til uthuset, mens en utvidelse i nordlig retning er umulig uten en utvidelse av tomta.
En utvidelse østover og vestover er heller ikke mulig pga. henholdsvis avstand til vei (10 m) og
terrengmessige forhold. Hovedårsaken er ønske om en utvidelse av fritidsboligen.
Det informeres videre om at hytta slik den framstår er svært liten og enkel med sine 24 m2. Eneste
realistiske utvidelsesmulighet av hytta er derfor i nordlig retning. Dette har for så vidt også da
kommunen gitt dispensasjon for gjennom å tillate fradeling av 100 m2, men slik dette arealet er
markert på skisse i saksframlegget vil det ikke bli særlig plass til en utvidelse av hytta. Det er ikke
angitt mål på skissa, men lengden er ca. 3 ganger bredde på tilleggsarealet som er godkjent, dvs, at
eiendommen gjennom utvalgets vedtak er tillatt utvidet med 6 meter i nordlig retning. Det blir da 8
meter fra dagens hytte til ny eiendomsgrense. Dette setter klare begrensninger i hyttas
utvidelsesmuligheter om en skal forholde seg til plan- og bygningslovens byggegrensebestemmelser
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med tanke på avstand til naboeiendom, og vil medføre at planlagte utvidelse av hytta ikke vil la seg
gjennomføre uten dispensasjon fra disse.
Vurdering
Klager gjør innledningsvis kommunen oppmerksom på unøyaktigheter i saksutredningen når det
gjelder tomtestørrelse, hyttestørrelse, tomteavgrensning. Kommunen må forholde seg til
informasjon i matrikkelen. Matrikkelen oppgir at hytta har et areal på 38 m² og at tomtestørrelsen er
688 m². I saksframlegget ble det opplyst om at hytta er ca 40 m² og at tomta er i underkant av 700 m².
Rådmannen kan ikke se at faktaopplysningene som ble oppgitt i saksframlegget er svært feilaktige,
det er gjort en ”avrunding” av tallene. Det minnes for øvrig om at det faktisk er gitt tillatelse til
utvidelse av tomta nettopp på bakgrunn av hyttestørrelse og begrensende forhold på eksisterende
tomt. Rådmannen har gitt søker medhold i at hytta er lita og tomteforholdene utfordrende.
I kommunens kartbase ser tomta ut til å gå helt ned til vannkanten. Det faktum at det søkes om
fradeling av areal 5-6 meter fra vannkanten ved en forlengelse av eksisterende tomtegrense og ikke
fradeling av areal helt i vannkanten er mindre viktig. Opplevd privatisering av strandsonen for
allmennheten vil uansett være en faktor her. Folk unngår områder som oppleves private. Dessuten
er det ikke behov for tilleggsareal i nedre del av tomta. Det er riktig som klager bemerker at
begrunnelsen for bare delvis innvilget fradelingssøknad i stor grad er hensynet til strandsonen. Det
er et generelt forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag i plan- og bygningslovens §
1-8. Rådmannen ser ikke hensikten med å dele fra areal til fritidsformål så vidt nært vatnet. Det
primære formålet med fradelingen er behov for utvidelse av fritidsboligen. Fritidsboligen ligger opp
mot veien og det er her tilleggsareal er nødvendig.
I NPM-sak 40/14 den 17.2.14 skisserte rådmannen en alternativ og omtrentlig tomteutvidelse til
skissen som var vedlagt fradelingssøknaden. Bortsett fra at rådmannen har tatt bort det omsøkte
arealet i skråningen ned mot sjøen (ca halvparten av det omsøkte arealet), er tomteutvidelsen i øvre
del av tomta tilnærmet helt like i de to skissene. Rådmannen stiller seg derfor uforstående til klagen
på dette punktet. Slik rådmannen vurderer det har søker fått tillatelse til fradeling av det omsøkte
arealet i øvre del av tomta slik at ønsket utvidelse av fritidsboligen blir mulig.
Rådmannen er enig med klager i at grunnvannsbrønnen med fordel kan ligge på
fritidsboligeiendommen gbnr 39/14. Dette er en opplysning som ikke var kjent på
vedtakstidspunktet. Rådmannen innstiller derfor på at det fradelte tilleggsarealet utvides på en slik
måte at denne inkluderes. Dette vil gi et tilleggsareal på ca 180 m² samlet sett.
Konklusjon:
Rådmannen innstiller på å gi klager delvis medhold. Grunnvannsbrønnen innlemmes i
fritidsboligeiendommen. Det gis imidlertid ikke tillatelse til fradeling av areal helt ned til
eksisterende tomtegrense langs vatnet (som ligger 5-6 meter fra sjøen). Ingenting tilsier at det er
behov for å fradele fra LNF-formål til fritidsformål i dette området. Rådmannen avviser derfor
klagen som gjelder arealet i nedre del av eiendommen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9 gir Midtre Gauldal kommune eier av eiendommen
gbnr 39/7 delvis medhold i klagen datert 4.3.14.
Tilleggsarealet det er gitt dispensasjon for å dele fra utvides på en slik måte at grunnvannsbrønnen
som per i dag ligger på eiendommen gbnr 39/7 innlemmes i fritidsboligeiendommen gbnr 39/14.
Vedtaket begrunnes med at grunnvannsbrønnen med fordel kan ligge på fritidsboligeiendommen
gbnr 39/14.
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/122-1
Utvalgssak
Møtedato
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen for fradeling av
areal fra eiendommen gbnr 39/7 som tilleggsareal til fritidsboligeiendommen
gbnr 39/14
Dokumenter i saken:
1 S Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen for fradeling av areal fra
eiendommen gbnr 39/7 som tilleggsareal til fritidsboligeiendommen gbnr 39/14
Vedlegg
1 Søknad om fradeling av grunneiendom - gbnr 39/7, Nord-Ramstad - tilleggsareal til gbnr
39/14 - søker Atle Idar Nordli
2 Kart
3 Landbruksfaglig uttalelse
Saksopplysninger
Atle Idar Nordli søker om fradeling av ca 340 m² fra sin eiendom gbnr 39/7 som tilleggsareal til
fritidsboligeiendommen gbnr 39/14, Ramstadsjøen.
Bakgrunnen for søknaden er et ønske om utvidelse av eksisterende fritidsbolig som per i dag er ca
40 m² stor. Fritidsboligeiendommens areal er i underkant av 700 m². Søker/grunneier opplyser at
han vurderer det omsøkte arealet som vanskelig utnyttbart.
Det omsøkte arealet er klassifisert som skog av middels bonitet i kommunens kartbase.
Landbruks- og skogbruksforvaltningen er hørt i saken, og tiltaket er nabovarslet.
Området omfattes av reguleringsplan for Ramstadsjøen. Det omsøkte arealet er avsatt til LNF i
reguleringsplanen, og tillatelse til fradeling av det omsøkte tiltaket forutsetter at dispensasjon
innvilges i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2. Tiltaket strider også mot det generelle
bygge- og deleforbudet langs sjø og vassdrag i plan- og bygningslovens § 1-8.
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Fig. 1: Utsnitt fra reguleringsplan for Ramstadsjøen. Rød pil viser omsøkte fritidseiendom

Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om adgangen til å innvilge dispensasjon: ”Dispensasjon kan
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. (…)”.
En fritidsbolig med en størrelse på ca 40 m² er knapt. Rådmannen har forståelse for ønsket om
utvidelse, og ser at det er begrensede muligheter på eiendommen per i dag, dels på grunn av to eldre
bygninger som står på tomta, og dels på grunn av at fritidsboligen står nært tomtegrensen til
naboeiendommen.
Det omsøkte tilleggsarealet vurderes i utgangspunktet å ha en fornuftig utforming i den forstand at
det utgjør en sammenhengende forlengelse av eksisterende tomtegrense (parallellforskyvning – god
arrondering). Ihht plan- og bygningslovens § 1-8 er det imidlertid et generelt forbud mot tiltak i
100-metersbeltet langs sjø og vassdrag (inklusive fradeling). Privatisering av områder langs sjø og
vassdrag bør unngås, det bør være anledning til fri ferdsel. Fritidsboligtomten har strandlinje per i
dag (og påstående naust). Det omsøkte tilleggsarealet innebærer at fritidsboligtomten får omlag 10
meter strandlinje ekstra. Dette representerer ikke betydelig mer privatisering av strandområdet enn
det som er tilfelle i dag, men flekkvis nedbygging og privatisering av strandområder er en utvikling
som bør unngås. Rådmannen er imidlertid positivt innstilt til en tomteutvidelse som ikke medfører
at fritidsboligeiendommen tillegges areal langs strandlinjen. Et tilleggsareal på rundt 100 m² i øvre
del av tomta vil være tilstrekkelig og gi nødvendig rom for utvidelse av fritidsboligen (fig 2).
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Fig. 2: Rådmannens forslag til ca fradeling

I reguleringsbestemmelsenes pkt 2.1 står følgende om områdene avsatt til jord og skogbruk: ”Områdene
skal nyttes til tradisjonell landbruksdrift der det tas hensyn til landskapet og behovet for å bevare skogsvegetasjon mot
bebyggelse.” . Det omsøkte tiltaket må vurderes opp mot denne bestemmelsen.
Skogbruksforvaltningen er konsultert og har konkludert med at det omsøkte tiltaket ikke er til
hinder for skogbruket. Rådmannen er av den oppfatning at et tilleggsareal på rundt 100 m² ikke i
vesentlig grad forringer skogbeltet mellom eksisterende bebyggelse i området, og at hovedtrekkene i
landskapsbildet ivaretas. Landbruksforvaltningen har heller ingen merknader til fradelingen. Tiltaket
er videre kontrollert opp mot kommunens vilt- og skogkartlegging samt DNs natur- og
kulturminnebase. Det er ingen registreringer som kommer i konflikt med det omsøkte tiltaket.
Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 vurderes som ivaretatt. De hensyn LNF-formålet er
ment å ivareta i området blir ikke vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, samtidig som
fordelene ved å innvilge dispensasjon er større enn ulempene (fritidsboligen kan oppgraderes).
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
reguleringsplan for Ramstadsjøen for fradeling av ca 100 m² fra eiendommen gbnr 39/7 som
tilleggsareal til fritidsboligeiendommen gbnr 39/14.
Vedtaket begrunnes med at hensynene bak LNF-formålet i området ikke blir vesentlig tilsidesatt
ved at dispensasjon innvilges, samtidig som det blir mulig å utvide fritidsboligen innenfor tomtens
begrensning.
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Atle Idar Nordli,
Nord Ramstad,
7288 Soknedal.

17.12.13.

Midtre Gauldal kommune,
V/Plan og bygningsetaten,
Rørosvn. 11.
7290 Støren.

SØKNAD OM AREALOVERFORING

Som eier av g.nr. 39, b.nr. 7, Nord Ramstad, ble jeg kontaktet av John Kristian
Granmo, som ønsker å kjøpe et tillegg til sin tomt g.nr. 39, b.nr. 14, for påbygg av sin
hytte. Det dreier seg om et areal av ca. 343 m2 nord for eksisterende tomt jfr vedlagt
tegning. Dette arealet ligger mellom to bebygde hyttetomter og er vanskelig utnyttbart
som jeg ser det, og har således ingen motforestilling til å selge det.
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Notat
Til:

Rannveig Singsaas

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2013/3715-5

07.01.2014

Anmodning om uttalelse - Søknad om fradeling av grunneiendom - gbnr 39/7,
Nord-Ramstad - tilleggsareal til gbnr 39/14 - søker Atle Idar Nordli
Det søkes om samtykke til fradeling av et areal på ca 340 m2 fra landbrukseiendommen gbnr
39/7 som tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 39/14 i samsvar med vedlagt kart. Ønsket
tilleggsareal ligger mellom 2 eksisterende fritidseiendommer og grenser inntil Ramstadsjøen på
sørsida.
Eksisterende hyttetomt gbnr 39/14 er på ca 690 m2. Hytta er på 38 m2, og er plassert i nordvestre
hjørne av tomta, som gjør at det er vanskelig å foreta utvidelse uten å komme i konflikt med
naboeiendom. I tillegg til hytte har eiendommen et naust på ca 24 m2 plassert ved sjøen i søndre
hjørne av tomta.
Eieren av hyttetomta ønsker å oppføre påbygg på sin hytte. Eieren av landbrukseiendommen
oppgir at omsøkt areal er vanskelig utnyttbart for ham. Arealet består av middels bonitet skog.
Landbrukseiendommen består i hht arealressurskartet AR 5 av totalt 460 dekar, herav 26 dekar
fulldyrka jord, 10 dekar innmarksbeite, 285 dekar produktiv skog, 64 dekar uproduktiv skog, 58
dekar myr samt noe annet areal. I tillegg har eiendommen andel i felleseie på 954 dekar ved
Ølshavdtjønnan. Eiendommen har bo- og driveplikt.
Fradeling av 340 m2 skogsmark fra eiendommen har mindre betydning for eiendommens
framtidige avkastningsevne. Området ligger i reguleringsplan regulert til jord- og skogbruk.
Arealene omkring Ramstadsjøen er utbygd i fritidssammenheng, og det finnes mange lignende
fritidseiendommer ved sjøen som denne. Frasalg av dette arealet endrer ikke på landskapsbildet i
særlig grad, og fører ikke til vesentlige miljømessige eller driftsmessige ulemper for landbruket i
området.
Landbruksforvaltningen har derfor ingen merknader til at det fradeles ca 340 m2 fra eiendommen
gbnr 39/7 som omsøkt med hjemmel i jordlovens § 12.
Med hilsen
Aril Røttum
Rådgiver
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Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 Støren
Ramstad 04.03.14

KLAGE PÅ VEDTAK I UTVALGSSAKSAK

40/14 (NPM)

Det vises til søknad om fradeling av ca. 350 m2 fra grunneiendom 39/7 med formål som
tilleggsareal til fritidseiendom 39/14, saksframlegg i utvalgssak 40/14 og melding om vedtak
datert 20.02.14 der det opplyses om at det er gitt dispensasjon for fradeling av 100 daa fra
grunneiendom 39/7. Jeg vil med dette korrigere faktaopplysninger i saksframlegget som er
direkte feil samt påklage vedtaket.
Areal fritidsbolig
I saksframlegget står det at eksisterende fritidsbolig er 40 m2. Dette er feil, da hytta er kun 24
m2(6 x 4 m).
Tomteareal
I saksframlegget står det at eksisterende tomt er i underkant av 700 m2. Korrekt areal er 640
m2.

Strandlinje og allmennhetens adgang til denne
I saksframlegget står det at fritidseiendommen 39/14 har strandlinje, og at omsøkte tiltak vil
gi fritidseiendommen 10 meter ekstra strandlinje. Dette er helt klart feil. Fritidseiendommen
39/14 har i dag ikke strandlinje da eiendomsgrensa går ca. 5 - 6 meter ovenfor vannkanten.
Omsøkte tiltak vil heller ikke gi eiendommen strandlinje da det er søkt om å fradele i
forlengelse av dagens eiendomsgrense langs sjøen. Allmennheten vil derfor fortsatt ha
uhindra tilgang til strandsonen mellom sjøen og 39/14.
Bakgrunnen for at eierne av 39/14 ønsker å kjøpe et tilleggsareal til fritidseiendommen er
flere. Ei tomt som er i overkant av 600 m2 er i seg selv ej veldig lita tomt som gir få eller
ingen muligheter til utvidelse av bygningene som står der. Hytta er plassert helt i nord på
tomta kun 2 meter fra eiendomsgrensa. De andre husa er plassert tilsvarende tomtegrensa i
sør, og mellom bygningene er det kun 10 m. Etter dagens regelverk kreves det dispensasjon
for å bygge så nært naboeiendommen. Dette betyr at tomta slik den framstår i dag gir få eller
ingen utvidelsesmuligheter. En utvidelse sørover vil bli veldig marginal da det er 10 meter fra
hytta og til uthuset, mens en utvidelse i nordlig retning er umulig uten en utvidelse av tomta.
En utvidelse østover og vestover er heller ikke mulig pga. henholdsvis avstand til vei (10 m)
og terrengmessige forhold. Hovedårsaken er ønske om en utvidelse av fritidsboligen. Hytta er
slik den framstår svært liten og enkel med sine 24 m2.
Eneste realistiske utvidelsesmulighet av hytta er derfor i nordlig retning. Dette har for så vidt
også da kommunen gitt dispensasjon for gjennom å tillate fradeling av 100 m2, men slik dette
arealet er markert på skisse i saksframlegget vil det ikke bli særlig plass til en utvidelse av
hytta. Det er ikke angitt mål på skissa, men lengden er ca. 3 ganger bredde på tilleggsarealet
som er godkjent, dvs, at eiendommen gjennom utvalgets vedtak er tillatt utvidet med 6 meter i
nordlig retning. Det blir da 8 meter fra dagens hytte til ny eiendomsgrense. Dette setter klare
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begrensninger i hyttas utvidelsesmuligheter om en skal forholde seg til plan- og
bygningslovens byggegrensebestemmelser med tanke på avstand til naboeiendom, og vil
medføre at planlagte utvidelse av hytta ikke vil la seg gjennomføre uten dispensasjon fra
disse. Planlagt påbygg er 7 m og vil gi ei samlet grunnflate på 52 m2, altså ikke mye større
enn det som kommunen forutsatte var grunnflate i forbindelse med behandlingen av omsøkte
tiltak.
Dagens vannkilde til eiendommen er en grunnvannsbrønn som ligger på eiendommen 39/7 ca.
20 m ovenfor sjøen nord for fritidseiendommen 39/14. Det å kunne få vannkilden innenfor
egne eiendomsgrenser er også en medvirkende årsak for ønsket om størrelsen på og
arronderingen av tilleggsarealet. Med utvalgets vedtak i sak 40/14 vil drikkevannskilden
fortsatt ligge på grunneiendom 39/7.
I utvalgssaken er det referert til reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.1 der det står at områder
som er avsatt til jord og skogbruk skal nyttes til tradisjonell landbruksdrift der det tas hensyn
til landskapet og behovet for å bevare skogvegetasjon mot bebyggelse. Området som er søkt
fradelt består av skogsmark av middels bonitet i den øvre halvdelen, mens det i den nedre
halvdelen er preget av høy grunnvannsstand som følge av grunnvannsoppkomme.
Skogbruksforvaltningen har konkludert med at det omsøkte tiltaket ikke er til hinder for
skogbruket, landbruksforvaltningen har ingen merknader og det er ingen registreringer på
kommunens vilt- og skogkartlegging som kommer i konflikt med det omsøkte tiltaket.
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 —12 er også vurdert som ivaretatt. Det er ikke
redegjort for hvordan disse vurderingene er gjort, noe som er saksbehandlingsfeil da
naturmangfoldloven setter krav om at §§ 8 —12 skal vurderes hver for seg og at dette skal
framgå av saksframstillingen. Men i og med at prinsippene i §§ 8 —12 vurderes som ivaretatt
også ved fradcling av omsøkt areal anser jeg at dette ikke har hatt betydning for utfallet av
saken. I saksframlegget står det at «fordelene med å innvilge dispensasjon er større enn
ulempene (fritidsboligen kan oppgraderes)». Dette betyr at det ikke er noe tilsier at tiltaket
ikke kan innvilges som omsøkt sett i forhold til skogbruk, landbruk, vilthensyn og
naturmangfoldloven.
Rådmannen begrunner ikke hvorfor det ikke kan gis tillatelse til omsøkte tiltak, dvs. fradeling
av 350 m2, med annen henvisning en at omsøkte tiltak vil tilføre fritidseiendommen ytterligere
strandlinje og at dette vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. Som forklart
innledningsvis er dette direkte feil, eiendommen har ikke strandlinje i dag og vil heller ikke få
det om omsøkte tiltak innvilges. Rådmannens eneste argument for å ikke innvilge tiltaket som
omsøkt er derfor basert på feil faktagrunnlag.
Jeg vil med dette påklage kommunenes vedtak i denne saken. Rådmannen har ut over
prinsippet om allmennhetens tilgang til strandsonen ikke merknader til omsøkte tiltak.
Allmennheten vil ikke få begrensninger til strandsonen. Rådmannen har derfor ikke framvist
en argumentasjon som skulle tilsi at tiltaket ikke kan godkjennes som omsøkt.

Med hilsen

Wt ((14
Atle Idar Nordli
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2013/602-11
Utvalgssak
Møtedato
89/14
10.06.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Førstegangs behandling, Reguleringsplan – Moe steinbrudd, Sanddalen,
Støren. Utlegging til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter i saken:
1
X Møtereferat - Oppstartsmøte
2
I
Annonse vedrørende varsel om oppstart (sak
13/602)
3
I
Vedr. oppstart av detaljregulering - Mo steinbrudd,
del av 43/1 i Midtre Gauldal kommune
4
I
Merknad til varsel om planoppstart- Mo Steinbrudd,
Midtre Gauldal kommune
5
I
Uttalelse - Varsel om planoppstart med
reguleringsplan for Mo steinbrudd i Sanddalen i
Midtre Gauldal kommune
6
I
Merknad til varsel om planstart- Mo steinbrudd,
Sanddalen, Midtre Gauldal kommune
7
I
Moe Steinbrudd - forslag til planbeskrivelse,
reguleringsplan og reguleringsbestemmelser
8
U SV: Moe Steinbrudd - planforslag
9
I
Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for
Mo steinbrudd
10 I
Detaljreguleringsplan - planbeskrivelse - Moe
Steinbrudd
11 S Førstegangs behandling, Reguleringsplan Sanddalen, Støren. Utlegging til høring og offentlig
ettersyn.
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Hubertina Doeven
Aune Transport
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen
Statens vegvesen - Region midt
Jan Tore Tangstad
Aune Transport AS
Aune Transport
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Aune Transport

Saksopplysninger
Bakgrunn
Aune Transport AS har utarbeidet et privat forslag til detaljregulering for Moe steinbrudd i
Sanddalen, Støren. Formålet med planforslaget er å utvikle dagens nedlagte granittbrudd til
dagbrudd for produksjon av grus og pukk, samt senere uttak av granittblokk. Det er i tillegg
ønskelig å tilrettelegge for industriell virksomhet i form av mobilt asfaltanlegg og lagring/mottak av
masser for gjenbruk.
Utgangspunktet for planarbeidet er en prøvedrift som ble utført i området av Aune Transport AS i
2013 (jf. sak 12/1924). I løpet av prøvedriften ble det påvist forekomster av Granitt, Trondhjemitt
og Tonalitt av svært god kvalitet. Det er nå ønskelig å utvinne disse forekomstene.
Grunnlaget for planarbeidet ble initialt i prosessen vurdert til å falle inn under bestemmelsene i
Forskrift om konsekvensutredninger, jf. Forskriftens § 2, bokstav f, vedlegg 1 nr. 1 og 3, samt
Forskriftens § 3, bokstav d. I den forbindelse er det også utarbeidet et planprogram som inngår i
planbeskrivelsen.
Planområdet
Planområdet omfatter ca. 257 daa av parsellen gnr/bnr 43/1.
Planområdet ligger i Sanddalen, ca. 3 km sørøst for Støren sentrum. Adkomst skjer via Fv 30, i
retning Røros, ca. 2 km fra avkjørsel ved E6 – Prestteigen. Derifra benyttes avkjørsel ved Mosand
hvor veien følges videre opp dalføret i ca. 1 km lengde, med planområdet vest for veien.
Industriaktiviteten er nedlagt og området har stått uten aktivitet en stund, bort sett fra prøveboret
felt. Gammel del bærer preg av liten aktivitet og fremstår som gjengrodd, mens prøveboret felt
bærer preg av resent aktivitet.
Planstatus – juridisk utgangspunkt
Området er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF-sone 1, med forbud mot spredt bolig,
ervervs- og fritidsbebyggelse. Omsøkt tiltak innebærer formålene industri/lager og
Steinbrudd/masseuttak, og er dermed ikke i tråd med overordnet plan.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel. Rød pil viser områdets beliggenhet. Grønn farge viser område
regulert til LNF-sone 1, hvor det er et generelt forbud mot tiltak som ikke omfattes av LNF-formålet.

Planforslaget
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Generelt
Planforslaget viser ønsket arealformål, fordelingen av arealformålene, bestemmelser for hvordan
området skal drives/brukes, samt konsekvenser og avbøtende tiltak ved en eventuell drift, og risiko
knyttet opp mot dette.
Det vises til planforslaget i sin helhet for en mer detaljert gjennomgang av tiltaket og de ulike
arealformålene.
Planforslaget, datert 28.05.2014, består av følgende dokument:
- Plankart
- Planbeskrivelse
- Planbestemmelser
- Konsekvensutredning
- ROS-analyse.
- Avkjørselstillatelse, datert 04.04.2013
Planprosessen
Oppstartsmøte ble avholdt den 27.02.2013.
Kunngjøring om oppstart ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 27.04.2013 –
08.06.2014.
Følgende parter kom med merknad til kunngjøring om oppstart:
- Sør-Trøndelag fylkeskommune
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
- Statens vegvesen
- Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen på vegne av Olaf Reppe - grunneier gnr/bnr 42/15
- Siri J. og Jan T. Tangstad - grunneier av gnr/bnr 42/4
- Hugaas Entrepenør AS
- Støren Betong AS.
Innspillene fra høringsperioden er forsøkt ivaretatt gjennom planforslaget. Oppsummering og
vurdering av innspillene er presentert i planbeskrivelsen.
Merknader fra kunngjøring om oppstart:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune i brev datert 29.04.2013
- Det er ikke registrert kulturminner i området.
- Oversendelsen inneholder få opplysninger. Det er ikke angitt omfang (utstrekning og
uttaksvolum) eller om tiltaket vil være KU-pliktig. Planbeskrivelsen må beskrive hvilke
virkninger tiltaket vil ha for miljø og samfunn.
- Fylkeskommunen vil komme med en mer utførlig uttalelse når det foreligger et planforslag.
Statens vegvesen i brev datert 14.05.2013
- Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget på nåværende tidspunkt.
Olaf Reppe i brev datert 21.05.2013
- Virksomheten er ikke forenelig med eksisterende gårdsdrift og bruk av fritidseiendommer i
området, og representerer et sterkt irreversibelt inngrep i forhold til eksisterende flora og
fauna.
- Virksomheten er ikke i tråd med overordnet plan. Det er dermed ikke forenelig med
forutsigbarheten planer skal representere.
- Planen vil få vesentlig virkning på miljø- og samfunn. Virksomheten krever derfor et
planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9.
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-

Virksomheten må konsekvensutredes etter plan- og bygningslovens § 4-2.
Et tilfeldig selskaps dårlige økonomi skal ikke være avgjørende i forhold til vurderingen om
et slikt massivt inngrep skal kunne tillates i et sårbart område som Sanddalen. Plan- og
bygningsloven legger opp til gode prosesser hvor alle virkninger av slike tiltak blir vurdert
etter føre-var-prinsippet, noe som må danne grunnlag for den forestående planprosessen.

Jan T. Tangstad og Siri J. Tangstad i brev dartert 22.05.2013
Egga Stall og Gård er naboeiendom(4Aq fl det planlagte steinbruddet og vil bli betydelig berørt av
den planlagte driften. Vi driver i dag med sau- og hestehold, og planlegger også bygging av
fjørfehus.
Etter nå å ha sett omfanget og konsekvensene av oppstarten en prøvedrift i bruddet, ser vi at et
steinbrudd og gårdsdrift vanskelig lar seg kombinere. Hester blir veldig urolig under sprengning, og
hverken vi eller de som leier stallplass kan nå benytte veilagets vei til rideturer på grunn av
anleggstransport mellom 07.00 og 20.00. Etter samtaler med aktører innenfor fjørfeoppdrett har vi
lagt våre planer i forhold til bygging av fjørfehus på is, da kyllingene er svært ømfintlige for rystelser
og støy de første dagene. Med en slik aktivitet som planlagt i Mo steinbrudd kan dette føre til høy
dødelighet hos kyllingene og en lite effektiv drift. I overordnet plan er området lagt ut til LNF
formål, noe som er mer i tråd med våre forventninger da vi kjøpte gårdsbruket i2010.
Vi leier også ut et hus på gården, og inntekten fra denne utleien representerer et betydelig bidrag til
gårdsdriften. Med et steinbrudd, med dets støy og støv i nærheten vil attraktiviteten på denne
boligen svekkes betydelig, og utleie kan bli vanskelig. Vi stiller oss også tvilende til støymålingene
som er gjort i forbindelse med prøvedriften. Den viser at det ved våre hus ikke overstiger de
gjeldene kav. Men vi vil bemerke at vi allerede nå blir betydelig sjenert av høy lyd, og denne vil stige
når knuseverket starter sin produksjon.
Vi ser at den foreslåtte planen vil få betydelig innvirkning på miljø og samfunn, og i følge plan- og
bygningslovens $ 12-9 bør det kreves planprogram. Dette på grunn av at reguleringsplanen ikke
samsvarer med kommuneplanens arealdel og områdeplan.
På grunn av overnevnte punkter, og et betydelig verditap på vår eiendom, vil vi ta forbehold om å
komme tilbake med krav i den forbindelse dersom omsøkte tiltak skulle bli en realitet.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 12.12.2013
- Det er uheldig at det åpnes for masseuttak uten at det er avklart i en overordnet
sammenheng, som kommunens arealdel.
- Planarbeidet må vise virkninger for landbruket, herunder skog- og ev. beiteinteresser, blir
vurdert og beskrevet. Samme gjelder virkning for kulturlandskapet.
- Det er to MIS-figurer nord og vest for planområdet. Fylkesmannen forutsetter at disse ikke
blir berørt.
- Forurensningsforskriftens kapittel 30 er gjeldende for virksomheten. Vurderingene som
kreves etter denne forskriften må synliggjøres i planprosessen mtp. støv, støy og avrenning.
- Driften må synliggjøres for en økt forutsigbarhet for naboer.
- Fylkesmannen forventer at det gjøres rede for utfordrninger knyttet til støy, støv, avrenning,
forurensning til grunnen, vassdrag og istandsetting etter endt driftstid.
- Plassering av støyvoll, driftstid og krav om varslig før sprenging må tas inn i plankartet og
planbestemmelsene slik at det sikres at de angitte støytiltakene blir fulgt opp. Det må også
settes krav om at støytiltak skal være etablert før driftes settes i gang.
- Eventuelle problemer med støvflukt må beskrives i planbeskrivelsen. Masseuttak som
etableres nærmere naboer enn 500 meter skal gjennomføre støvnedfallsmålinger. Ved
overstigelse skal støvdempende tiltak iverksettes.

Side172

-

-

Forurensning i grunnen og nærliggende vassdrag må redegjøres. Eventuelle avbøtende tiltak
må nevnes og tas inn i bestemmelsene.
Det må gjøres rede for hvilke konsekvenser driften vil få for omkringliggende vassdrag. Det
må også settes krav til overvåking i bestemmelsene.
Mellomlagring/deponering av toppmasser må gjøres rede for i planbeskrivelsen. Disse må
eventuelt mellomlagres på en hensiktsmessig måte.
Landskap må gjøres rede for etter endt drift. Det bør settes inn bestemmelser som angir
hvilke tiltak for tilbakeføring som skal gjennomføres. Det må også etableres en
vegetasjonsskjerm for å hindre innsyn i bruddkanten. Denne må etableres før iverksetting av
driften.
Naturmangfold må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Sårbare arter
som kan bli berørt må beskrives. Manglende synliggjøring vil anses som en
saksbehandlingsfeil.

Hugaas entrepenør i brev datert 23.01.2014
- Virksomheten anses som positiv mtp. lokal tilgang til råvarer ifb. med produksjon av
betongkonstruksjoner.
Støren betong
Beliggenheten er ideell mtp. lokal tilgang til råstoff for produksjon av betong.
NVE i brev datert 14.01.2014
I beredskapssammenheng er det i forbindelse med flom og skred viktig å ha tilgang til sprengstein.
NVE har per i dag ingen godkjente brudd i kommunen. Det er derfor positivt at det etableres nye
steintak som bedrer tilgangen på sprengstein.
Vurdering
Planforslaget
Rådmannen oppfatter det innsendte planforslaget som et godt utarbeidet dokument. Det gir en god
beskrivelse av dagens situasjon i området, samtidig som det gir en god forutsigbarhet for hva som
kommer til å bli etablert i området under og etter driftsperioden.
Konsekvensutredning
Planforslaget må i følge plan- og bygningsloven, samt forskrift om konsekvensutredning inneholde
en egen konsekvensutredning for den planlagte virksomheten. Dette er innfridd.
Konsekvensutredningen beskriver positive og negative sider ved driften. Konsekvensutredningen er
imidlertid noe mangelfull mtp. biologisk mangfold. Det er bl.a. registrert gaupe i området.
Forholdet mellom fremtidig drift og denne arten må beskrives ytterligere.
I tillegg er selve konsekvensutredningen utarbeidet av Arnt Egil Aune selv. Dette gjør at
Rådmannen stiller seg noe tvilende til objektiviteten og den faglige tilnærmingen bak
konsekvensutredningen. I den forbindelse kan det være hensiktsmessig med hente inn en ekstern
tredjepartsvurdering av utredningsdokumentet.
Rådmannen har ellers ingen merknader til selve konsekvensutredningen.
Planbeskrivelse/planbestemmelser
Biologisk mangfold
Den biologiske kartleggingen av området vurderes som god. Kunnskapsgrunnlaget er dermed å
anse som godt nok. Det er imidlertid registrert gaupe i området, noe som ikke nevnes i
planbeskrivelsen. Dette må beskrives under biologisk mangfold.
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Teknisk infrastruktur
-Vei:
Plankartet legger opp til to avkjørsler ut fra området. Dette kommer ikke godt nok fram av
planbeskrivelsen og må beskrives tydeligere. Hensikten bak avkjørsel nummer to er å etablere en
intern vei innad i industriområdet som avlaster dagens tilførselsvei i perioder med stor trafikk. Når
denne tenkes etablert er ikke avgjort per i dag. Det må foreligge en egen avkjørselstillatelse fra
Statens vegvesen som godkjenner en slik avkjørsel før den kan etableres og eventuelt tas i bruk. I
den forbindelse anbefales følgende rekkefølgebestemmelse:
7.5
Det skal foreligge en godkjent avkjørselstillatelse som tillater nødvendig bruk og eventuelt
etablering av nye avkjørsler ihht. gjeldende reguleringsplan.
- Støyvoll
Planbeskrivelsen sier kun at støyvoll kan etableres. Rådmannen ønsker en tydeliggjøring av dette
kravet og foreslår at det i tillegg tas inn som en egen rekkefølgebestemmelse.
7.6
Støyvoll skal etableres dersom støyverdiene rundt eksisterende bebyggelse overskrider nivåene som
er anbefalt etter støyforskriftens krav (T-1442).
Planbeskrivelsen bør også si noe om hvor disse støyvoldende tenkes etablert, dersom det blir
nødvendig. Konsekvensutredningen gir imidlertid et klart bilde over situasjonen uten støyskjerm.
Eksisterende bebyggelse ser ut til å bli berørt i noen grad, men berøres ikke av nivåer overfor
anbefalt støyverdi.
Overordnet plan
Det er kommet inn flere merknader hvor det vises til at det omsøkte tiltak ikke er i tråd med
overordnet plan. Rådmannen minner om at konsekvensutredningen er tiltenkt slike
problemstillinger slik at man får et helhetlig bilde over situasjonen. Det må derfor tas konkret
stilling til hvorvidt det er ønskelig med en slik virksomhet i denne delen av kommunen.
Biologisk mangfold
Sandbekken er i dag en viktig gytebekk for ørret. Planforslaget har satt av en hensynssone på 20
meter til hver side for bevaring av denne, samt vegetasjonen rundt, noe som er bra. All aktivitet
innenfor denne hensynssonen vil dermed være forbudt. I tillegg settes det opp fordrøyningsdammer
innad i planområdet som vil forhindre nedslamming av vassdraget. Biologisk mangfold anses derfor
som ivaretatt. Aune har samtidig vist en skånsom fremgangsmåte med at det skal tas prøver av
Sandbekken med jevnlige mellomrom. Rådmannen mener imidlertid at planbestemmelsene er for
utydelig for hvor lang periode disse prøvene skal tas. Det står bl.a. (…)prøveresultat må foreligge innen ett
år etter at planen er vedtatt. Oppfatter det slik at prøvetaking opphører etter ett år. Rådmannen ønsker i
den forbindelse å utvide prøvetakingsperioden til en årlig rutine, da slike tilslamminger og tilsig av
petroleumsprodukter ofte oppstår over tid. Rådmannen foreslår at slike prøvemålinger foretas ofte i
starten av driftsperioden og reduseres til mindre hyppighet med tiden. Dette må beskrives i en egen
plan. Rådmannen anbefaler at planbestemmelsenes § 2.1.6 byttes ut med følgende rekkefølgekrav:
7.7
Det skal foreligge en egen plan for vann og vassdrag som viser avbøtende tiltak, deriblant
fangdammer/vegetasjonskjerm, samt tilhørende prøvetaking og overvåking av vassdrag. Planen skal
godkjennes av kommunens plan- og bygningsmyndighet før driften/virksomheten iverksettes.
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Rådmannen har for øvrig ingen ytterligere merknader til planforslaget.
Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som er nevnt
ovenfor.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Midtre gauldal kommune å legge
detaljregulering for Moe steinbrudd ut på høring og til offentlig ettersyn.

Side175

(1201)
(1826)

(2010)
(2018)

(3020)
(3060)

- vassdrag

Vegetasjonsskjerm:
29,95 daa

(6600)

73,6 daa

116,5 daa

Revisjoner:
Opperinnelig plan.
Utvidet industriområde, lagt inn grøntskjerm o vei til Fv. 30
Justert industriområdet, lagt inn hensynssone langs bekk

Grønnstruktur:
23,2 daa

Koordinatsystem: Euref 89 sone 32
Målestokk 1:5000 (A3)
Ekvidistanse 1m

Midtre Gauldal Kommune

Aune Transport as
v/Olav Erik Løkken

Side176

DATO
Sign
25.10.2013 PAE
19.01.2014 PAE
28.05.2014 OEL

Detaljreguleringsplan– planbeskrivelse
Moe steinbruddi Midtre Gauldalkommune
gnr. 43, bnr. 1.

Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
og ROS-analyse, Moe steinbrudd,februar2014.
AuneTransportAS
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Figur 1: Bildet er tatt fra Folstadgrendasomligger på den andre sida av Gaula. Bildet viser at
området utenfor planområder pregesav ung kulturskog i god vekst.
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Innledning
Planforslagetfremmesav AuneTransportAS. Grunneierer Rolf FlåteplassMoe,bostedStøren.

Formål
Formåletmedreguleringsplanen
er å tilretteleggefor videredrift av steinbruddi Sanddalen.Primærtuttak
av steintil produksjonav grusog pukk til mangebruksområder,for eksempelbyggingav vei og jernbane,
asfaltog betongtilslag.Senerevil mulighetenfor å ta ut granittblokkbli vurdert.Det leggesogsåtil rette
for aktivitetersomnaturlig hørersammenmedproduksjon av grusog pukk.Eksempelvislagring,mottak
av masserfor gjenbrukog tilrettelagtarealfor mobilt asfaltverk.Det leggesopptil varig industrielldrift.
En stordel av industriområdetkanbenyttestil annennæringsvirkso
mhet.

Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
og ROS-analyse, Moe steinbrudd,februar2014.
AuneTransportAS

Side179

Planstatus
Det foreslåtteplanområdeter i kommuneplanens
arealdelavsatttil LNF-formål. Tidligere
konsesjonsinnehaver
harrettigheteri bruddetfram til år 2014.I medholdav planog bygningslovens§ 19-2
harMidtre GauldalKommunegitt dispensasjonfra kommunensarealdel,LNF-områdefor prøvedrifti et
områdepåinntil 35 dekar.

Forholdet til overor dnet plan
Planforslagetsamsvarerikke medgjeldendekommuneplan,og tiltaket skaldermedvurderesetter KUforskriften§4, jf forskriften§3, bokstavb og d.

Forholdet til forskrift om konsekvensutredning
I dialogmedkommunenhartiltakshaverforetattenvurderingav om planarbeidetkommerinn underKUforskriftens§4, slik at detteutløserkrav om konsekvensutredningog planprogram.Det ble konkludertmed
at tiltaket/planenomfattesav kriterier i KU-forskriftens§4.Det er dermedutført konsekvensutredning
og
planprogram.

Planprosessog medvirkning
Forventet planprosess

Oppstartsmøte

Melding
om
oppstart

Frist for
innspill

Ferdigstillelse
av
planforslag

27.02.2013

27.04.2013

25.05.2013

februar2014

Endt
Offentlig 6
høringshøring uker periode

10.06.2014

22.07.2014

Forventet
2.gangsbeh.Npm-utv
25.08.2014

Oppstartsmøte
Oppstartsmøte
medkommunenble avholdt27.02.2013.Tilstedevar
HubertinaDoovenfra Midtre GauldalKommune,Arnt Egil Auneog
Linda Aunefra AuneTransport.

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid
Oppstartav reguleringsplanarbeidet
ble annonserti Trønderbladetden
27.04.2013.Frist for innspill ble satttil 25.05.2013.
Grunneiereog offentligemyndigheterble varsletdirektei brevsform.
Følgendepersonerog instanserble varsletpr. brev:
Sør-TrøndelagFylkeskommune(svar,vedlegg1)
StatensVegvesen(svar,vedlegg2)
Kjell Storlimo
JanToreTangstad/SiriJonli (svar,vedlegg3)
PerOlav Lillerydningen
Hilmar Haukås
SvennErik og AashildGrøtan
Elin K. Lien
Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
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Forventet
innmeldingav
plantil
kommunestyret

15.09.2014

Kennethog TaleMoe
SolveigMosand
JosteinRogstad
Olaf Reppe(svar,vedlegg4 og 5)
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag(svar,vedlegg6)
Direktoratetfor mineralforvaltning
NVE v/JoarSkauge
Berørtepartersomforespørresom uttalelsevedr.planarbeidet:
HugaasEntreprenørAS v/FrankRobertHanshus
StørenBetongAS v/RuneFolgerø
NVE v/JoarSkauge
Øvrigeberørtepartersomkontaktesvedrørendetillatelser:
Statensvegvesen

Skriftlige henvendelsermed merknader er kommet fra:
Sør-Trøndelag fylkeskommune(forkortet,sevedlegg1)
- Vurderessomliten risiko for at planenvil kommei konflikt medautomatiskfrededekulturminner
innenområdet.
- Planbeskrivelse
n måbeskrivehvilke virkningertiltaket vil hafor miljø og samfunn.
- Ingenandremerknader,vil kommetilbakemedenmerutførlig uttalelsenårplanforslagforeligger.
Statensvegvesen(sevedlegg2)
- Ingenmerknaderpånåværendetidspunkt.
Jan Tore Tangstad/Siri Jonli – grunneier av gnr/bnr 42/4(forkortet, sevedlegg3):
- Steinbruddog gårdsdriftlar segvanskeligkombinere(planleggeroppstartav kyllingproduksjoni
tillegg til hesteholdet
).
- Verdi påutleieboligsvekkes,pga. støv/støy
- Støymålingerstillesi tvil.
- Spørsmålom overordnetLNF-plan
Olaf Reppe,representert v/rettshjelper Terje Svendsen- grunneier av gnr/bnr 42/15(forkortet, se
vedlegg4 og 5):
- Spørsmålom overordnetLNF-plan
- Inngrepflora/fauna
- Støy
- Avrenning
- Spørsmålom «tilfeldig selskapsdårligeøkonomi»skalværeavgjørende.
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Fylkesmanneni Sør-Trøndelag (forkortet,sevedlegg6)
- Forholdettil overordnetplan
- Viktig å vurderevirkningerfor landbruk,herunderbådeskog- og ev. beiteinteresser,
samt
kulturlandskap.
- Forurensningsforskriftens
kapittel30 børsynliggjøresi planprosessen.
- Støy
- Støv
- Forurensningi grunnen
- Vassdrag
- Deponeringav toppmasser
- Landskap
- Naturmangfoldloven
- Forholdettil andrelovverk
HugaasEntreprenør AS (forkortet,sevedlegg3 KU)
- Tiltak av storbetydning,medtankepåstabilleverandørav råvarertil betongbasertpålokale
ressurserav megethøykvalitet.
StørenBetongAS (forkortet,sevedlegg2 KU)
- Sværtinteresserti å kunnebenyttelokalt produserttilslag til produksjonfor reduksjonav utgifter
og miljømessigbelastning.
NVE v/Joar Skauge(forkortet,sevedlegg4 KU)
- Positivtil etableringav steinbruddmedtankepå tilgangtil sprengtsteini beredskapssammenheng
.
Statensvegvesen(vedlegg7)
- Innvilget avkjøringstillatelseav 04.04.14
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Bruddets historie
Moe steinbruddhar enlanghistorie.Bruddetble utleid til Johs.Grønseth& Co, Oslo,alleredei 1939.De
levertehvit Trondhjemittfram til 1959,blantannettil OsloRådhussomble åpneti 1950.
I 1986ble drifta gjenopptatt. Rettighetshavervar daNorblokk AS. Denneavtalenble overtattav Kjøl
Steinindustrii 1989,medavtaletid på25 år. Det var drift i bruddetutoveri 1990åra.Heleområdeter i
størreeller mindregradpregetav tidligeredrift. I heleområdeter detopparbeidetveierfor
grunnundersøkelser
og for uttakav steinog skogsvirke.Det er tatt ut Granittflere stederi dalenderdetav
forskjelligeårsakerikke er drevetvidere.
Uttak av granittblokkhar sistforegåtti densørvestligstedel av planområdetmellomkote190og 210.Der
er detfremdelesmulig å ta ut flere tusenkubikkmeterGranitt(Tronhjemitt).Det er opparbeidetvei for
uttransportav granittblokk.Dissehaddestørrelsepåinntil 20 tonn.I detsammeområdetligger store
mengderskrotstein.Ved enoppstartvil dennesteinenbli utnyttet.Steinensomer egnettil grus og pukk er
densammesomvar detstørste hindereti forhold til videreuttakav granittblokk.

Figur 2: Reguleringsområdet,med eksisterendeveinett (rød), gammelt steinbrudd med skrotsteinlager (grønn) og
prøveborret område (lilla).

AuneTransportAS hari langtid lett etterensteinforekomstav godkvalitet nærmarkedetpåStørenog
omegn.Erfaringerfra andrestederi landetog litt lokalkunnskapskapteinteressefor akkuratdetteområdet.
Laboratorietgagodetilbakemeldingerpåsteinprøverfra veitraseerhvor dettidligereer utført
sprengninge
r. Avtale medgrunneierble undertegnetog undersøkelsene
fortsatte.Planerfor prøvedriftble
forelagtnaboersamtidigmednabovarsel.Med unntakav Olaf Reppehaddesamtligeingenmerknadtil
Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
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tiltaket. AuneTransportAS fikk tillatelsetil prøvedrifti områdethøsten2012.Funnav steinmeddårlig
kvalitet førtetil at planeneble endret.Omfattendeprøveboringmåttetil for å finne ut om forekomstenvar
drivverdig.Delerav områdeter boret påenslik måteat detsenerekanbenyttestil produksjonav stein.
Prøveboringenvistekun steinav godkvalitet. Barei enkeltesmåområderharsteinenforvitret litt, men
prøveboringenavslørteat detvar kun i overflata.Slitasje av borkronerer ogsåinnenfordet somer
akseptabelt.AuneTransportAS valgteetterhvertav ulike årsakerå avståfra prøvedriftog avventevidere
drift til detforeliggergodkjenteplaner.Det er brukt cakr 500.000,- til vegvedlikehold,skogrydding,
grunnundersøkelser/prø
veboring. Reinertsenharutarbeideidetstøyplansomviserat tiltaket kan
gjennomføresi henholdtil Støyforskriftenskrav. Avkjøringenfra FV 30 ble endretog godkjentav Statens
Vegvesenapril 2013(sevedlegg7). Mye og godsteinog et komplettvegnettgjør forekomstenveldig
attraktivfor ossog vårekunder.

Om forekomsten
Forekomstenbestårav flere typerGranitteller Tonalitt. TrondhjemittbenevnesogsåsomStørengranitt
,
somdettidligereer tatt ut blokk og produsertfasaderog monumentav. I tillegg til monumenter denne
steinenbareegnettil singel(dekor). De mekaniskeegenskapene
er for svake.Tronhjemitteneller
Størengranittenstrekkerseg opptil ca. kote170. Fraca.kote170og opper det steinsomer egnettil pukk.
I områdesomer prøveboreter detfra cakote170og opptil kote210ennestenhelt hvit finkoret granitt,fra
kote200og oppblir fargen gradvismørkere.Alle steinprøverharenLos Angeles-verdi lavere(bedre)enn
15.
Dettebetyrat steinentilfredsstillerdealler strengestekrav til byggingav vegog jernbaneog somtilslag for
asfaltfor spesielthøyttrafikkert veg.Steinener ogsåvurdertsombetongtilslag.Blant annetsteinens
egenvektog fargegjør steinenveldig aktuelltil ogsådetteformålet, sevedlagtuttalelsefra StørenBetong
AS vedRuneFolgerø.Analyserer gjort av VeidekkeIndustriAS, avd.VeidekkeAsfalt –
Kompetansesenteret.
I planområdeter detberegnetca. 2.700.000m3 eller 7.000.000tonn. Forekomstener
synlig bådei sørog vest,samtnordfor planområdet.Steinbruddetharstoreutvidelsesmuligheter
mot sør
og vest. Tiltakshaverserdetsomnaturligat planenrevideresetterca.25år.

Figur3: Geologiskkart over trondhjemitt, samt utsnitt av øvrig geologii området. Rødring markerer planområdet.Kilde:
Norgesgeologiskeundersøkelser(www.ngu.no).
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Beliggenhet
Forekomstenligger i SanddalenvedStøreni Midtre Gauldalkommune, 3 km sørøstfra Størensentrum. 1
km fra fylkesvei30. Bruddeter endel av eiendommenMoe, gnr. 43, bnr.1.
Forekomstener endel av enlangstraktgranittåre.2 km lengrenord,pådenandresidenav dalener detdrift
i densammeåren.Dener synlig påflere stedersydover,blantannet i Hauka(Midtre Gauldalkommune)og
flere stederi Rennebukommune.
Bruddetligger i endal, i helningmot øst.Pådenandresidenav dalener det2 småbrukog enfritidsbolig.
Fra forkantav bruddettil bebyggelsener det400 meter(kortesteavstand)i luftlinje.

Figur 4: Naboer innringet. Bilde tatt fra kote 280på toppen av bruddet.
Horisontalavstand bakkant av brudd ca. 500meter.

Arealbruk
Det totalereguleringsområdet
er påca.243dekar,sereguleringsplan.Bruddetharstore
utvidelsesmuligheter
vestog sørfor reguleringsområdet.
Innenforplanområdetforeslåsca.117daaregulerttil råstoffutvinning. Forventetårlig uttaktil pukk er ca.
40 000m3. Totalt uttaksvolumer beregnettil ca.2 700000m3. Områdeter avsattunderforutsetningav en
veggvinkelpå52 grader.Pallhøydenskal ikke overstige15 meter.
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Ca.74 dekarforeslåsregulerttil industri/lager, herskaldetleggestil rettefor aktivitetersomnaturlighører
sammenmedproduksjonav grusog pukk. Eksempelvislagring,mottakav masserfor gjenbrukog
tilrettelagtarealfor mobilt asfaltverk.Det leggesopptil varig industrielldrift.

Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
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Infrastruktur
Adkomst og vegnett
Moe steinbruddligger ca.1 km fra avkjøringfra fylkesvei30,sørøstfor Størensentrum.
StatensVegvesenhari brevav 4. april 2013gitt avkjøringstillatelsefra fylkesvei30. Adkomsttil
steinbruddeter påalleredeopparbeidetprivat vei fra fylkesvei30. Veiener bygdog oppgraderti flere
etapper.I 1987ble veienfram til steinbruddetbetydeligoppgradert.Denble delvis breddeutvidet,samt
oppgradertbærelagog grusdekkepåhelestrekningen.
Veieneiesav Sanddalsvei
envedlederSverreEngen, somhargitt AuneTransportAS rett til fri bruk av
veien,mot kompensasjoni form av veivedlikehold, sommerog vinter. Eksempelvisvil transportav en
årsproduksjonpå100000tonnbetymindreennto vogntogpr time i snitt pååttetimersdag.
Veienharstandardsomskogsbilveiklasse2. Frafylkesvei30 og fremtil førsteveiskille, ca. 350meter,har
veienenstigningpåca.9%.Derfraharveienenstigningpåca.4%.Det er totalt 1200meterfra fylkesvei
30 og frem til opplastingsstedfor pukk. Strekningenbenyttespr i dagsomadkomstveifor Olaf Reppe
(fritidsbolig 43/15)og SverreEngen(helårsbolig),samtnoeuttransporteringav tømmer.Veienbenyttesi
tillegg somadkomstveifor flere setrei området.Ut overdetharstrekningenhelt ubetydelig trafikk. Veien
harenbreddepåca.5 meter.Det er planlagtå utvidedentil 7 meterslik at vogntogkanmøtespå hele
strekningen.Det planleggesi tillegg å asfalterestrekningen
. For å kommetil medutstyri toppenav
områdetbenyttessetervegentil Moe-setra. Det er mulig å etterhvertbyggeenavlastningsveisomgårpå
vestsidenav Sandbekken,denvil i såfall kommeinn påSanddalsveien
helt nordi reguleringsområdet
(se
reguleringsplan).Det vil blantannetmedføreat avstandentil deneneboligenøkerfra ca.10 til 40 meter.I
planområdeter detet veinettpåca. 5 km. For videredrift krevesingennybygging av vei, kun
opprusting/vedlikeholdav eksisterendeveier. Transportfra Moe steinbruddvil i langtmindregradberøre
bolig og sentrumsområd
er enntilfellet er fra andresteinbrudd.

Strømforsyning
GaulaNett harhøgspent
nettinn i området.Det foreliggerplanerfor flytting av entransformatorstasjon
,
noesommåutføresfør drift i bruddetkanstarte.

Vannforsyning
Ved tidligeredrift i bruddetble detnedsattenbrønni Sanddalsbekken
for å forsynebrakkeriggenmed
vann.Vannkildenble senereovertattav SverreEngen.Videredrift i steinbruddeter planlagtslik at den
ikke vil påvirkevannkilden.Eksisterendevannforsyningsikreseller erstattesav boretbrønn.

Avløp
Toalettløsninger mobiletoalettvognersomtømmespåkommunaltgodkjenteområder.

Vassdrag
Gaularennerca. 2 km fra Moe Steinbrudd.Pånedsidenav reguleringsområdet
rennerSandbekken(lengre
oppkalt Musbekken).I buffersoneni nordfinnesenmindrebekk,Hølbekken(sefigur 5), somrennerut i
Sandbekken(sefigur 6) nedstrømsplanområdet.Denharenbreddepåjevnt overmindreennenmeter.
Hølbekkener ikke helårsvannførende,dadentørkerinn påvinterenog i tørreperioderpåsommeren.
Hølbekkensbetydningfor vassdragetvurderesderfortil å væresåliten at denikke er gitt hensynsoneder
denrennerigjennomplanområdet.
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Figur 5: Hølbekken

Vanndatafra Sandbekkenviserfra godetil sværtgodenivåerpånæringssalterog bakterier.FraGaulaog
opptil FV 30,enstrekningpåca.400meter,er bekkenet viktig gyteområdefor sjøørreten,og harmellom
60 og 100årsyngeli normaleår (kilde: TorsteinRognes,GaulaNatursenter).Viderefra fylkesvegener det
resterav enkraftstasjonog bekkenharflere småfosserslik at fisk ikke gårvidereoppi bekken.Før
bekkenkrysserSanddalsvegen
graverbekkeni sandog silt og bekkeløpeter i stadigendring.Vassdraget
hari seglite naturlig flomdempingog reagerersomGaulavassdraget
for øvrig spontantpånedbør.Det er
viktig at aktiviteteni steinbruddetikke påvirkervassdragetnegativt.For å bidratil dettegraves
avskjæringsgrøfter
for å reduserevannmengdensomrenner inn i steinbruddetmestmulig. Vannsom
rennerut av områdetledesvia fangdammerslik at slamog finstoff skalsedimenterefør vannetrennerut i
vassdraget.

Figur 6: Sandbekken

Etterbruk
Ved opphørskal områdetbenyttessomindustriområdeeller tilbakeførestil LNF-formål slik som
kommuneplanens
arealdelfor områdetrundtviser.Ferdiguttatteområdervil gis enpalleavslutningog
palletrinnenevil etableresmedvegetasjon.
Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
og ROS-analyse, Moe steinbrudd,februar2014.
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Miljø - og samfunnsmessigekonsekvenserav planforslaget
Det er utarbeidet en konsekvensutredning
(vedlegg8) medbakgrunni plan- og bygningslovenskapittel
VIIa, § 33-3.
Formåletmedenkonsekvensutredning
er ifølge plan- og bygningslovens§33-1:
«Å klargjørevirkningerav tiltaket somkanhavesentligekonsekvenserfor miljø, naturressurser
og
samfunn.Konsekvensutredningen
skalsikreat dissevirkningeneblir tatt i betraktningunderplanleggingen
av tiltaket og nårdettasstilling til om,og eventueltpåhvilke vilkår, tiltaket kangjennomføres».

Konsekvenser
Moe steinbruddligger i ensmaldal, medenliten bekk(Sandbekken)midt i dalen. Selvebruddetligger i
enbrattøstvendtåsside.Pådenandresidenav dalenligger deto småbrukeneog fritidseiendommen.Dalen
for øvrig pregesav ungkulturskogi godvekst.Selve reguleringsområdet
er påvirketav tidligere
steinbruddsvirksomhet,
medalleredeopparbeidetveinettog skrotsteinlager.De negativekonsekvensene
av
reguleringsplanen
vil derforbli mindreennom reguleringsområdet
var uberørtnatur.Denneplanenåpner
imidlertid for et størreinngrepi fjellsida og bruddetblir dermedmersynlig i landskapetog denære
omgivelsene.Ved drift i bruddetvil diesel- og oljesølfra maskiner,samtlekkasjefra dieseltank,væreet
risikomomenti forhold til grunnforurensing.Gjennomføringav avbøtendetiltak vil redusererisikoenfor
dette.
De størstenegativekonsekvensene
av reguleringsplanen
vil væremedtankepåøkt forurensninglokalt i
Sanddalen,i form av støvog støy,fra bådeknusverkog transport.Dettevil særligberøredesomer bosatti
Sanddalen(3 boenheterog enfritidsbolig). Detaljplanleggingav steinbruddetog gjennomføringav
avbøtendetiltak skalreduseredenegativekonsekvensene
. Støyutredninggjennomførtav Reinertsenviser
at tiltaket kangjennomføresinnenforstøyforskriftenskrav uteniverksettingav avbøtendetiltak. Setti en
størresammenheng
vil imidlertid reguleringsplanen
føretil betydeligmindreluftforurensningi form av
støvog støytotalt sett,datilgangpågodesteinressurser
i Moe steinbruddførertil kortereog mereffektiv
transporttil bådeStørenBetongAS og andrepotensiellekunder.Denredusertetrafikkbelastningenførertil
blantannetmindreforbruk av dieselog mindreutslippav co2. Transportfra Moe steinbruddvil dermedi
langtmindregradberørebolig- og sentrumsområder
enndagensandrealternativer.
En gjennomføringav tiltaket vil hastorpositiv verdi for grunneiermedtankepå utnyttingav
steinressursen,
datømmerdrifteller annennæringi reguleringso
mrådebarekangi ubetydeligeinntekter.
Det vil ogsåværepositivt for arbeidsplasseri flere berørtebedrifter.For AuneTransportAS og Støren
BetongAS vil detteberøreca.35 ansatte.Tiltaket vil i tillegg skapeekstranæringsareal
, somkanbenyttes
til andreformål ennsteinbruddsaktivitet.For veilageti Sanddalenvil tiltaket ogsåhapositiv konsekvens,
dakostnaderfor opprustingog vedlikeholdvil blir fordelt medtiltakshaver.Tiltaket vil ogsåutvilsomt
værepositivt medtankepåsamfunnssikkerhet
og beredskap, datilgangpåsteinressurser
i umiddelbar
nærhetbetyrmyeveduønskedehendelse
r somflom og rasi kommunen.
I og medat menneskersjeldenbevegersegi området,vil aktivitet i steinbruddethaliten eller ingen
betydningfor utøvelseav friluftsliv. Grunneierlagetjakter/leierut jakt i området.Jaktutøvelsenforegårfor
detmestefra toppenav steinbruddetog vestovermot Soknedal/Hauka.Aktivitet i steinbruddetvil derforha
liten betydningfor deresjaktutøvelsei området. Det finnesingenregistrertekulturminner.Ifølge
artdatabanken
er dethellerikke innslagav rødlistetruedearter(planter)i områdeti og rundtMoe
steinbrudd.Dennærmest
e registreringen,ca.300metermot nord,vil ikke kommei konflikt med
planområdet.
Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
og ROS-analyse, Moe steinbrudd,februar2014.
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Forslag til avbøtendetiltak
Det er begrensethvor myeuttaketi fjellveggenlar segskjule,menindustriområdetnedenforselvebruddet
kanskjulesvedå la skogenvokseetterat områdeter planert.For å forhindreforurensning til vassdragog
grunnenkandetgravesavskjærings
grøfterog detkanetableresfangdam.Storemengderdiesel/oljeskal
ikke oppbevaresi området,mensmindremengderdiesel/oljeoppbevaressikkert,i dertil egnedeog
godkjentebeholdere.Alle maskinersomer i drift i og rundtbruddetkanutstyresmedoljeabsorbent.
Dersomstøvnedfallsmålingene
tilsier at kravenei forurensningsforskriftenikke innfris vil avbøtendetiltak
i forurensningsforskriften(§30-4) bli iverksatt,i tillegg vil asfalteringav adkomstveiog eventueltutkjøpav
bolig somligger ca.15 meterfra adkomstveien(figur 11, konsekvensutredning
).
Etableringav støyvollog varseltil naboervedsprengningkanutøvesfor å reduserestøynivået.
For å øketrafikksikkerhetenpåadkomstveienkandenbreddeutvidesslik at to lastebilerkanmøtespå hele
veistrekningen.

Forslag til oppfølgendeundersøkelser
Det ståri forurensningsforskriftenat virksomhetermedmindreenn500metertil nærmestenaboskal
gjennomførestøvnedfallsmålinger
målt i 30-dagersintervaller.Måleperiodenskalvareminstett år, og så
skal ikke avsluttesfør målingenedokumentererkravene.Slik målingvil bli satti gangsåsnartaktiviteteni
bruddeter godkjentog startetopp.
Det vil ogsåbli gjennomførtStøymålingerfor å sikreat støyforskriftenskrav (T- 1442)overholdes.

ROS-analyse
I forbindelsemedutarbeidelseav reguleringsplaner detkrav om utarbeidelseav Risiko- og
sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse) for temaras,flom og erosjon(vedlegg9).
HensiktenmedROS-analyseer å avdekkeom planforslagetkanforårsakeendringersomkanmedføreen
uakseptabelrisiko for mennesker,miljø, materiellog økonomiskeverdier,somdetbørleggesspesieltvekt
påå forebygge.Klimaendringerer et viktig temasom ogsåvurderesi analysen.
ROS-analysenutføresi henholdtil DSBsveileder«Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging– kartleggingav
risiko og sårbarhet»(revidertutg. jan 2010).
ROS-analysenviserat tiltaket ikke medførerfarer/ sårbarheterut overakseptabelrisiko.
Alle områderer innenfor“grønn sone”.
Tiltak mot uønskedehendelseri anleggsperioden
vil ivaretasgjennomtiltakshaversHMS-plan.
ROS-analysener vedlagt.

Konklusjon ROS-analyse
Ut fra entotal vurderingav sannsynlighetog konsekvens,synesdetsamletsettå væreliten sannsynlighet
for risiko knyttettil deomtaltefaktorer,og dermedveldig liten konsekvensforbundetmedtiltaket.

Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOE STEINBRUDD, MIDTRE
GAULDAL KOMMUNE
Forslagsstiller:AuneTransportAS v/Arnt Egil Aune
Planforslagets
dato:20.02.2014
§1
GENERELT
Bestemmelsene
gjelderfor områdetavgrensetmedreguleringsgrensepåplankartet.I tillegg til
dissebestemmelsene
gjelderbestemmelsene
i plan- og bygningsloven.
Planområdetregulerestil følgendeformål:
BEBYGGELSEOG ANLEGG, PBL § 12-5, nr 1
• Steinbruddog massetak
• Industri/lager
SAMFERDSELOG TEKNISK INFRASTRUKTUR,PBL § 12-5, nr 2
• Annenveggrunn– tekniskeanlegg
• Veg – tekniskeanlegg
BUFFERSONE– GRØNNSTRUKTUR,PBL § 12-5, nr 3
• Vegetasjonsskjerm
• Naturområde– grønnstruktur
BRUK OG VERN AV SJØOG VASSDRAGMED TILHØRENDESTRANDSONE,PBL §
• Naturområde- Vassdrag
§2
BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1 Steinbruddog massetak
Områdetskalbenyttestil uttakav steintil produksjonav grus,pukk og etterhvertTrondhjemitttil
monument.
2.1.1- Drift:
All drift i områdetskaltil enhvertid skje ettergjeldendedriftsplan.
Uttaketskalskjemandag-lørdagkl 06:00-20:00.Detskalikke væredrift i uttaketpåsøndagerog
helligdager.
Hentingav strøsandtil strøingav offentligeveierskalkunnehentessamtligeukedager,inkludert
helg, til enhvertid av døgnet.
Det skalværemulig medopplastingog utkjøring av masservedspesiellebehovutenfordøgnets
tider.
Sprengningskalbareskjemandag-fredag,kl 07:00-16:00.Naboerskalværevarsletom når
sprengningerskalskje.
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2.1.2- Sikring:
Uttaksområdetskaltil enhvertid holdesforsvarligsikretmedgjerde,bommerog skilting i
nødvendiggradfor å unngåulykkerog hindreukontrollertadkomstav dyr og mennesker.
2.1.3- Støy:
Utslippav støyskalikke overstigegjeldendegrenseverdii Miljøverndepartementets
retningslinjer
for behandlingav støyi arealplantegningen
(T-1442/2012).
2.1.4- Støv:
Støvnedfallsmålinger
målt i 30-dagersintervallerskalgjennomføres.Måleperiodenskalvare
minstett år, og skalikke avsluttesfør målingenedokumentererkravenei forurensningsforskriften.
Slik målingvil bli satti gangsåsnartaktiviteteni bruddeter godkjentog startetopp.
Forurensningsforskriften
(§30-4) vil bli fulgt dersomstøvnedfallsmålingene
tilsier at kraveneikke
innfris.
Dersomdetoppstårstøvutvikling/støvfluktfra planområdetsomoverskridergrenseverdiene
for
lokal forurensning,skaldetsaltes/vannes
overknustemasser,veierog plasser.
2.1.5- Forurensningtil grunnen:
Lagringav dieseltankskalforegåi godkjentebeholdere.Oljeabsorbentskalværetilgjengeligi
områdetog på allemaskiner.Det skalikke lagressmøreoljeri området,menmedbringesi
servicebilvedbehov.Alternativtskalslikt lagresi egnetcontainer.
2.1.6- Vassdrag:
Tilsig av vanni planområdetskalforebyggesmedavskjæringsgrøfter.
Avskjæringsgrøfteneskal
etableresi planlagtvegetasjonsskjerm
vesti planområdet.Vannfra områdetledesvia
fangdammerhvor slamog steinstøvskalsedimentere
før vannetgårut i Sandbekken.Utslipptil
bekkenovervåkesog journalføresmedtankepåtilslammingi vassdraget.
Prøveresultater
må
foreliggeinnenet år etterat planener vedtatt.Dersomprøveresultater
viserat driften harnegative
konsekvenser
for vannkvalitetenog fiskenskalytterligereavbøtendetiltak iverksettessnarestog
innenrimelig tid.
2.1.7- Toppmasser:
Toppmassen
lagrespåforskjelligestederi massetaket.
Sammenmedfinstoff fra produksjonen
skaltoppmassebenyttestil revegeteringav bruddområdet.I dennordligedelenav områdeter det
endel steinrikmorenei toppmassen.
Denskalbenyttestil støyvollog opparbeidelse
av
industriområdet.
2.1.8- Avslutning:
Etterendtuttakskal områdetsettesi standi samsvarmedgodkjentdriftsplan.Områdetskal
ryddesfor maskiner,utstyr,skrapmasser
og lignende.Bygningeri områdettilknyttet driftenav
uttaketskalfjernesdersomdeikke skalanvendesi etterbrukenav området.Uttaketrevegeteres
medfinstoff fra produksjonen,toppmasseog eventuelteksternfyllmasse.

2.2 Industri/lager
I områdetfor industri/lagerskaldetleggestil rettefor aktivitetersomnaturlighørersammenmed
produksjonav grusog pukk.Eksempelvislagring,mottak av masserfor gjenbrukog tilrettelagt
arealfor mobilt asfaltverk.Områdetopparbeidesetterbehov.
I industriområdettillatesoppføringav bygningermedinntil 12 meterhøgde.
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Det leggesopptil varigindustrielldrift. Hvis driften opphørerskalområdettilbakeførestil LNFområde.
§3
SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Annenveggrunn– tekniskeanlegg
Områdetbenyttessomskogsvei.
3.2 Veg – tekniskeanlegg
Områdetbenyttessomadkomstveitil steinbruddetfra FV30.
§4
GRØNNSTRUKTUR

4.1 Vegetasjonsskjerm
Det skaletableresvegetasjonsskjerm
rundtområdet.Denneskalfungeresomenbuffersonefor
bestmulig skjermingmot omgivelsene
.
4.2 Naturområde– grønnstruktur
Områdetskalhavegetasjonspreg
og fungeresomenforbindelsemedfriluftsområdetutenfor.
§5
BRUK OG VERN AV SJØOG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE

5.1 Naturområde– vassdrag
Det tillatesikke inngrepsomvil forringeområdet.Vassdragetskalholdesåpent.
§6
FELLESBESTEMMELSER

5.1 Driftsplan
Før drift igangsettesskaldetforeliggeendriftsplangodkjentav Direktoratetfor
mineralforvaltning.Driftsplanenskaltil enhvertid væregodkjentav Direktoratetfor
mineralforvaltningog skalajourføresminsthvert5 år eller etternærmereavtalemedDirektoratet
for mineralforvaltning.Direktoratetfor mineralforvaltningskalføretilsyn meddriften.
5.2Automatiskfrededekulturminner
Dersom det i forbindelsemeduttak/drift i områdetblir funnet automatiskfrededekulturminner
eller forekomster somkanvisetil historiskaktiviteti området,skalarbeidet stansesi den
utstrekningdetkanberørekulturminnet,og kulturminneforvaltningenvarsles, jf.
Kulturminneloven§ 8. Tiltakshaverog/eller ansvarshavende
lederi bruddeter ansvarligfor at
detteopprettholdes
. Kulturminneforvaltningenavgjørsnarestmulig, og senestinnen3 uker,om
arbeidetkanfortsetteog vilkårenefor det.Fristenkanundergitte forholdforlenges.
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§7
REKKEFØLGEBESTEMMELSER, PBL § 12-7, nr 10
7.1
Førdrift av steinbruddetkanigangsettesskaldetforeliggeenprivatrettsligavtalemellom
grunneiereog driverav steinbruddetom brukav adkomstveientil steinbruddetfra FV30.
7.2
Etableringav buffersonerundtplanområdet,for å skjermeomgivelsene,skaletableresfør driften
kanstarte.
7.3
Planlagtflytting av transformatorstasjon
i områdetmåutføresfør drift i bruddetkanstarte.
7.4
Ihht. forurensningsforskriften
skalvirksomhetermedmindreenn500metertil nærmestenabo
gjennomførestøvnedfallsmålinger
målt i 30-dagersintervaller.Måleperiodenskalvareminstett
år, og såskalikke avsluttesfør målingenedokumentererkravene.Slik målingvil bli satti gangså
snartaktiviteteni bruddeter godkjentog startetopp.
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Sammendrag
Mo Steinbrudd ønsker å sette i gang prøvedrift i et nytt felt i Sanddalen for å undersøke kvaliteten på
massene. I denne forbindelse er Reinertsen AS engasjert for å foreta en utredning av hvilken
støypåvirkning tiltaket har for nabobebyggelsen.
Beregningsresultater fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2.
Som vedlegg 1 viser havner det nærmeste bolighuset delvis i gul sone. Man må dermed belage seg på
avbøtende tiltak mot støy.
Vedlegg 2 viser at man ved etablering av en støyvoll, for eksempel bestående av masser fra
steinbruddet, plassert mellom grovknuser og boliger, så nært grovknuser som mulig, hindrer at
boligene havner i gul støysone. Støyvollen som er lagt inn i modellen har lengde cirka 12 meter og
høyde cirka 4 meter over terreng. Hvis støyvollen har en slik størrelse og plassering at man ikke ser
grovknuseren fra samtlige boliger vil støyen reduseres tilstrekkelig.

Mars 2013

Svenn Erik Skjemstad
Reinertsen AS

Lars Oftedahl
Reinertsen AS

2
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1. Bakgrunn
Mo Steinbrudd ønsker å sette i gang prøvedrift i et nytt felt i Sanddalen for å undersøke kvaliteten på
massene. I denne forbindelse er Reinertsen AS engasjert for å foreta en utredning av hvilken
støypåvirkning tiltaket har for nabobebyggelsen.

2. Retningslinje – grenseverdier
Miljøverndepartementet T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging angir krav til
utendørsstøynivåer for å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og
friluftsområder. I arealplanlegging skal det utarbeides støysonekart med en rød, hvit og gul sone hvor
kriteriene for soneinndeling er gitt av tabell 1.
rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål,
og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
gul sone, er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
hvit sone, angir en sone med tilfredsstillende støynivå, hvor det ikke er behov for avbøtende
tiltak mot støy
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier
Støysone
Gul sone
Støykilde

Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden*
kl. 23 – 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Veg

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Industri

Uten impulslyd:**
55 Lden

Lnight 45 dB
L5AF 60 dB

Uten impulslyd:**
65 Lden

Lnight 55 dB
L5AF 80 dB

* Driften vil foregå i tidsrommet 06:00 – 20:00. Krav for nattperiode er dermed kun aktuelt mellom
06:00 og 07:00
**Støy fra grovknuser vurderes å oppfattes som jevn/kontinuerlig, det vil si «uten impulslyd»

3. Prosjektgjennomføring
3.1

Grunnlagsmateriale - støykilder

Eksisterende vei til steinbruddet har svært lite trafikk i normalsituasjon ifølge oppdragsgiver. I
forbindelse med prøvedriften vil man kjøre opptil 50 lastebillass per dag i tidsrommet 06:00-20:00.
Trafikktall fremgår av tabell 2, neste side.
I steinbruddet vil en grovknuser med innebygd sikt være den dominerende støykilden. Ved et senere
tidspunkt vil en finknuser benyttes, men ikke samtidig som grovknuser ifølge oppdragsgiver. Ifølge
driftsplanen vil driftstiden være mellom 06:00 og 20:00. Prøvedriften er del av en langsiktig driftsplan,
det vil si at prøvedriften går naturlig over i normal drift hvis den gir ønsket resultat, dermed går
driftsperioden over flere år. Arbeid med varsel om planoppstart, reguleringsplan, langsiktig driftsplan
og søknad om driftskonsesjon er i gang.
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Grovknuseren er av typen Metso C110. Lyddata for tilsvarende knuser og sikt er benyttet i CadnaAberegningene. Grovknuseren vil bli plassert på høydekote 160 i forbindelse med prøvedriften, i
avstand henholdsvis cirka 410 m, 350 m og 390 m fra nærmeste fritidsbolig og 2 bolighus.
Det vil foretas cirka 2 sprengninger per år. Disse utføres i tråd med en egen varslingsplan, og er derfor
ikke inkludert i beregningene.
Avdekking av skogsmasser med gravemaskin og bulldoser er langt på vei ferdigstilt, støy fra disse
arbeidene er ikke inkludert i beregningene.

3.2

Metode og program

Beregningene av veitrafikk- og industristøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for
veitrafikk- og industristøy. Dataprogrammet CadnaA, versjon 4.2 er benyttet til å utføre beregningene.

3.3

Beregningsforutsetninger

Fordelingen av veitrafikken på dag, kveld og natt er gjort i hht opplysninger fra oppdragsgiver. Se
tabell 2.
Grid- innstillinger i CadnaA er satt til 5, som angir beregningspunkter hver 5. meter i x- og y retning.
Markabsorpsjon er satt til 1 som representerer myk mark mellom vei og mottakerpunkt.
Beregningshøyden er satt til 4 meter over terreng, jamfør T-1442.
Driftstiden for grovknuser med sikt er satt til 14 timer/dag x 60 min/time = 840 min/dag. Dette er
konservativt da man i realiteten vil oppleve perioder med vedlikehold av utstyr, ufrivillig driftsstans
m.m.
Tabell 2: Veitrafikkdata

VEITRAFIKK

Vei til steinbrudd

Totalt
Dag Kveld Natt

ÅDT i
prøvedriftsperiode
50 (per døgn)
88% 8%
4%

Hastighet
km/t

Tunge kjøretøy
%

50

100

4. Beregningsresultater og konklusjon
Beregningsresultater fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2.
Som vedlegg 1 viser havner det nærmeste bolighuset delvis i gul sone. Man må dermed belage seg på
avbøtende tiltak mot støy.
Vedlegg 2 viser at man ved etablering av en støyvoll, for eksempel bestående av masser fra
steinbruddet, plassert mellom grovknuser og boliger, så nært grovknuser som mulig, hindrer at
boligene havner i gul støysone. Støyvollen som er lagt inn i modellen har lengde cirka 12 meter og
høyde cirka 4 meter over terreng. Hvis støyvollen har en slik størrelse og plassering at man ikke ser
grovknuseren fra samtlige boliger vil støyen reduseres tilstrekkelig.
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FORORD
Denneutredningener lagetmed bakgrunni plan- og bygningslovenskapittel VIIa,§ 33-3.
TiltakshaverAuneTransportAS,har ogsåvært ansvarligfor utarbeidelseav konsekvensutredningen.
Utredningsarbeideter utført i samarbeidmed den berørtekommune, samtfylkeskommunaleog
statligesektoretater.
Formåletmed en konsekvensutredning
er ifølgeplan- og bygningslovens§33-1:
«Å klargjørevirkningerav tiltaket somkanha vesentligekonsekvenserfor miljø, naturressurserog
samfunn.Konsekvensutredningen
skalsikreat dissevirkningeneblir tatt i betraktningunder
planleggingenav tiltaket og når det tasstilling til om, og eventuelt på hvilkevilkår,tiltaket kan
gjennomføres».

Singsås,20.02.2014
Arnt EgilAune,AuneTransportAS
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1

METODIKK

1.1 Avgrensning av temaer og problemstillinger
Konsekvensutredningen
er basertpå planbeskrivelsenfor Moe steinbrudd.
Situasjonsbeskrivelser,
verdivurderingerosv.er basertpå tilgjengeliginformasjoni databaser
(webbaserteinnsynsløsninger),
samtalermed aktuelleinformanterog litteratur, samtegne
vurderinger.

1.2 Influensområde
Underhvert tema er influensområdenevurdert, dvs.innenfor hvilket/hvilkegeografiskeområderdet
antasat det vil kunneoppståvesentligekonsekvenser.Fornoentemaervil dette i all hovedsakvære
begrensettil planområdet,mensfor andretemaer/interesservil vesentligekonsekvenserogsåkunne
oppståi en vissavstandfra planområdet(f.eks.støy,trafikk, utslipptil vann).

1.3 Skalering av konsekvenser
Til grunnfor vurderingeneer det lagt to alternativer:
"0-alternativet" (dersombruddet ikkesettesi drift) og
"Reguleringsplanen"(dersombruddet settesi drift).
Med “0-alternativet” menesforventet situasjon/utviklingi planområdetbasertpå gjeldendeplaner
og forventet utviklingi områdenerundt i et mellomlangtperspektiv(20år). Med
“Reguleringsplanen”forståsforventet situasjonplanenleggertil rette for.

1.4 Utredningstemaer
Følgendetemaerkonsekvensutredes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Landskapog omgivelser
Naturmiljø
Jordbruk
Skogbruk
Kulturmiljøog -minner
Forurensning
o Luftforurensning
o Vannforurensning
o Støyforurensning
o Grunnforurensning
Transportog trafikksikkerhet
Friluftslivog rekreasjon
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Næringslivog sysselsetting
Friluftslivog rekreasjon
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2

BESKRIVELSEAVPLANOMRÅDET

Moe steinbruddliggerSanddalen
, nordvesti Midtre Gauldalkommunei Sør-Trøndelag.Fra
kommunesenteretStørenliggerbruddet 3 kilometerlangsFV30,om lagdet sammei luftlinje.

Figur1: Planområdet(rød sirkel) liggernordvesti Midtre Gauldalkommune,3 km fra kommunesenteret
Støren.Områdetliggersørfor fylkesveg30 sommøter E6på Støren.(Kildewww.midtregauldal.kommune.no)

2.1 Historisk steinbrudd
Innenforplanområdethar det vært sporadiskdrift i form av steinbruddsiden1939,med ulike
konsesjonsinnehavere.
KjølSteinindustristod somkonsesjonsinnehaver
fram til 2014.Fra1. januar
2014er AuneTransport ASrettighetshaveri steinbruddet.

Figur2: Granittblokk fra Moe steinbrudd.

Bruddetliggeråpenti terrenget.Det er etablert innfartsveiog internveier(fig.3), disseskal
oppgraderes.Vegstrekningensombenyttestil transport av steinmasserskalstedvisutvidesi bredden
og etterhvert asfalteres.Øvrigvegnettkreverbarelettere vedlikehold.
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Figur3: Steinbruddmed eksisterendeveier (markert rødt).

2.2 Området i kommuneplan
I arealdelentil kommuneplanener områdetvist somlandbruks-, natur- og friluftsområdemed
forbud mot spredtbolig,ervervs- og fritidsbebyggelse
(http://www.mgk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1324/epdd_id/1071
).
Dette står i kontrasttil brukenav områdetsomhar en historiepå 74 år tilbake i tid. Hvorforområdet
ikkeer regulert til industriformåler ukjent.

Figur4: Kildewww.mgk.no (Midtre Gauldalkommune)
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3

GEOLOGISKEFORHOLD- BEGRUNNELSEFOR TILTAKET

Områdeter om lag210daai utstrekningog inneholderanslagsvis2.700.000m3 eller ca. 6,6 mill. tonn
aktuellebergarter.

3.1 Steinens bruksområder
Uttaket er i hovedsaksteintil produksjonav grusog pukktil mangebruksområder,for eksempel
byggingav vei og jernbane,asfaltog betongtilslag.Dennesteinenhar lite innholdav kvartsog
glimmer.Prøverfra områdeter analysertav VeidekkeIndustriASog viserat steinentilfredsstiller
sværthøyekrav,for eksempelkandenbrukessomtilslagfor asfaltfor spesielthøyt trafikkert veg.
Potensiellekunderer kontaktet og viser stor interessefor produktene.

3.2 Granitt – prosjektets

andreprioritet

Underdenfinkornetesteinenliggerdet en forekomstav lysgranitt ogsåbenevntsomtonalitt eller
trondhjemitt.

Figur5: Geologiskkart over trondhjemitt, samt utsnitt av øvrig geologii området. Kilde:Norgesgeologiske
undersøkelser(www.ngu.no).

Granitt er en størkningsbergartsominneholdermer enn20 prosentkvarts.I tillegger feltspatog
glimmervanligemineraler.Fargenvariererfra gråtil rødlig,og granittenekanværefinkornet eller
grovkornet.Trondhjemitter en lys,nestenhvit granittliknendestørkningsbergart,ogsåden kvartsrik.
Enkorrekt geologiskbetegnelsevil være"lys tonalitt" . Markedet for dennetype steiner for tiden
svakt.Det pregesav billig import fra Kina,dogav en laverekvalitet
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3.2.1 Granittens bruksområder
Produksjonav granittblokker vurderes.Dette granittypener
ettertraktet på markedetog er blant annetbrukt på Oslo
konserthus,på NRKsinebygningerpå Marienlyst,på tilbyggettil
GrandHotell,på veggpå operahuset,i TrondheimTinghus.

Figur6: Sokkelav Trondhjemitt (www.steinkjer-kommune.no).
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4

GENERELTOM VIRKNINGERAVPLANEN

4.1 0-Alternativet

(dersom bruddet ikke settes i drift)

0-alternativetvil væreå beholdedagenssituasjon. Det er ikkekjente planerom endret arealbruki
planområdet.Det leggesderfor til grunnat planområdetvil væredisponerttil landbruks-, natur- og
friluftsformål, dersomdet ikke blir regulert til steinbruddsvirksomhet.

4.2 Reguleringsplanen

(dersom bruddet settes i drift)

I det følgendeer det gitt noenbeskrivelserav typiskevirkningerav steinbruddsvirksom
het. Omfanget
av dissevirkningeneblir nærmerebelystunder det enkeltetema der det er relevant.
Planendekkertotalt et arealpå ca.243daaog inneholderfølgendeformål:
•
•
•
•

Steinbruddog massetak- 117 daa
Industri og lager- 74 daa
Vegetasjonsskjerm
og hensynssonenaturmiljø– til sammen52 daa
Veierog annenveigrunn
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4.3 Arealbruk i driftsperioden
I planområdeter det ca. 2.700.000m3 stein, det betyr at det er steinressursernok i uoverskuelig
fremtid. Det leggesopp til varigindustrielldrift. Tiltakshaverserdet somnaturligat planenrevideres
etter ca. 25år.
Grovtsett kanplanområdetdelesi "aktive" og "passive"områder.Med aktiveområdermenes
områderfor uttak og håndteringav stein,permanentdeponeringav steinog avdekkingsmassersom
opparbeidingav industriarealer.Med passiveområdermenesarealeruten steinbruddsaktivitetsom
er regulert til skjermingssoner(vegetasjonssoner).Det vil fortrinnsvisbli aktivitet i områdetpå
dagtid.
Sålengedet er bruddvirksomhethøyerei terrengetennskogeni skjermingsbeltet,vil bruddet være
synlig,men etter hvert vil skjermingsbeltetmedskogvoksetil og fungeresomnaturligskjermmot
bruddet for omkringliggendeområder.

Figur7: Bilde fra Sanddalensomviser ungskogi god vekst.

Utviklingenav bruddområdeneog deponiområdene(de aktivearealene)vil medføretap av arealene
for andreinteresser, men i og medat områdeter lite besøktog brukt av allmenheten,vil dette få
ubetydeligekonsekvenser.
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5

Landskap og omgivelser

5.1 Metode
Informasjoner hentet fra: Naturbase(et fagsystemfor natur- og friluftslivsområderi Norge, forvaltes
og driftes av Direktoratetfor naturforvaltning), innspillfra parteneetter varselom oppstart,befaring.

5.2 Influensområde
5.2.1 Synlighet
Med dette menesområdenesomsteinbruddetpåvirkervisuelt,altsåområderhvor
landskapsopplevelsen
påvirkesfordi det er innsyni bruddet.
Influensområdetfor steinbruddetavgrensesav denvestvendtebergveggensomsørgerfor at
bruddet ikkevisesfra Størenssentrumsområder.Mot sørskjermesbruddet av en bratt dal. Bruddet
vil ikkeværesynligfra FV30 eller fra gårdenMosandsomliggervedavkjøringenfra FV 30.
Bruddet vil væregodt synligfra to småbruk.Frafritidseiendommenog ellersi dalenvil bruddetvære
delvisskjult av skogsomer i godvekst.

Figur8: Bildetatt fra toppen av bruddet. Ca.500meter i "luftlinje" til bebyggelse.
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Steinbruddetvil ogsåvisesfra Folstadgrendapå østsidaav Støren:

Figur9: Bildet er tatt nedei Folstadgrenda.

5.2.2 Naboer
Det er to småbruk, ett bolighus,samten fritidsboligi nærhetenav steinbruddet. Det enesmåbruket
driver medsauog hester(Eggagårdv/Jonliog Tangstad),det andredriver ikkeaktivt med
landbruksaktiviteter. Nedeved avkjøringafra FV 30 liggergårdenMosand(grasproduksjon
).
Steinbruddetvil liggeåpenttil i landskapet,det vil bli sett fra nevntenaboerog fra nordsida av Gaula
(fra Folstad).FraFV30vil bruddet ikkeværesynlig.
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Figur10: Bildet er tatt fra Folstad(nordsidaav Gaula).

Figur11: Bildeviser bolighusved Sanddalsveien.
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5.2.2.1 Innspill fra naboer
Toav naboenehar hatt innspillpå oppstartsplanene
: Jonli/Tangstadsomdriver Eggagårdog Olaf
Reppesomeier fritidseiendommeni nærheten.
Jonli/ TangstadkjøpteEggagårdi 2010, Reppehar eid fritidseiendommensidenførst på 2000- tallet.
DaJonli/Tangstadkjøptegårdenhadde det vært drift i steinbruddeti flere perioderi 75 år. Det var
riktignokregulert til landbruks- natur- og fritidsområde,men konsesjonenhaddesistgått i handeleni
1989medei avtaletidpå 25 år. Det ble på 1990-tallet kjerneboreti områdetog på vestsidaav den
lille dalener heleområdetpregetav tidligeresteinbruddsaktivitet.
Innspill fra Jonli/Tangstad
Støy/rystelser/støv
Anleggstransport

Behandlesi kap.
10: Forurensning
11: Transportog trafikk

Innspill fra Olaf Reppe
v/rettshjelper TerjeSvendsen:
Inngrepflora
Inngrepfauna
Avrenning
Støy

Behandlesi kap.
6: Naturmiljø,skog
6: Naturmiljø,skog
10: Forurensning
10: Forurensning
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5.3 Dagens situasjon - verdier
Norskinstitutt for jord- og skogkartlegging(NIJOS)har kartlagtdet norskelandskapetog lageten
nasjonalklassifiseringmed 45 landskapsregioner.
Moe steinbrudd og områdenerundt liggeri region 27 – «Dalog fjellbygdenei Trøndelag».
Grunnlagetfor klassifiseringener hver regionssæregnelandskapskarakter,
basertpå 7
landskapskomponenter:
Komponent
Landskapetshovedform
Landskapetssmåformer

Vannog vassdrag

Vegetasjon
Jordbruksmark

Bebyggelseog teknisk anlegg
Landskapskarakter

Region27, «Dalog fjellbygdenei Trøndelag»
(utdrag)
Dalene,vidderog åserrundt, rike bergarteri sør,
forkastninger.
Varierteløsmasser,leirbakker,sletter,ryggerog
terasser,terskler,juv og gjel,morenelier,
skredavsetninger.
Storeelvevassdrag,vekselsvisstore
elveløp/hastigestryk,bekker/sideelever,
kraftutbygging,godelakseelver.
Suboseanisk/kontinentalt,
barskogsdominert
(mestgran),edelløv/løvskog.
Omfattendejordbruk i heleregionen, midtre del:
grasforproduksjon,spredtjordbruk, brattlendte
beiter.
Tett i godejordbruksbygder,ellersspredt,ulik
beliggenheti dalprofil.
Dominerendehovedform:dalene(dypesti sør).
Særpreg/utfordringfor skogbruket:bratte
skogsliermed barskogav høybonitet.

Figur12: Sanddalen,med elvaGaulai dalbunnen.
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Moe steinbruddliggeri en smaldal, med en liten bekk(Sandbekken) midt i dalen. Selvebruddet
liggeri en bratt østvendtåsside.Pådenandresidenav dalenliggerde to småbrukeneog
fritidseiendommen.Dalenfor øvrigpregesav ungkulturskog i godvekst.
Områdetrundt dalenframstår sombeskrivesav terrengformersomNIJOS’beskrivelseav region27 –
«Dalog fjellbygdenei Trøndelag»- landskapetsmåformer:ryggerogterrasser,terskler,juv og gjel,
med Gaula2000 meter nord for bruddet.

5.4 Konsekvenser

- landskap og omgivelser

5.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativetvil ikkeinnvirkepå landskapog omgivelser.Dagensbrudd vil fremståslik det framståri
dag.
5.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Bruddetliggeråpenttil i terrengetog vil visesfra nord og nord-øst.Det har ogsåtidligerevært
steinbruddher, men denneplanenåpnerfor et størreinngrepi fjellsidaog at det dermedblir mer
synligi landskapetog de næreomgivelsene.

5.5 Forslag til avbøtende tiltak
Forurensningslovens
§ 30-3 somomhandlerskjerming,og sierat «stasjonærevirksomheterskal
anleggesslik at terrenget og bruddkantensamtvegetasjoni størstmuliggradvil skjermeaktivitetene
i bruddet og hindre direkteinnsynfra naboer». Det er begrensethvor myeuttaket i fjellveggenlar
segskjule,men industriområdet nedenfor selvebruddet kanskjulesvedå la skogenvokseetter at
områdeter planert.

5.6 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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6
6.1

Naturmilj ø
Metode

Artsdatabanken,Lovom forvaltningav naturensmangfold(naturmangfoldloven),Miljødirektoratets
miljøbase,samtalemed StatskogsskogbrukslederOlaBjørnli,befaring.

6.2 Influens område
Influensområdeter planområdet, samtvassdrageneinærheten.

6.3 Dagens situasjon
Naturmangfoldlovenfra 2009har somformål å ta varepå naturensmangfold. Lovenskalsikretrua
arter ognaturtyper og ha spesieltfokuspå arter/naturtyper somtrengerspesieltvern.
I områdeti og rundt Moe steinbrudder det ikkepåvisthverken truede arter eller naturtyper.
Nærmestesværtviktigenaturtypeer langsGaula:

Figur13: kilde www.geocortex.dirnat.no

Planområdeter pregetav tidligeresteinbruddsaktivitetog skogsdrift.Det er ingenområderav
betydningsomkanbetegnessomuberørt natur.
6.3.1 Rødlistede arter
Ifølgeartdatabankener det ikkeinnslagav rødlistetruedearter (planter)i områdeti og rundt Moe
steinbrudd,men vel 300meter nord for planområdeter det avmerketbestanderav rødlisteartersom
er
1. Sårbar
2. Livskraftig
3. Ikkeegnet til vurdering

Områdethvor artenefinneskommerikkei konflikt med planområdet, sekart nedenfor.
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Figur14: Kildewww.artsdatabanken.no

Kartmindre målestokk:

Figur15: Kildewww.artsdatabanken.no

(Naturmiljø–dagenssituasjon- forts.)
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6.3.2 Området rundt
Bruddetliggeri et bratt og ufarbart terreng, i en østvendt fjellvegg. Det er løvskogrundt, dette
omtalesnærmerei kap.8. Områdetbærerpregav tidligeredrift, blant anneter der et stort tipp/skrotområde,sombestårav forkastedeblokker. Dette områdeter dekketav løvskog(sefigur 11).
Heledalenfor øvrigpregesav at det har vært et aktivt skogbruki mangetiår. Dengamleskogener
hogdut og ny skoger plantet. Deneldsteplantedeskogener snarthogstmoden.

Figur16: Skrotområdefra tidligere drift i bruddet.

Figur17: Frasammeskrotområde.

6.4 Konsekvenser

- n aturmiljø

6.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativetvil ikkeha innvirkningpå naturmiljøet.Hellerikkepositivt i form av opprydding.
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6.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Naturmangfoldlovens§§ 8, 10 og 12 er spesieltvurdert.
§8. Kunnskapsgrunnlaget
Paragrafenleggervekt på vitenskapeligkunnskapom områdetsomvurderes,men påpekerat
kunnskapsgrunnlaget
skalståi forhold til sakenskarakterog risikofor skadepå naturmangfoldet.
Metodebrukeni konsekvensanalysen
er i all hovedsakoffentligeregistreover sårbarearter,
naturtyper. Steinbruddetliggeri en østvendt vegg,hvor det alleredehar vært uttak av stein.
Skrapplasservitner om dette. Det er ingengrunntil å tro at verkentruede arter eller sårbarnatur tar
skadeav aktivitet i bruddet.
§ 10. Økosystemtilnærming og samletbelastning
Paragrafenpåpekerat økosystemetspåvirkningskalvurderesut fra densamledebelastningdet blir
utsatt for.
Enmå påregnemer trafikk i området,avdekkingav berg,slitasjepå nærmestevegetasjon.Dette
betyr at en del vegetasjonvil skades/måttebli fjernet. Områdetsøkosystembestårikkeav
sårbare/truedearter, og det totale miljøsparingsregnskapet
tatt i betraktning(Transport – sekap.
11), blir konklusjonenat det tapet økosystemetlider veiesopp av positivt miljøregnskaptotalt.
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Paragrafensierat «Forå unngåeller begrenseskaderpå naturmangfoldetskaldet tas utgangspunkti
slikedriftsmetoderog slikteknikkog lokaliseringsom,ut fra en samletvurderingav tidligere,
nåværendeog fremtidig bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de bestesamfunnsmessige
resultater.»Ogsåher refererestil kap.11(Transport)somtar for segdet totale miljøregnskapetsom
viserstoregevinsterpå grunnav anleggetsnærhettil mottak.
Dette betyr at reguleringsplanens
forslaghar lite eller ingentingå si for naturmangfoldet. Det er ikke
truede arter i området,og spesiellenaturmiljøeller økosystemer hellerikkepåvisti eller i nærheten
av planområdet.

6.5 Forslag til avbøtende tiltak
Laskogenvokseetter hvert somdriften tillater det.

6.6 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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7

Land bruk

7.1 Metode
Samtalemed grunneier,kunnskapom lokalmiljøet.

7.2 Influens
Influensområdeer planområdet.

7.3 Dagens situasjon
Moe gårdsvåningshusog driftsbygningerliggerpå Støren,ca2 km fra steinbruddet.Direktei
planområdeter det ingenform for landbruk, heler ikkenoenform for beite. Det er ingenaktive
beitebrukeresomhar beiterett i planområdet.
Eggagårdsomligger500meter unnadriver med sauog hest.Dehar ogsåi sitt motsvartil varselom
planarbeidinformert om planerom fjørfeoppdrett.

Kartetviserdyrkajord i området:

Figur18: Kildewww.skogoglandskap.no
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7.4 Konsekvenser

- landbruk

7.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativetvil ikkeha negativlandbruksmessiginnvirkningpå eiendom43/1. Innspillfra eiereav
Eggagård(eiendom42/4) behandlesi kap.somomhandlerforurensningog transport/trafikk.
7.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Bruddetsnaturomgivelser/omlandtilsier at områdetikkekangi eier inntekt på annetvisennnettopp
steinbrudd.Det er sannsynligvisdennetankensomvar rådendeogsåpå 1930-tallet da
matproduksjoneni Norgeellersvar høyt prioritert.
Verdienav jordbruket på 43/1 bærerpregav at eiendommensjordbruksarealliggeri et
sentrumsnærtpressområde.Steinbruddetog detsressurservil påvirkegårdensøkonomipositivt.
Oppstartav steinbruddsvirksomhetvil ikkepåvirkeEggagård(42/4) sinmulighettil å drive
fjørfeoppdrett.
7.4.2.1 Sannsynlighetsvurdering
– en framti dsv isjon
Jordbruketpå 43/1 generelter alleredefor sentrumsnærttil at det kanutviklesinnenfor tradisjonell
primærnæring.Arealsituasjonenfor kommunesenteretStøreni Midtre Gauldaler av en slikart at det
er sannsynligat myeav det sentrumsnærejordbruksarealetvil måtte benyttestil offentlig utbyggingi
nærfremtid.
7.4.2.2 Grunneiers muligheter og ressurser
Viktighetenav at grunneierkanbenytte segav alternativeressurserpå sineiendomer udiskutabel.Et
steinbruddav dennestørrelsevil generereinntekt i et områdesomellersville liggebrakk.Dersom
bruddet generereret uttak på for eksempel100000tonn, vil fortjenesten for grunneierværeflere
hundretusenkroner + leieinntekt. Dette vil i stor gradstyrkenæringsgrunnlagetfor denne
sentrumsnæregården.
Steinbruddetvil ikkeha negativekonsekvenserfor fremtidig drift av 43/1. Områdetberørerikke
direkte nåværendeeller fremtidigejordbruksareal,hverkennår det gjelderbeite, åkereller
grasproduksjon.

7.5 Forslag til avbøtende tiltak
Ingen.

7.6 For slag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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8

Skog bruk

8.1 Metode
Dataer hentet fra Norskinstitutt for skogog landskap(www.skogoglandskap.no),
Allskog(Skog- og
miljølplan,gårds- og bruksnr.Midtre Gauldal43/1). Samtalemed skogbrukslederi AllskogOlaBjørnli.

8.2 Influens
Influensområdeer planområdet.

8.3 Dagens situasjon
Allskogutarbeideti 2012rapporten«Skog- og miljøplan– gårds- og bruksnr.43/1 i Midtre Gauldal».
Det ble konkludertmedat på heleeiendom43/1 var der 16 miljøregistreringer,men ingenav disse
var å finne i områdetdet steinbruddetligger.
8.3.1 Miljøreg isteringer i skog (MIS)
Allskogutarbeideti 2012rapporten«Skog- og miljøplan– gårds- og bruksnr.43/1 i Midtre Gauldal».
Det ble konkludertmed at på heleeiendom43/1 var der 16 miljøregistreringer,men ingenav disse
var å finne direkte i områdetdet steinbruddetligger.
Denærmestemiljøregistreringerer to stk. nordvestfor planområdet.Disseto registeringeneer
«Liggendedødved»og «Trærmedhengeløv».

Figur19: Kilde:www.kart.statskog.no
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8.3.2 Bonitet
Områdetinneharen høybonitet. Sannsynlig omløpstidpå tømmereter ca.70 år.

Figur20: Kildewww.skogoglandskap.no

8.3.3 Skogtype
Det er yngreskogi det berørteområdet(www.skogoglandskap.no
):

Figur21: Kildewww.skogoglandskap.no
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8.4 Konsekvenser

- skog

8.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativetvil ikkeha innvirkningpå uttak av tømmer(det er ikketømmerdrift direkte i
bruddområdeti dag).
8.4.1.1 Evt. tømmerdrift ved 0-alternativ
Terrengeti områdeter av en slik art at skogsdriftikkeer bærekraftig uten ekstramidler fra staten.
Vinsj/taubanevil væreden driftsformensomvil genererestørstutbytte, men heller ikkedette vil
væreøkonomiskbærekraftiguten ekstra driftstilskuddfra staten. Skogsverdienvil såledespå grunn
av terrengetsutfordringer ikkeha noenøkonomiskverdi for eieren.Men det kanutgjørenoe for
sekundærnæringene
somlokaltreforedling,sagbruket.
Dersomdet, mot formodning,skullebli tømmerdrift i området,vil det medføreen vissforandringi
det visuellebildet i landskapet.Flatehogst-plantefelt vil på sammemåte somsteinbruddvirke
forandrendefor densomsøkerå fangeinntrykket visuelt.
8.4.2 Reguleringsplanen (dersom bruddet settes i drift)
Dersomplaneneom drift i steinbruddetgjennomføres,vil det ikkekunnetas ut tømmeri
driftsområdet. Men viktighetenav at grunneierkanbenytte segav alternativeressurserpå sin
eiendomer udiskutabel.Et steinbruddav dennestørrelsevil genererelangtstørreomsetningog
virksomhetenn det tilvekstenav skogpå det sammearealetvil gjøre, til trossfor høgbonitet.
Sannsynligomløpstidpå produktivbarskogi områdetvil væreca. 70 år

8.5 Forslag til avbøtende tiltak
Ingen.

8.6 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.

Side27

Side231

KonsekvensutredningMoe steinbrudd

9

Kulturmiljø og kulturminner

9.1 Metode
Søki kulturminnedatabasen«Askeladden».

9.2 Influens
Reguleringsområdet.

9.3 Dagens situasjon
Ifølgekulturminnedatabasen«Askeladden»(www.askeladden.no)er det ingenkulturminneri
områdetrundt Moe steinbrudd.Det nærmesteer gårdsbygningpå MosandGård(merketmedblått
punkt):

9.4 Konsekvenser

– kulturmiljø

og kulturminner

9.4.1 o-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativetvil ikkeføre til endringerfor kulturminneinteresser.
9.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Reguleringsplanenvil ikkeføre til endringerfor kulturminneinteresser.Drift i bruddet vil ikkeføre til
noenkonsekvenserfor kulturmiljø og kulturminneri og med at ingen slikeer avdekketi området.En
kanderimot reflektererundt hvorvidt fortsatt drift i bruddet er bevaringav kultur i segselv,i og med
at steinbruddethar vært mer eller mindre i drift siden1939.

9.5 Forslag til avbøtende tiltak
Ingen.

9.6 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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10 Forurensning
Forurensningstypersomvurderesi denneutredningen: Luft-, vann- og støyforurensing,samt
forurensninggrunn.

10.1 Metode
Forurensninger for alle punkt vurdert ut fra Forskriftom begrensningav forurensning
(forurensningsforskriften),medspesiellvekt på kap.30 – Forurensningfra produksjonav pukk,grus,
sandog singel. Forurensningsforskriftens
§30-4: Støvdempendetiltak, §30-5: Utslippav støv,§40-9:
Målingav beregningav utslipp.

10.2 Luftforurensing
10.2.1 Metode
Forurensningsforskriftens
§30-4: Støvdempendetiltak, §30-5: Utslippav støv,§40-9: Målingav
beregningav utslipp,beregningav ressursbrukvedtransportfra Moe Steinbrudd.
10.2.2 Influens
Influensområdeter planområdetog nærliggendeområder.
10.2.3 Konsekvenser

- luftforurensning

10.2.3.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativetvil ikkeføre til endringer, men vil påføresamfunnetmer luftforurensning/eksostotalt.
Dette fordi transportav grusi områdeti dagforegårover lengrestrekningerenn reguleringsplanen
leggeropp til.
10.2.3.2 Reguleringsplan

(dersom bruddet settes i drift)

10.2.3.2.1 Eksos
Drift i steinbruddetvil føre til mer tungtrafikkpå veienelokalt rundt bruddet og på veienmot Støren,
noe somvil føre til mer eksosi områdetdersomreguleringsplanenvedtas.Men det totale
miljøregnskapetvisertil mindretransportkilometeri og med at transportavstandentil grusmottakpå
Størenblir atskilligkortere enndener i dag. Transportav steinmasserfra Moe Steinbruddhar den
kjørerutasomgir minst trafikk i boligog sentrumsområder.Boligensomliggerca15 meter fra veien
(sefigur 11)vil væredenmestberørtei forhold til luftforurensningfra trafikken. Boligenhar for øvrig
skiftet eier etter at planoppstartble varslet.
10.2.3.2.2 Støv
Reguleringsplanen
vil føre til støvfra knusingog transport.Støv skali utgangspunktetværepå et
minimumsnivåog følgesopp med jevnligestøvnedfallsmålingerog eventuellestøvdempendetiltak.
10.2.3.2.3 Miljøregnskap – luftforurensing fra transport
Dagenssituasjonfor transportav tilslagfor StørenBetongASgir en transportavstandpå 43
kilometer,mensen gjennomføringav tiltaket vil gi en transportavstandpå 3 kilometerfra (Moe
Steinbrudd).Med et årligbetongtilslagsbehovpå 20 000tonn og 30 tonn pr lassgir det differansepå
53 360kilometer.I tilleggkommerandreleveransersomogsåkangi tilsvarendeinnsparing.Totalt
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kandet gi en innsparingpå 100000kjørte kilometer.Dieselforbrukvedslikkjøring er ca.5 liter/mil,
noe somgir en besparelsei dieselmengdepå ca.50.000liter. Miljøet kani tilleggsparesfor et
forbruk av 20 lastebildekktil en verdi av kr. 80.000. Ensliklastebilhar en levetid10 år og ca.
1.000.000km. Miljøet kandermedsparesfor produksjonav et slikt vogntogminst hvert tiende år.
10.2.4 Forslag til avbøtende tiltak
Avbøtendetiltak i forurensningsforskriften(§30-4) bør følges dersomstøvnedfallsmålingene
tilsier at
kraveneikkeinnfris:
•
•

•

Boreriggerskalha støvavsug medoppsamler.
Annetprosessutstyrskalenten væreinnebyggetmed varigtett konstruksjonmed
avsug/effektivstøvfiltrering,eller det skalbenyttesautomatiskvannpåsprøytingsanlegg
beregnettil bruk nedtil -10°Cvedknusing,siktingog transport.
Åpnelagerav råvarer,trafikkarealerog støvdeponiskalfuktesmed vanntilsatt
overflateaktivtstoff for å hindre støvflukt.

Andreavbøtendetiltak:
• Asfalteringav adkomstvei
• Utkjøpav boligsomliggerca.15 meter fra adkomstveien(figur 11, detaljreguleringsplan
).
10.2.5 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Det står i forurensningsforskriftenat virksomhetermed mindreenn500meter til nærmestenabo
skalgjennomførestøvnedfallsmålingermålt i 30-dagersintervaller.Måleperiodenskalvareminst ett
år, og såskalikkeavsluttesfør målingenedokumentererkravene. Slikmålingvil bli satt i gangså
snartaktiviteten i bruddet er godkjentog startet opp.
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10.3 Vannforurensing
10.3.1 Metode
Informasjoner hentet fra: TorsteinRognes(Gaulafiskeforvaltning/Gaula Natursenter), grunneier,
befaring.
Lovdata, innspilli brevsform fra FylkesmanneniSør-Trøndelagav 6.12.2013,NVE.
10.3.2 Influensområde
Nærliggendevassdragtil planområdet;Hølbekken,Sandbekkenog Gaula.
10.3.3 Dagens situasjon
ElvaGaulaer kjent for de fleste.Gaularennerca2 km fra Moe steinbrudd.
Pånedsidenav reguleringsområdetrennerSandbekken(lengreopp kalt Musbekken).I buffersoneni
nord finnesen mindrebekk,Hølbekken,somrennerut i Sandbekkennedstrømsplanområdet.
Vanndatafra Sandbekkenvisergodetil sværtgodenivåerpå næringssa
lter og bakterier.FraGaulaog
opp til FV30,en strekningpå ca.400meter, er bekkenet viktig gyteområdefor sjøørreten, og har
mellom60 og 100årsyngeli normaleår (kilde:TorsteinRognes,GaulaNatursenter). Viderefra
fylkesvegener det resterav en kraftstasjonog bekkenhar flere småfosserslikat fisk ikkegårvidere
opp i bekken.FørbekkenkrysserSanddalsvegen
graverbekkeni sandog silt og bekkeløpeter i stadig
endring.Vassdragethar i seglite naturlig flomdempingog reagerersomGaulavassdragetfor øvrig
spontantpå nedbør.

Figur22: KildeNVEAtlas
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10.3.4 Konsekvenser

– vannforurensning

10.3.3.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
Vil ikkeføre til endringeri vassdragssituasjonen.
10.3.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Vassdragssituasjonen
vil i liten gradbli berørt av at arbeideti steinbruddettas opp igjen.
Planområdethar en slikutforming at lite vannrennerinn i området.
Vedbruk av avbøtingstiltak(sepkt. 10.3.5) vil en kunnesikreat slamog sandfra steinbruddetikke
finner veienfra Sandbekkenslikat ørretyngelenblir påvirket.
Gaulahar stor betydningfor lokalt nærings- og friluftsliv. Gaulasverdi somlokalog nasjonallakseelv
må ruve høyt dersombruddet settesi drift.
10.3.5 Forslag til avbøtende ti ltak
• Gravingav avskjæringsgrøfteribuffersonenvestfor steinbruddetfor å forhindre at mest
muligvannrennerinn i området.
• Vannfra områdetkanledesvia fangdam(figur 23) hvor slamog steinstøvsedimenterefør
vannetgårut i Sandbekken.Pådennemåte hindresslamog finstoff å bli vasketut i
Sandbekken.Desmindrevannsomrennerinn områdetjo bedrevil slamlommerog
sedimenteringsbasseng
fungere.

Figur23: Illustrasjon fangdam.

•
•

Alle maskinersomer i drift i og rundt bruddet kanutstyresmedoljeabsorbent.
Storemengderdiesel/oljeskalikkeoppbevaresi området,mindre mengderdiesel/olje
oppbevaressikkert,i dertil egnedeog godkjentebeholdere.

10.3.6 Forslag til op pfølgende undersøkelser
Overvåkningog journalføringav utslipptil Sanddalsbekken
med tankepå suspendertstoff.
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10.4 Støyforurensing
10.4.1 Metode
Beregningav veitrafikk- og industristøyutført i henholdtil Nordiskberegningsmetodefor veitrafikkog industristøyav Reinertsen.DataprogrammetCadnA,versjon4.2 er benyttet til å utføre
beregningene.Miljøverndepartementetsretningslinjefor behandlingav støyi arealplanlegging
(støyretningslinjen)– T- 1442.
Uttalelsefra TromsøRyttersportsklubb.
10.4.2 Influens
Influensområdetfor støyforurensningvil værei steinbruddet,langsadkomstveifra FV30 og
nærliggendeområder.Nøyaktigområdefremgårav støysonekartutarbeidetav Reinertsen(se
vedlegg).
10.4.3 Dagens situasjon
Dagensstøyforurensinger minimal,da det ikkeer drift i steinbruddetog eksisterendeadkomstveifra
FV30 er sværtlite trafikkert.
10.4.4 Konsekvenser

– støyforurensning

10.4.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativetvil ikkeføre til endringerfor støyforurensingssituasjonen
vedog i steinbruddet.0alternativetvil heller ikkeføre til endringerav støyforurensningenfra tungtransportlangsFV30.
10.4.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Reinertsenhar lagetei støyutredning(vedlegg1) i forbindelsemedprøvedrifti steinbruddeti mars
2013.Utredningenhar tatt utgangspunkti Miljøverndepartementetsretningslinjefor behandlingav
støyi arealplanlegging(støyretningslinjen)– T- 1442.
10.4.4.2.1 Støy generelt
Omtrent 1,5 millioner mennesker i Norgeer utsatt for støyover 55 decibelfra ulike kilder. 28.000
personer er utsatt for flystøypå dette nivået.Ytterligere50 000er utsette for flystøyfrå 50 til 55 dBA
(http://www.avinor.no/avinor/miljo/30_St%C3%B8y
).
Reinertsensutredningkonkluderermed at støyfra steinbruddetvil væreunder 55 decibelfor alle
boenheteri områdetuten etableringav støyvoller.
Underarbeidetmedgrunnundersøkelserog prøveboringvinteren2012-2013ble det benyttet utstyr
somogsåer relevantnår steinbruddetkommeri ordinærdrift. Renskav fjell medgravemaskin.Og
boringmedsammetype boreriggsomvil bli benyttet underordinærdrift. NærmestenaboSverre
Engensierat støynivåetutomhusikkeopplevdessomsjenerendeog at støyenikkevar hørbar
innomhus.Underdette arbeidetgjennomførtevi egnestøymålinger.Målingenevisteat støyenvil
værenoe lavereenn denberegningenReinertsenlaget.Andrehar ogsåerfart det samme.
Det vil væreflere støykilderi forbindelsermed steinbruddet. Det vil værestøyfra lastebiler,
gravemaskiner,hjullastere,knuse-/sorteringsverkog sprengninger.
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Støyen/lydenfra selvesteinbruddetvil væreregistrerbari planområdetog i områdetrundt.
Lydstyrkenvil variere,men det er arbeidmed grovknusersomvil forårsakedenhøyestelyden.
10.4.4.2.2 Transportstøy
FraFV30 og opp til opplastingsstedeti steinbruddetvil det væreca.1,1km. Stigningsforholdog
kurvaturer slikat lastebiltrafikkenvil ha en snitthastighetpå ca.35km/t. Pågrunnav at veieni tillegg
gåri en smaldal, vil transportstøyværemegetbegrenset.Med unntakav ett bolighus(figur 11) som
liggeri veikryssethvor adkomstveientar av til EggaGård,ca10 meter fra veien, vil støyfra transport
knapt værehørbarfor noenfør transportenkommernedpå FV30. Dette bekreftesav SverreEngen.
Tiltaketvil dermedmedføremer støyfor en enebolig,men føre til støyreduksjonfor region
Støren/MidtreGauldalpå grunnav betydeligkortere transport. Sammenlignetmed transportfra
Aunøien grustakpå Rognestil Støren,hvor lastebilenevil ha en hastighetpå inntil 70 km/t og passere
like nærmeca12 boliger,vil støybelastningenværehelt ubetydelig.Transportenvil hverkenpassere
Størensentrumeller andreboligområder.
10.4.4.2.3 Støy i forhol d til hester
Det er kommetinnspillfra naboersommenerstøyfra steinbruddetkanværetil hinder for hestehold.
TromsøRyttersportklubbligger somnærmestenabotil LangnesFlyplassi Tromsø, ca.100-200meter
unnaflystripa. Heroppholderdet seghester bådeute og inne. Det er ingenjordvollereller annen
form for støyreduksjontil stede.
Lydtrykket25 m fra et jetfly somtar av er på ca.150decibel(http://no.wikipedia.org). Det er ukjent
hvor myelydenreduseres100-200meter unna,men hestenepå TromsøRyttersportsklubbutsettes
for atskillighøyerelyd enn naboenetil Moe steinbruddnoensinnevil. Lederi Tromsø
Ryttersportsklubb,VeronicaIsaksen,uttaler at «Flytrafikkengenererikkestore problemerfor oss».

Figur23: KildeTromsøKommunesnettsider

10.4.5 Forslag til avbøtende tiltak
• Etableringav støyvoll.
• Varseltil naboervedsprengning.
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10.4.6 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Støymålinger for å sikreat støyforskriftenskrav(T- 1442)overholdes.
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10.5 Forurenset

grunn

10.5.1 Metode
Forurensningsforskriftenskap.30 § 30-11, befaring.
10.5.1 Influens
Influensområdetfor forurensetgrunner planområdetog nærliggendeområder.
10.5.2 Dagens situasjon
Forurensningsforskriften
§ 2-4 sierat tiltakshaverskalvurdereom det er forurensetgrunni området
der et terrenginngreper planlagtgjennomført.Dersomdet er grunntil å tro at det er forurenset
grunni området,skaltiltakshaversørgefor at det blir utført nødvendigeundersøkelserfor å få
klarlagtomfanget og betydningenav eventuellforurensningi grunnen.Det er ikkeavdekketforhold
somtilsier at grunnener forurensetetter tidligeredrift i steinbruddet.
10.5.3 Konsekvenser

– forurenset

grunn

10.5.3.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
0-alternativet vil ikkeføre til endringeri grunnforurensningssituasjonen.
10.5.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Veddrift i bruddet vil diesel- og oljesølfra maskiner,samtlekkasjefra dieseltank,væreet
risikomomenti forhold til grunnforurensing.
10.5.4
•
•
•

Forslag til avbøtende tiltak
Lagringav dieseltanki godkjentebeholdere.
Tilgangpå oljeabsorbenti områdetog på alle maskiner.
Ingenlagringav smøreoljeri området,bør medbringesi servicebilvedbehov. Alternativt kan
slikt lagres i egnetcontainer.

10.5.5 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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11 Transport

og trafikksikkerhet

11.1 Metode
Samtalemed grunneier,kunnskapom lokalmiljøet,egnevurderinger

11.2 Influens
Influensområdeter planområdet,med adkomstveienfra avkjøringenfra FV30 og til steinbruddet,
samtnærliggendeområder.

11.3 Dagens situasjon – verdie r
Det er ca.400meter fra opplastingsste
det til vegenkommerinn på Sanddalsvegen.Sanddalsvegen
har standardsomskogsbilveiklasse2. Strekningenfra opplastningsstedetog ned til det gjenstår350
meter nedtil FV30er en strekningpå ca700meter. Strekningenbenyttespr idagsomadkomstvei
for OlafReppe(fritidsbolig) og SverreEngen(helårsbolig),samtnoe uttransporteringav tømmer.
Vegenbenyttesogsåsomadkomstfor flere setrei området.Ut over dette har strekningenhelt
ubetydeligtrafikk. Påde siste350meter tilkommer trafikken fra EggaGård.Herhar noe veien noe
mer fall. Forå drive en sikkertransportogsåvinterstid kreverdennestrekningennoemer
sandstrøing for opprettholdeen tilstrekkeligfriksjon.Påkjøringentil FV30 er oversiktligog
fartsgrensen på stedeter 70km/t. Etter påkjøringensomer næren bakketopp,har lastebilene
mulighettil rasktå oppnåsammehastighetsomden øvrigetrafikkeni beggeretninger.Strekningen
langsFV30 mot Støren,somikkehar gang- og sykkelvei, blir i liten gradbenyttet av myketrafikanter.

11.4 Konsekvenser

– transport

og trafikksik kerhet

11.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
Ved0-alternativetvil det ikkeværenoenforandringi trafikksituasjonenlokalt i Sanddalen, men
andre områdervi ha størrebelastningpå grunnav langtransport.Sanddalsveien
vil holdespå samme
nivåsomi dag.
11.4.2 Reguleringsplan

(dersom bruddet settes i drift)

11.4.2.1 Sanddalsveien
Engjennomføringav tiltaket vil føre til en størretrafikkbelastning(inn-/ut kjøring)på Sanddalsveien
.
Samtidigvil aktivitet i bruddet ha positivvirkningfor veilagetSanddalen
, med tankepå fordelingav
opprusting- og vedlikeholdsutgifterpå eksisterende tilkomstveiog at manvedfremtidig veibyggingi
områdetnyter godt av kort transportav grusog pukk.
11.4.2.2 Andre trafikanter
Engjennomføringav tiltaket vil totalt sett gi en mindre trafikkbelastninglangsFV30,da kortere
transportbetyr ca.100.000færreårlig kjørte kilometer.

11.5 Forslag til avbøtende tiltak
•

Breddeutvideadkomstveienslikat to lastebilerkanmøtespå heleveistrekningen.

11.6 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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12 Næringsliv og sysselsetting
12.1 Metode
Vurderingeneer basertpå uttalelserfra næringsliv,samtegnevurderinger. Virkningener spesielt
vurdert for følgendebedrifter; AuneTransportog RønningsgrindAS,StørenBetongog
Hugaasgruppen.

12.2 Influens
Lokaltnæringsliv.

12.3 Dagens situasjon
AuneTransportAShar pr i dagikketilstrekkeligtilgangpå steinav godnok kvalitet. StørenBetongAS
får levert betongtilslagfra leverandørsom har en transportavstandpå 43 kilometeren vei. Støren
BetongASer videreen viktig leverandørfor HugaasGruppenkonsern.

12.4 Konsekvenser
12.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
Ved0-alternativetvil det ikkeværenoenforandringfor næringslivog sysselsetting
.
12.4.2 Reguleringspla n (dersom bruddet settes i drift)
12.4.2.1 Konsekvenser for Aune Transport AS
Produksjonav grusog pukki Sanddalenvil bety myefor AuneTransportog datterselskapet
RønningsgrindAS.Det vil bidratil å sikreselskapenesvekstog utvikling,gjennomi størregradsikre
aktivitet til maskinerog personelli periodermed lavereaktivitet, spesieltpå vinteren.Jevnaktivitet
igjennomåret er mer og mer viktig for personellog økonomi.Å ha tilgangtil grusog pukkav høy
kvalitet igjennomheleåret er avgjørendefor å sikrearbeidsplassene
i framtida.
Det årligeuttaket vil variere i takt med markedetsetterspørsel,men det vil bli lagt opp til et
gjennomsnittligårliguttak på ca.100.000tonn. Storeutbyggingsplanerbådeinnenforvegog
jernbanetilsier at steinprodukter har en positivfremtid.
12.4.2.2 Konsekvenser for Støren Betong AS
Engjennomføringav tiltaket vil væreav positivbetydningfor StørenBetong.Bedriftener svært
interesserti å kunnebenytte lokalt produserttilslagtil sinbetongproduksjon,bådemed tankepå
redusertetransportutgifterog med hensyntil denmiljømessigebelastningen. Moe Steinbruddligger
kun 3 km fra StørenBetongAS,og vil i høygradkunnebidra til fortsatt positivutviklingav bedriften.
Seogsåuttalelsefra StørenBetong,RuneFolgerø(vedlegg2).
12.4.2.3 Konsekvenser for Hugaas -gruppen konsern
Engjennomføringav tiltaket vil væreav positivbetydningfor HugaasGruppenkonsern.Deres
leveranserbeståri høygradav prefabrikertekonstruksjoneri betongog stål.All betongproduksjonvil
i løpet av 2014bli samletpå Størenvedat produksjonsarealene
utvides.Forå fortsatt ha
konkurransekrafti et pressetmarkeder det viktig at betongenproduserespå Støren,med råvarer
somhar korte avstanderfor inntransport.Dette vil gi forutsigbareog konkurransedyktigepriser.Med
optimal tilvirkningskostog råvarerkostnår produkteneer størremarked,noesomvil gi et størreog
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tryggerevolum for deresarbeidsplasser.Seogsåuttalelsefra HugaasGruppenkonsern,FrankRobert
Hanshus,(vedlegg3).

12.5 Forslag til avbøtende tilta k
Ingen.

12.6 Forslag til oppfølgende unde rsøkelser
Ingen.
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13 Samfunnssikkerhet

og beredskap

I en beredskapssammenheng
vil det alltid værepositivt med kort og strategiskvei og avstand,samt
geografiskbeliggenhetfor å ha umiddelbartilgangpå grus,sandog steinmasser.

13.1 Metode
Lokalhistorie,egnevurderinger,samtuttalelsefra NVEv/JoarSkauge.

13.2 Influens
Nærmiljø,Midtre Gauldalkommune.

13.3 Dagens situasjon
Midtre GauldalKommuneliggeri en V-dal somgjørat det alltid vil væreen sannsynligfare for rasog
annenerosjonsomvil kreveumiddelbarog nærtilgangtil masser.Gaulaer ikkeregulert og
vannstandenvariereri takt mednedbør,snøsmeltingog erosjon/rasi nærhetog i andredelerav
Gaulasnedslagsfelt.Mindre flommer i Gaula,somi 1995og 1997,utløsteet akutt behovfor
steinmasserfor å sikreinfrastruktur og verdier.

13.4 Konsekvenser
13.4.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
Ved0-alternativetvil det ikkeværenoenforandringfor situasjonenfor samfunnssikkerhetog
beredskap.
13.4.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
Engjennomføringav tiltaket vil værepositivt i beredskapssammenheng
medtankepå tilgangpå
byggematerialefor flom og erosjonssikringi umiddelbarnærhet.Stadigøkendetendenstil
ekstremværgjørat Moe Steinbruddbør ha en viktig plassi beredskapssammenheng
. Seogså
uttalelsefra NVE,JoarSkauge(vedlegg4).

13.5 Forslag til avbøtende tiltak
Ingen.

13.6 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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14 Friluftsliv og rekreasjon
14.1 Metode
Samtalermedleder i grunneierlageti områdetKennethMoe og grunneierRolfF.Moe, søki
databaser.

14.2 Dagens situasjon – bruk
Det er ikkeavdekketat områdeti umiddelbarnærhettil bruddet er i bruk til friluftslivsaktiviteter.
Det er ingentilrettelagte parkeringsplasser
i nærhetenheller ingenmerkedeeller tydeligestier i
området.I buffersoneni vestkandet kandet væremuligmed noeaktivitet. Underarbeidmed
skogsdriftog grunnundersøkelser
vinter 2012-2013ble det ikkeregistrertfriluftsaktivitet eller
hjortevilt i området.
14.2.1 Naturbaseobjekt
Det er ikkeingenregistrertenaturbaseobjekt(statligsikredefriluftslivsområder)i Naturbasen
(Direktoratetfor naturforvaltning)i området.

Figur24: Nærmesteregistrerte naturbaseobjekter ved Gaula

14.2.2 Jakt
Grunneierlagetjakter/leier ut jakt i området. Jaktutøvelsenforegårfor det mestefra toppen av
steinbruddetog vestover mot Soknedal/Hauka.Formanneni grunneierlaget,KennethMoe, uttaler
at aktivitet i steinbruddetvil ha liten betydningfor deresjaktutøvelsei området.

14.3 Konsekvenser
14.3.1 0-alternativet (dersom bruddet ikke settes i drift)
Ingenkonsekvenserfor friluftslivet i området.
14.3.2 Reguleringsplan (dersom bruddet settes i drift)
I og med at menneskersjeldenbevegersegi området,vil aktivitet i steinbruddetha liten eller ingen
betydningfor utøvelseav friluftsliv.

14.4 Forslag til avbø tende tiltak
Ingen.
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14.5 Forslag til oppfølgende undersøkelser
Ingen.
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Vedlegg9 til detaljreguleringsplan

RI SIK O- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)
til reguleringsplanfor Moe Steinbrudd

Utarbeidet av :
Tiltakshaver: Aune Transport AS
Forslagsstiller:Aune TransportAS
Dato:20.02.14

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse
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1.I NNLEDNING
AuneTransportAS harutarbeidetenrisiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS)for reguleringsplanen
for Moe Steinbrudd.Detteer et krav for alle nye
planer,jf. Planog bygningsloven
Detteunderstrekes
i planog bygningslovens§ 4-3, hvor detbl.a.står:
”Ved utarbeidelseav planerfor utbyggingskalplanmyndigheten
påseat risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres
for planområdet,eller selv
foretaslik analyse.Analysenskalvisealle risiko- og sårbarhetsforholdsomhar betydningfor omarealeter egnettil utbyggingsformål,og
eventuelleendringeri slikeforholdsomfølgeav planlagtutbygging.”
Målet medarbeideter å kartleggehvilke uønskedehendelsersomkaninntreffevedå ta i bruk/endrearealbrukenfor detomsøkteområdet.Med
uønskedehendelsermeneshendelsersomkanrepresentere
enfarefor mennesker,miljø, økonomiskeverdierog samfunnsviktigefunksjoner.

2. K ORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Formåletmedplanforslageter å tilretteleggefor videredrift av steinbruddi Sanddalen,Midtre GauldalKommune.

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse
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3. M ETODE

Analysener basertpå metodebeskrivelse
fra DSB-rundskriv”Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging
” (rev. jan 2010).Mulige uønskedehendelser
er ut fra en generell/teoretisk
vurderingsorterti hendelsersomkan påvirkeplanområdetsfunksjon,utformingmm, og hendelsersomdirektekan
påvirkeomgivelsene(hhv konsekvenser
for og konsekvenser
av planen).Forholdsomer medi sjekklista,menikke er tilstedei planområdeteller
i planen,er kvittert ut i kolonnen”Aktuelt?” og kununntaksviskommentert.
Vurderingav sannsynlighetfor uønskethendelseer delti:
Katgori
1. Lite sannsynlig/ingentilfeller
2. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller
3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller
4. Meget sannsynlig/periodevis,lengrevarighet
5. Sværtsannsynlig/vedvarende

Forklaring
Mindreennenhendelseper1000år
Enhendelseper200– 1000år.
Enhendelseper20 – 200år / kjennertil tilfeller medkorterevarighet
Enhendelseper2- 20 år / forholdsomopptreri lengreperioder,flere måneder
Enhendelseper2 åreller oftere/ forholdsomer kontinuerligtilstedei området.

Vurderingav konsekvenserav uønskedehendelserer delt i:
Kategori
1. Ubetydelig/ufarlig:
2. Mindre alvorlig/ en vissfare
3. Betydelig/kritisk
4. Alvorlig/ farlig
5. Sværtalvorlig/ katastrofalt

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse

Forklaring
Ingenperson- ellermiljøskader/enkeltetilfeller av misnøye.
Skaderfor inntil kr. 30.000
Få/småperson- ellermiljøskader/belastende
forholdfor enkeltpersoner.
Skadermellomkr 30.000og 300.000
Kanføretil alvorligepersonskader/
belastende
forholdfor engruppepersoner.
Skadermellomkr 300.000og 3.000.000
Behandlingskrevende
person- ellermiljøskaderog kritiskesituasjoner.
Skadermellomkr 3.000.000og 30.000.000.
Personskade
sommedførerdødellervarigmen;mangeskaddeller langvarige
miljøskader.Skaderfor merennkr 30.000.000.
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Beregningav risiko
I risikobergningener uønskedehendelserplassertinn i ei matrisesomvisersumav sannsynlighetx konsekvens.Dennesummenvisersamlet
risikoverdi.Eksempel:Sannsynlighetsgrad
3 (sannsynlig/fleretilfeller) x Konsekvens4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi12.
Konsekvens:
1. Ubetydelig

2. Mindrealvorlig / en
vissfare

3. Betydelig/ kritisk

4. alvorlig / farlig

5. Sværtalvorlig /
katastrofalt

5

10

15

20

25

4. Megetsannsynlig/
periodevis,lengrevarighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig/ flere tilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindresannsynlig/ kjenner 2
tilfeller

4

6

8

10

1. Lite sannsynelig/ ingen
tilfeller

2

3

4

5

Sannsynlighet:
5. Sværtsannsynelig/
kontinuerlig

1

De ulike risikoverdienegis i tillegg enrisikofargesomvist i tabellenovenfor.Merk at risikoverdierkanhaforskjellig fargeavhengigav graden
av konsekvensog/ellersannsynlighet.
For hendelsersomliggeri rød sone, er risikoenuakseptabel.
Detteinnebærerat detmåutføresrisikoreduserende
tiltak, for å få risikoeninnenfor
akseptablerammer(helstgrønnsone).Dettekaninnebæreat et planlagttiltak måtasut av planenellerreduseres
i omfang.Det kanog lages
bestemmelser
medrekkefølgekravom sikringstiltak.Hvis enikke hargodnok kunnskapom risikoen,kandetstilleskravom nærmere
undersøkelser
i sammenheng
medbyggetiltakeller reguleringsplan,
slik at risikoenkankartleggesmerpresistslik at eventuelleforebyggende
elleravbøtendetiltak kanplanlegges.
Nårdetgjelderhendelseri gul sone, skaltiltak bli vurdertfor å bedresikkerheten.Det skalværeet målå få risikoensålav sompraktiskmulig.
Hendelseri grønnsoneeri utgangspunktet
uttrykk for akseptabelrisiko,menytterligererisikoreduserende
tiltak børgjennomføresnårdeter
mulig ut ifra økonomiskeog praktiskevurderinger.

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse
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4. I DENTIFIKASJON

AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER

Hendelse/ Situasjon
Naturrelatert risiko
Er planområdetutsattfor risiko som:
- Flom:elv, sidevassdrag
- Stormflo
- Havnivåstigning
- Overvann/ vanninntrenging
- Grunnforhold
- Radon
- Kvikkleireskred
- Jord- og flomskred
- Snøskred
- Steinsprang
- Fjellskred
- Skogbrann
- Gressbrann
- Endretlokalklima (f.eks.fjerning av
vegetasjonssoner,
bygningersom gir
ugunstigevindforhold)
- Påvirkesplanområdetav naturlige
terrengformasjoner
somutgjør
spesiellfare.
- Spesieltvindutsatt
- Spesieltnedbørutsatt
- annet(fyll ut)

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse

Aktuelt?

Anleggsp.

Sanns.

Kons.

Risiko

Ja/ Nei

Ja/ Nei

1 -5

1-5

Farge

JA
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
NEI
JA
NEI
NEI
NEI
NEI

JA

1

1

1

JA

1

1

1

JA

1

1

1

Kommentarer Tiltak

Barevedavdekkingog ekstremnedbør

NEI

NEI
NEI
NEI
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Virksomhetsrelatert risiko
Er planområdeti farepga.risiko som:
- Industrianlegg(brann/eksplosjon,
kjemikalieutslipp/ forurensninger)
- Lagringsplasser
for farligestoffer
(industri,bensinstasjoner)
- Veitrafikk/ transportnett
- Påkjørselav myketrafikanter
- Møteulykker
- Utforkjøring
- Anleggstrafikk
- Trafostasjoner
- Elektromagnetisk
felt fra
kraftledninger
- Elektrisitet/ ledningsbrudd
elektrisitetsforsyningsområde
- Nærhettil jernbane
- Risikofor vannledningsbrudd
- Dambrudd
- Avrenningfra fyllplass/ tidligere
avfallsdeponi.
- Utslipptil sjøog vassdrag
- Utslipptil grunn
- Transportav farlig gods(spesielle
traséer)
- annet

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse

Aktuelt?
Ja/ Nei

Anleggsp.
Ja/ Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1- 5

Risiko
Farge

Kommentarer Tiltak

NEI
NEI
NEI
JA
JA
JA
JA
JA
NEI

JA
JA
JA
JA
JA

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

JA
JA

1
1

1
1

1
1

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
JA
NEI
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Beredskapsrelatertrisiko
Er områdetutsattfor risiko knyttettil
beredskapog infrastruktur:
- Utrykningstidfor brannvesen
- Slukkevannskapasitet
/vanntrykk
- Manglendeavløpskapasitet
/sårbart
vassdrag
- Manglendealternativvegforbindelse
- annet

Aktuelt?
Ja/ Nei

Infrastruktur
Vil planenutgjøreenrisiko for
eksisterende
infrastruktursom:
- Vannledninger
- Spillvannsledninger
- Overvannsledninger
- veier
- gangveier/ fortau
- Telekommunikasjon
- annet

Aktuelt?
Ja/ Nei

Støyog forurensing
Kantiltaketmedføre:
- Luftbårenstøy
- Vibrasjoner
- Forurensingav luft
- Forurensingav grunn
- Forurensingav sjøog vassdrag
- Forurensingavdrikkevannskilde
- annet

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse

Anleggsp.
Ja/ Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Anleggsp.
Ja/ Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Aktuelt?
Ja/ Nei

Anleggsp.
Ja/ Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEI

JA
JA
JA
JA
JA
JA

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
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Sårbareobjekter
Vil planforslagetpåvirkesårbare
objekteri nærområdet
som:
- barnehage
- Skole
- Helse- og omsorgsinstitusjoner
- andreviktige offentligebygg(brannog politistasjon,rådhus,etc.)
- barnsleke- og oppholdsarealer
- kulturminner/kulturmiljøer
- kulturlandskap
- jordbruksarealer
- viktigenaturområder:
(biomangfold)
- Sårbarflora / rødlistearter
- sårbarfauna/ fisk / rødlistearter
- viktigefriluftsområder
- viktige oppholdsområder
og
trekkveienfor vilt
- drikkevannskilder
- vernedevassdrag(innenfor100m
sonen)
- andreviktige vassdrag
- øvrigsårbarinfrastruktur
- annet

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse

Aktuelt?
Ja/ Nei

Anleggsp. Sanns.
Ja/ Nei
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
JA
NEI
NEI

JA

1

1

1

JA
NEI

JA

1

1

1

JA
NEI
NEI

JA

1

1

1
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5. A NALYSE AV RISIKO

Anleggsperiode
Tiltaketmedføreringenuakseptabel
risiko i anleggsperioden.
De farer/sårbarheter
somer identifisertliggeralle innenfor“grønnsone”.
Etter gjennomføring
Gjennomføringenav tiltaketmedføreringenuakseptabel
risiko ettergjennomføring.De farer/sårbarheter
somer identifisertliggerinnenfor“grønn
sone”.

6. SAMLET VURDERING AV RISIKO

ROS-analysenviserat tiltaket ikke medførerfarer/sårbarheter
ut overakseptabelrisiko. Alle områderer innenfor“grønnsone”.
Tiltak mot uønskedehendelseni anleggsperioden
vil ivaretasgjennomtiltakshaversHMS-plan.

4.8Risiko- ogsårbarhetsanalyse
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Aune Transport AS
7387 SINGSÅS

Vår referanse
201317805-2

Deres referanse

Dato
29.04.2013

Vedr. oppstart av detaljregulering - Mo Steinbrudd, del av 43/1 i Midtre Gauldal
kommune

Deres oversendelse mottatt her 25.04.2013.
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å
være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Oversendelsen inneholder få opplysninger. Det er ikke angitt omfang (utstrekning og
uttaksvolum) eller om tiltaket vil være KU-pliktig. Planbeskrivelsen må beskrive hvilke
virkninger tiltaket vil ha for miljø og samfunn.
Ut fra de opplysninger som foreligger har ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune andre
merknader til igangsatte planarbeid. Vi vil komme tilbake med en mer utførlig uttalelse når
foreligger et planforslag.

Med hilsen
Stig Roald Amundsen
fagsjef
Tore Forbord
Gjenpart:.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, her.
Midtre Gauldal kommune
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka

Saksbehandler: Tore Forbord, tore.forbord@stfk.no,
Postadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM

Telefon:
Bankkonto:
Org.nr.:

+47 73 86 60 00
8601.27.27277
938 634 556
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E-postadresse:
Postmottak@stfk.no
Internett:
www.stfk.no

Statens vegvesen
Aune Transport AS
v/ Arnt Egil Aune
7387 SINGSÅS

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region midt

Tone Wikstrøm -

2013/048893- 002

Varsel om planoppstart med reguleringsplan
Sanddalen i Midtre Gauldal kommune

Deres referanse:

Vår dato:

14.05.2013

for Mo steinbrudd i

Viser til varsel om planoppstart for Mo steinbrudd i Sanddalen i brev innkommet den 25. april
2013.
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget på nåværende tidspunkt.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Randi Trøan
senioringeniør

l

UJ

hL,
i4Lt,
Tone Wikstrøm

\

Kopi: Midtre Gauldal kommune

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt

Telefon: 02030
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no

Fylkeshuset
6404 Molde

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM
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Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

RETTSHJELPFIRMAE
T

TEBJE SVENDSEN
Aune Transport AS
v/Arnt Egil Aune
7387 SINGSAS
ae@aune-transport.no

Fr0ya, 21. mai 2013
MERKNAD TIL VARSEL OM PLANOPPSTART - MO STEINBRUDD
Det vises til deres varsel om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljreguleringfor
omrade i Sanddalen i Midtre Gauldal kommune.
Undertegnede representerer Olaf Reppe som er eier av naboeiendommen gnr. 42, bnr. 15 som
har felgende merknader til varsel om planoppstart:
Olaf Reppe har sterke innsigelser mot at et omrade som i overordnet plan er lagt ut til LNF
formal, na s0kes regulert til steinbrudd for massetak, knusing og massemottak for
gjenvinning
. Ingen av disse formalene er sasrlig forenelig med eksisterende gardsdrift og bruk
av fritidseiendomme
r i omradet og vil representerer et sterkt og irreversibelt inngrep i forhold
til eksisterende flora og fauna.
I tillegg er de forslatte bruksomrader sa langt en kan komme fra dagens arealdisponering i
kommuneplanens arealdel og vil dermed bryte med den forutberegnelighet planer skal
representere.
Ettersom en plan som foreslatt vil fa vesentlige virkninger bade for milj0 og samfunn
forutsettes det at det vi bli krevd planprogram jfr. plan- og bygningslovens § 12-9, ettersom
reguleringsplan ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller omradeplan og
virkningene av tiltaket ikke er beskrevet.
Ved at planen vil medf0re sterkt og irreversibelt inngrep i eksisterende flora og fauna, relativt
mye transport inn- og ut av omradet, en totalt annen virksomhet enn det som ellers ut0ves i
omradet, at bade naerhet og plassering av massetaket h0yt opp i dalsiden vil vasre spesielt
belastende for omgivelsene med stor fare for bl.a. st0ybelastning, i tillegg til at det skal drives
massemottak for gjenvinningmed fare for avrenning m.m. medf0rer at planen ma anses a ha
massiv virkningfor milj0 og samfunn. Det forutsettes pa den bakgrunn at disse virkningen
konsekvensutredes jfr. plan- og bygningslovens § 4-2.
Det kan ikke vssre at det er et tilfeldig selskaps sin darlige 0konomi som skal vasre avgj0rende
i forhold til vurderingen om et slikt massivt inngrep skal kunne dilates i et sarbart omrade
som Sanddalen. Plan- og bygningsloven legger opp til gode prosesser hvor alle virkningerav
slike tiltak blir vurdert etter f0re var - prinsippet, noe som ogsa ma danne grunnlag forden
forestaende planprosess.
Postadresse:
Postboks71
7261 SISTRANDA

Telefon: 72 44 90 50
Mobiltlf. 90 99 02 44
E-mail:terje.svendsen@online.n
o
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Organisasjonsnr.
977 377 676 MVA

Dersom en plan med et oms0kt innhold blir en realitet, vil del medf0re at gnr. 42, bnr. 15 blir
totalt ubrukelig som fritidseiendom og medf0re bade en sterkt redusert bruksverdi og en
massiv verdireduksjon for eierne. Det vil i den anledning tas forbehold om a komme tilbake
med krav i den forbindelse dersom oms0kte tiltak skulle bli en realitet.

Yen

Registrert rettshjelper

Postadresse:
Postboks 71
7261 SISTRANDA
terje.svendsen@online.n
o

Telefon: 72 44 90 50
Mobiltlf. 90 99 02 44
Fax.: 7 2 4 4 7 2 91
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Organisasjonsnr
.
977 377 676 MVA
E-mail:

Tilslagfor produksjonav betong.

StørenBetongASsysselsattei 2013tilsvarende12 årsverk,og haddeen omsetningpå ca.20 mill.
Bedriftenhar siden2006hatt omtrentlig doblingav omsettingog antallansatte,noevi syneser en
stabilog positivutvikling.
Bedriftenhaddei 2013behovfor i overkantav 2o.oootonn med egnetsandog stein(tilslag)til sin
produksjonav betong.
Grunnetbeliggenhetentil densompr i dagleverer egnettilslag,medfører dette transport av ca.700
lastebil-lassmed transportlengdepå 43 km en vei, en distansepå til sammenca. 60.000kjørte km.
Bedriftener svertinteresserti å kunnebenytte lokalt produserttilslagtil sinproduksjonfor og
redusereutgifter og miljømessigbelastning.
Bergartenesomer undersøkti Moe Steinbruddlater til å væresvært godt egnetsomdel av tilslag
(stein/ pukk)til betong.Denlysefargengjørdenogsågodt egnettil produksjonav betongelement
med «frilagt singel»eller med slipte/polerte overflater.
Moe Steinbruddliggerkun 3 km ifra StørenBetongASog vil i høygradkunnebidra til fortsatt positiv
utviklingav vår bedrift.

RuneFolgerø
StørenBetongAS
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Uttalelse
Uttalelsetil AuneTransportAS vedrørendefremtidigemasseforekomster
somvil styrke
regionen.

HugaasGruppenKonsernhar150ansatte,omsetningpåca400mill i 2013deravutgjør
HugaasEntreprenørKonsernenomsetningpå250mill.

For 2014-2017harvi i entreprenørselskapenepotensiellomsetningpå1,7Mrd i byggfor
Næring,Fjørfeog Sport.

Våreleveranserbeståri høygradav prefabrikertekonstruksjoneri betongog stål. All
betongproduksjonsamlesi 2014påStørenvedat vi utviderproduksjons
arealene.For å
fortsatthakonkurransekrafti et pressetmarkeder detviktig for ossat betongproduserespå
Størenmedråvarersomharkorteavstanderfor inntransport, somgir forutsigbareog
konkurransedyktigepriser.Det er ogsåviktig for vår miljøprofil at våreråvarertransporteres
såkort sommulig.

Tiltaket til AuneTransporter av storbetydningfor ossmedstabilleverandørav råvarertil
betongbasertpålokaleressurserav megethøgkvalitet.

Regionenmanglerkonkurransedyktigtilslag i området(godkjentgrusfor betongproduksjon).
Detteer negativtfor områdetog enbegrensningfor vår viderevekst.Våreprodukternår
størremarkederhvis tilvirkningskostog råvarerkoster optimale,detgir et størreog tryggere
volum for vårearbeidsplasser.
Støren 23.01.2014

Frank Robert Hanshus - Hugaas Entreprenør
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Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

08.11.2013

Aune Transport AS
7387 SINGSÅS

Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for Moe steinbrudd Midtre Gauldal 43/1
Fylkesmannen har mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

• Forholdet til overordnet plan
Det planlegges etablering av masseuttak i Sanndalen, 2 km nord for Støren
sentrum. Etter Fylkesmannens vurdering er det uheldig at det åpnes for
masseuttak uten at det er avklart i en overordnet sammenheng, som
kommuneplanens arealdel.
• Landbruk og bygdeutvikling
I det videre planarbeidet er det viktig at virkninger for landbruket, herunder
både skog- og ev. beiteinteresser, blir vurdert og beskrevet. Det samme gjelder
virkninger for kulturlandskapet.
Det er to MIS-figurer nord og vest for planområdet. Fylkesmannen forutsetter
disse ikke blir berørt.

at

• Miljøvern
Fylkesmannen viser til forurensningsforskriftens
kapittel 30 som omfatter
stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk, samt siktestasjoner som
produserer pukk, grus, sand og singel. Forurensningsloven og forurensningsforskriften krever en vurdering av de forurensningsmessige konsekvensene av
etablering av masseuttak. Fylkesmannen mener at de vurderingene som kreves
etter forurensningsforskriftens
kapittel 30 bør synliggjøres i planprosessen. Ved
at det settes krav om vurdering av problematikk knyttet til støv, støy og
avrenning allerede i reguleringsplanen, blir forutsetningene for arealbruken og
driften synliggjort i en tidlig fase og naboer og andre berørte får en
forutsigbarhet for at deres interesser blir ivaretatt.
Gode bestemmelser i reguleringsplanen kan være forebyggende med tanke på
klager. Det gir også kommunen myndighet til å håndtere eventuelle konflikter
som måtte oppstå.

Embetsledelse og
administrasjonsstab

E-post

Kommunal- og
samordningsstab

fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling
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www.fylkesmannen.no/st

Miljøvemavdeling

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

Orgamsasjonsnurnrner:

974764350
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På denne bakgrunn forventer Fylkesmannen at det gjøres rede for utfordringer
knyttet til støy, støv, avrenning, forurensning til grunnen, vassdrag og
istandsetting etter endt driftstid.
Støy
Det er allerede utarbeidet en støyrapport som viser støybildet fra driften i
masseuttaket. Dette er positivt. Støyrapporten viser at dersom det etableres en
4 meter høy støyskjerm/støyvoll med en lengde på 12 meter vil ingen av de
nærliggende boligene få støyforhold som overstiger grenseverdiene i T-1442. I
rapporten er det beskrevet hvordan støyvollen bør plasseres. Det står videre
beskrevet driftstid og det oppgis at det vil foretas ca. 2 sprenginger i året og at
naboer blir varslet i forkant av sprenging.
Plassering av støyvoll, driftstid og krav om varsling før sprenging må tas inn i
plankartet og planbestemmelsene slik at det sikres at de angitte støytiltakene
blir fulgt opp. Det må også settes krav om at støytiltak skal være etablert før
driften settes i gang.
Følgende bestemmelser kan anbefales:
Støy fra området skal aldri overstige følgende grenser (forur.forskriften
Mandag.fredag

55 L

Kveld mandag-fredag

50 L,n)

berdag

Sendhellegdager

Natt (kl. 23-07)

45 L4 en

45 Ln•P

50 L

§ 30-7):
Natt ød• 2347)

60 LAir,s,

Støyskjerm (som beskrevet i støyrapport fra Reinertsen datert 22.03.2013) som
sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2012, skal
være ferdig etablert før arbeid innenfor planområdet kan starte.
Drift tillates mandag - lørdag mellom kl. 06.00 og kl. 20.00. Sprengninger skal
bare skje mellom kl. 07.00 og 16.00 mandag-fredag. Naboer skal være varslet
om når sprengninger skal skje.

Støv
Eventuelle problemer med støvflukt må beskrives i planbeskrivelsen. Masseuttak
som etableres nærmere naboer enn 500 meter skal etter forurensningsforskriften §§ 30-4 og 30-9a gjennomføre støvnedfallsmålinger og iverksette
støvdempende tiltak. Eksempel på støvdempende tiltak er vanning av
bruddområdet, utstyr og maskiner for å hindre støvflukt som er til sjenanse for
naboene. Dette er krav som må tas inn i reguleringsbestemmelsene for å
forhindre at støvflukt fra bruddområdet blir problematisk for omgivelsene.
Følgende bestemmelse kan anbefales:
I tørre perioder med mye støvfukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for
å hindre støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller
kloring/kalking av uttaket og massene.
i r nnen
Fylkesmannen påpeker at drivstoff, smøreoljer og kjemikalier som oppbevares
og benyttes i området kan medføre forurensning til grunnen eller avrenning til
eventuelle nærliggende vassdrag. Driften i seg selv kan også medføre fare for
forurensninger ved uhell eller lekkasjer. Det må derfor gjøres rede for hvordan
forurensningsfaren skal håndteres innenfor planområdet og hvilke avbøtende
tiltak som kan settes i verk for å forhindre forurensning. Avbøtende tiltak må tas
inn i bestemmelsene.
Forurensnin
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Følgende bestemmelser kan anbefales:
Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende (i en container el) og skal være sikret for å hindre avrenning og
forurensing til grunnen. Det skal etableres rutiner og tiltak som hindrer
forurensing i grunnen.

Vassdrag
Det ligger en bekk i utkanten av planområdet. I planbeskrivelsen må det gjøres
rede for hvilke konsekvenser driften av masseuttaket vil ha for bekken i form av
avrenning fra driften og tilslamming. Det må gjøres rede for om bekken er
fiskeførende. Dersom det er fisk i bekken må det vurderes om tilføring av
partikler til vassdraget som kan skade fisken.
Dersom det i forbindelse med masseuttaket skal være utslipp til vann eller
dersom det er grunn til å tro at støv og partikler fra driften kan ha negative
konsekvenser for elva/bekken, må det tas inn bestemmelser som sikrer at det
blir gjennomført undersøkelser/overvåkning av utslipp til bekken. Det må settes
krav til tidspunkt for gjennomføring. Bestemmelsene må også sikre at det gjøres
tiltak for å bedre vannkvaliteten dersom prøveresultat indikerer at mengden
suspendert stoff er så høy at man risikerer at målet om god økologisk tilstand for
de biologiske kvalitetselementene (jf. vannforskriften vedlegg V) ikke nås.
Fylkesmannen anbefaler følgende bestemmelser:
Utslipp til elva/bekken [navn] skal overvåkes og journalføres med tanke på
suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at
reguleringsplanen er vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har
negative konsekvenser for fisk eller vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes
snarest mulig og innen rimelig tid.

De onerin av to masser
Fylkesmannen forventer videre at det gjøres rede for om det er behov for
deponering av masser i forbindelse med utvidelse av bruddområdet. Toppmasser
i form av jordbruksareal, myr eller skogsmark må fjernes for å nå ned til
berggrunnen og disse massene må mellomlagres inntil området skal
revegeteres. Fylkesmannen ber om at det gjøres rede for hvor mye toppmasser
som skal mellomlagres og at det avsettes et område i planen hvor disse massene
kan mellomlagres på en hensiktsmessig måte.
Landskap
Det må også gjøres rede for etterbruk av området og beskrives om området kan
fungere som for eksempel deponiområde etter endt bruk, eller om det skal
istandsettes og revegeteres. Det bør tas inn bestemmelser om dette i planen.
Masseuttak medfører store landskapsinngrep og kan være skjemmende. For å
skjerme omgivelsene må det utarbeides reguleringsbestemmelser som sikrer at
det bevares en vegetasjonssone/etableres en buffersone rundt bruddkanten. Det
bør lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at buffersonen er etablert før
driften kan starte.
Naturman foldloven
Fylkesmannen påpeker avslutningsvis at alle saker som berører natur- og miljø
skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7).

Side269

4

Dette innebærer at det må beskrives hvilke arter som finnes innenfor
planområdet og hvordan eventuelle sårbare arter kan bli berørt av inngrepet og
driften. Fylkesmannen oppfordrer til å synliggjøre vurderingene etter
naturmangfoldloven i saksfremlegget som følger med planen når den sendes til
offentlig ettersyn. Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil
regnes som en saksbehandlingsfeil.
Forholdet til andre lovverk
Alle masseuttak som omfatter stasjonære eller midlertidige/mobile
knuseverk
eller siktestasjoner er meldepliktige etter forurensningsforskriften
kapittel 30, §
30-11. Melding om oppstart/endring i driften skal sendes til Fylkesmannen i god
tid før virksomheten starter opp. Meldeskjema for knuseverk og siktestasjoner
kan fås ved henvendelse til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.
Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen ved spørsmål om overnevnte tema eller
dersom det er uklart hvilke beskrivelser og bestemmelser som skal tas inn i
planen.
• Barn og unge
Ingen merknad.
• Sosial og helse
Ingen merknad.
• Universell utforming
Ingen merknad.
• Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.

Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på
høring. Vi tar forbehold om at det da kan foreligge nye momenter som endrer
forutsetningene for vår vurdering av planforslaget.

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)
direktør

Tor Sæther
plankoordinator

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Kontaktpersoner:

Landbruk: Margrethe Halsan, tlf. 73 19 92 73
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf 73 19 91 48
Sosial og helse: Harry P.A. van de Water tlf. 73 19 93 13
Universell utforming: Svein Horn Buaas tlf. 73 19 91 79
Samfunnssikkerhet: Svein Horn Buaas tlf. 73 19 91 79

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Midtre Gauldal kommune

PB 2350 Sluppen
Rørosveien 11
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/299-12
Utvalgssak
Møtedato
90/14
10.06.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Etablering av ny boligtomt på gnr/bnr 280/1 - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - Jon Kjelden

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon, fradeling av boligtomt gbnr 280/1 - søker Jon Kjelden
2
I
Ettersendelse - kart og uttalelse fra Statens vegvesen
3
N Anmodning om uttalelse - Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
boligtomt - gbnr 280/1, 7295 Rognes - søker Jon
Kjelden
4
U Anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
boligtomt gbnr 280/1
5
X Kart
6
X Oversiktskart
7
U Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt gbnr 280/1, 7295 Rognes - søker Jon Kjelden
8
N Uttalelse - Søknad om dispensasjon - gbnr 280/1 søker Jon Kjelden
9
I
Uttalelse - dispensasjon for fradeling av boligtomt gbnr 280/1 - Rognes - Midtre Gauldal kommune
10 I
Uttalelse - Fradeling av boligtomt - gbnr 280/1 Midtre Gauldal kommune
11 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- fradeling av boligtomt - Midtre Gauldal 280/1
12 S
Etablering av ny boligtomt på gnr/bnr 280/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - Jon Kjelden
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Jon Kjelden
Jon Kjelden
Aril Røttum

Statens vegvesen m.fl.

Jon Kjelden
Rannveig Singsaas
Statens vegvesen - Region midt
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Saksopplysninger
Bakgrunn
Jon Kjelden har i brev datert 29.01.2014 søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
etablering av en ny eneboligtomt på grunneiendommen gnr/bnr 280/1.
Boligtomten er tiltenkt hans yngste sønn som skal overta storfedrifta på gården.
Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket:
Ønsket størrelse på tomten er 1 daa.
Tomten ønskes plassert på østsiden av elva Bua. Det er ikke etablert boligbebyggelse på denne
siden av Bua fra før. Den etablerte boligbebyggelsen i området er konsentrert på vestsiden av Bua.
Tomten blir liggende ca. 100 meter fra Kjelden gård, på et høydedrag sør for Fv30. Området rundt
tomten er preget av skog og dyrka mark, samt enkelte landbruksbygninger i tilknytning til den
planlagte tomten.
Tiltaket vil ikke berøre dyrka mark.
Teknisk infrastruktur/adkomst
Grunnforholdene består i dag av et tykt lag med breelvavsetninger. Grunnforholdene tilsier at det er
stor sannsynlighet for grunnvann i området. Infiltrasjonsevnen er regnet som god.
Adkomsten skjer i dag via en egen avkjørsel fra Fv30 og videre opp langs en eksisterende traktorvei.
Denne ønskes brukt som hovedadkomst til den nye boligtomten.
Overordnet plan
Tomten omfattes delvis av ”Reguleringsplan for Fv30, Bones – Kjelden” og Kommuneplanens arealdel.

Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel. Rød pil viser område for ønsket plassering av boligtomt. Grønn
farge viser LNFR-sone 1, hvor det forbys bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
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Figur 2: Viser utdrag fra gjeldende reguleringsplan for området, ”Reguleringsplan for Fv30, Bones-Kjelden” datert
09.12.2013. Rød sirkel viser ønsket plassering av ny boligtomt. Blå sirkel viser dagens plassering av Kjelden Gård. Lys
grønn farge viser formålet LNFR hvor boligbebyggelse er forbudt.

Begrunnelse:
Søknaden begrunnes med at ny Fv30 hindrer fradeling av ny boligtomt ved Kjelden gård.
Det vises for øvrig til søknaden i sin helhet.
Høring/offentlig ettersyn:
Saken ble sendt på høring i perioden 26.02.2014 – 26.03.2014. Følgende sektormyndigheter har gitt
sin uttalelse innenfor fristen.
- Landbrukskontoret ved Midtre Gauldal kommune i brev datert 25.02.2014
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og gir samtykke til fradeling av 1 daa stor tomt for
etablering av bolig som omsøkt med hjemmel i jordlovens § 12.
Dette begrunnes med at fradelingen vil bidra til å styrke og opprettholde bosettingen i området.
Kommunen kan ikke se at fradelingen vil medføre vesentlige uheldige drifts- og miljømessige
ulemper for landbruket på gården og i området. Fradelingen endrer ikke på bruksstrukturen i
området.
- Statens vegvesen i brev datert 03.03.2014
Ingen merknader.
Minner om at tiltakshaver må søke om å etablere avkjørsel fra Fv30.
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 25.03.2014
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt. Dersom kommunen ønsker å gi
dispensasjon må det vurderes om området er støyutsatt. Dersom det er grunn til å tro at ny
bebyggelse får støyverdier over angitte grenseverdier i T 1442/2012 må det gjøres en støyberegning
samt at det må settes som vilkår til dispensasjonen at nødvendige avbøtende tiltak blir gjennomført
for å sikre at ny bebyggelse får tilfredsstillende støyforhold.
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldsloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres
for hvordan prinsippene § 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en
saksbehandlingsfeil.
Saken er også forelag Sør-Trøndelag Fylkeskommune som ut i fra de interesser de skal ivareta ikke
har merknader til dispensasjonssøknaden. Det vises imidlertid til den generelle aktsomhetsplikten i
kulturminnelovens § 8.
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Vurdering av dispensasjoner:
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven, dersom det foreligger
en skriftlig begrunnet søknad.
Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. PBL § 19-2 sier at dispensasjon
ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter fra loven skal dispensasjonens konsekvenser for helse,
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet tillegges særlig vekt.
En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Dette
bekreftes i bestemmelsenes forarbeider i Ot.prp. nr. 32 s.207-208, hvor det uttales at det ikke skal
være noen kurant sak å få dispensasjon. Det vises til at planene er gjenstand for en omfattende
beslutningsprosess og at disse omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk, vil over
tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt
om søknaden.
Vurdering
Boligbebyggelse
Det omsøkte tiltaket er isolert sett karakterisert som et beskjedent tiltak. Det er snakk om en
boligtomt på 1 daa som ikke setter LNF-formålet vesentlig til side. Jordlovsbehandling bekrefter
dette. I tillegg er det gode muligheter for teknisk infrastruktur, noe som taler mye for at en
boligtomt kan etableres i dette området. Etter samtale med Eiendom- og kommunalteknikk er det
heller ingen umiddelbare faktorer som tyder på at en slik utbygging skal bli problematisk.
Fylkesmannen sier imidlertid i sin uttalelse at ny boligbebyggelse bør plasseres i områder avsatt til
boligbygging i overordnet plan, og at en bit-for-bit utbygging av er uheldig fordi det over tid vil føre
til undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. De sier
videre at sumeffekten av slik utbygging kan ha negative konsekvenser for både biologisk mangfold,
friluftsliv og kulturlandskap.
Rådmannen er enig i at ny boligbebyggelse bør vurderes gjennom overordnet plan, og ikke gjennom
gradvis utbygging slik det legges opp til her. Det hører med til saken at området på denne siden av
Bua heller ikke er preget av boligbebyggelse fra før, da Bua fungerer som et naturlig skille mellom
eksisterende boligbebyggelse og landbruksbebyggelse. En eventuell fradeling vil dermed åpne et
”nytt” område for boligbygging, noe som bør forbeholdes gjennom overordnet plan. Rådmannen
slutter seg med bakgrunn i dette til Fylkesmannens forslag om at en slik utbygging bør avklares
gjennom overordnet plan. Rådmannen foreslår at dette tas som et innspill til neste rullering av
kommuneplanens arealdel.
Dersom det åpnes for boligbygging vil det være hensiktsmessig å avklare visse forhold før en
eventuell fradeling.
Støy
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Støyforholdende må vurderes ihht. kravene som stilles i T-1442/2012. Avbøtende tiltak må
gjennomføres dersom disse verdiene overstiger nivåene som er nevnt i denne veilederen.
Avkjørsel til Fv30
Det må foreligge en godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen for utvidet bruk av avkjørselen
før en eventuell fradeling.
Vann- og avløp
Grunnforholdene er gode, både mtp. vannforsyning og avløpshåndtering i form av infiltrasjon. Det
er imidlertid ikke avklart om det eksisterer private brønner i området. Private brønner må ikke bli
berørt av tiltaket.
Strøm
Strømforsyning må avklares med den lokale nettleverandøren.
Renovasjon
Renovasjon må følge de faste etablerte ordninger.
Tiltaket er kontrollert opp mot DNs naturbase, Riksantikvarens kulturminneregister, Kommunens
web-innsyn, samt NGUs løsmassekart. Det er ikke gjort registreringer i området av vesentlig
betydning.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Det forutsettes at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Konklusjon
Rådmannen konkluderer med at omsøkt boligtomt ikke bør fradeles. Bakgrunnen ligger i at omsøkt
område ikke er preget av boligbebyggelse fra før og bør avklares gjennom kommuneplanens
arealdel dersom det skal åpnes for boligbygging.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon.
Avslaget begrunnes med fradelingen må vurderes ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.
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-----Opprinnelig melding----Fra: jon kjelden [mailto:jon.kjelden@gmail.com]
Sendt: 29. januar 2014 07:38
Til: postmottak
Emne: Tomtefradeling på Kjelden Gård.

Jeg søker herved om dispensasjon fra kommuneplanen for å fradele ca.1 da til boligtomt fra
eiendommen 280/1 i Midtre Gauldal, da denne ligger i L.N.F område.
På grunn av vegomlegging av FV30 forbi Kjelden vil det omsøkte område være det eneste aktuelle
tomt for en enebolig.
På arealet er det i dag ett vedskur og vegomleggingen tar resten av jordstykket.
Tomta blir bebygd av min yngste sønn, som har flyttet tilbake fra Trondheim med familien, for å
satse på en framtid på landet og en videreføring av storfedrifta på gården.
Vatn og avløp løses fra gårdens private vannkilde og avløp til infiltrasjonsanlegg med egen
septiktank.
Legger ved kart over området og uttalelse fta Vegvesnet.
Håper på raskt svar da tomta må klargjøres til våren.
Med hilsen
Jon Kjelden
7295 Rognes
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Utskrift

Side1 av 1

SITU ASJONSKART
Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:
MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Dato: 18/2-2014 Sign:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anl eggsarbeid må undersøkes nærmere.

Målestokk
1:2000

ledninge r/kabler,
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/938-3
Utvalgssak
Møtedato
91/14
10.06.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for gnr/bnr 263/4 og 6 –
Etablering av ny fritidsboligtomt i Forddalen - Fortsettelse av sak 103/13.

Dokumenter i saken:
1 I Uttalelse - Søknad om dispensasjon - gbnr 263/4 Singsås Sametinget
- Fradeling av hyttetomt - Midtre Gauldal kommune
2 I Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
fradeling av hyttetomt – Midtre Gauldal 263/4
3 S Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Saksopplysninger
Bakgrunn
Kari Sanderud har søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for eiendommen gnr/bnr
263/4, ”bebyggelsesplan for eiendommen gnr/bnr 263/4, 6”. Dispensasjonen gjelder etablering av en ny
fritidsboligtomt i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse ved Kistskarven i Forddalen.
Saken er en videreføring av NPM-utvalgets sak PS 103/13 fra møte den 23.09.2013.
Det vises i sin helhet til vedlagt særutskrift fra møtet den 23.09.2013.
Utvalget vedtok i møtet å avslå søknad om dispensasjon med bakgrunn i at søker måtte sende inn
en ny og oppdatert søknad.
Sanderud har ettersendt ny og oppdatert søknad i brev datert 21.10.2013.
Brevet ble mottatt av Kommunen den 21.01.2014.
Begrunnelse
Sanderud begrunner tiltaket med følgende punkt:
 Den opprinnelige tomten gnr/bnr 263/48 ligger utsatt til mtp. ras. Det vises til hendelser
med steinsprang fra fjellet like ovenfor tomten.
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Søknaden innfrir de kravene som stilles i plan- og bygningslovens § 19-1.
Andre opplysninger
Skredkart fra NGU bekrefter at det omsøkte området er skredutsatt ift. stein- og snøskred.
Ønsket fritidsboligtomt vil ligge 20 meter vest for gnr/bnr 263/48, dvs. innenfor anvist
utløpsområde for stein- og snøskred.

Figur 3: Viser utdrag fra NGUs skredatlas. Mørk skravur
viser utløsningsområde for snø og steinras. Lys skravur
viser utløpsområdet. Rød pil markerer ny og eksiterende
tomts beliggenhet i terrenget.

Høring
Saken ble sendt på høring til berørte sektormyndigheter den 05.03.2014.
Følgende merknader er kommet inn i løpet av høringsperioden:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 31.03.2014:
- Ingen merknader.
- Fylkesmannen har også lagt ved uttalelse på vegne av Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
Fylkeskommunen har ingen merknader til det omsøkte tiltaket.
Sametinget i brev datert 13.03.2014:
- Ingen merknader.
- Viser til den generelle aktomshetsplikten i Kulturminnelovens §§ 3, 4, 6 og 8.
Kommunen har i tillegg vært i kontakt med NVE ifm. skredfaren i området. NVE viser til
Kommunens ansvar for sikkerhet ved planlegging av ny fritids, bolig- og ervervsbebyggelse, og at
skredutsatte områder må unngås. De presiserer ytterligere at det skal ligge en fagkyndig rapport som
friskmelder området, dersom Midtre Gauldal kommune velger å innvilge dispensasjon for en ny
fritidsboligtomt.
Vurdering av dispensasjonssøknader:
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven.
Pbl. § 19-1 krever at søknaden skal inneholde:
- Skriftlig begrunnet søknad
- Situasjonskart (Nåværende og fremtidig)
- Kvittert nabovarsel.
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Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. PBL § 19-2 sier at dispensasjon
ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Dette
bekreftes i bestemmelsenes forarbeider i Ot.prp. nr. 32 s.207-208), hvor det uttales at det ikke skal
være noen kurant sak å få dispensasjon. Det vises til at planene er gjenstand for en omfattende
beslutningsprosess og at disse omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk, vil over
tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt
om søknaden.
Vurdering
Skredfare
Det går frem av søknaden, datert 21.10.2013, at gnr/bnr 263/48 ligger innenfor et område som
betegnes som utløpsområde for stein- og snøskred. Rådmannen viser til at sikkerhetsmessige
hensyn er noe som skal tas på alvor, og at slike forhold vil veie tung ved vurdering av en
dispensasjon.
Rådmannen registrerer derimot at omsøkt tilleggstomt ligger 20 meter øst for gnr/bnr 263/48. I
følge NGUs skredkart vil også denne tomten komme innenfor utløpsområdet for stein- og
snøskred. Omsøkt plassering kommer derfor ikke fram som en trygg plassering sammenlignet med
gnr/bnr 263/48. Å fradele slik det er omsøkt her betraktes derfor av Rådmannen som en forverring
av dagens situasjon, noe som bør unngås.
NGUs skredkart er imidlertid grovmasket og baserer seg ofte på terrengets helningsgrad. Realiteten
vil dermed ikke gjenspeiles i like stor grad på et slikt detaljert nivå. I slike saker hvor detaljnivået er
stort, vil det derfor være hensiktsmessig at skredforholdene undersøkes nærmere av en fagkyndig
person, slik at man får avklart hvorvidt omsøkt tilleggstomt er skredutsatt eller ikke. En slik rapport
vil være avgjørende for at dispensasjon skal kunne gis eller ikke.
Endring av gjeldende reguleringsplan
I Rådmannens tidligere vurdering ble endring av gjeldende plan anbefalt fremfor fradeling gjennom
dispensasjon. Denne vurderingen opprettholdes. Grunnlaget for å kreve reguleringsendring vil være
større nå mtp. at store deler av planområdet er påvist som skredutsatt. En grundigere undersøkelse
av området bør omfatte hele området og samtidig inkludere den resterende fritidsbebyggelsen slik at
man får et større bilde av situasjonen.
Landskap
Rådmannen viser til sin tidligere vurdering av saken.
Vurdering etter Naturmangfoldloven
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet anses som lite relevant i denne saken.
§ 10 – Den samlede belastningen vil ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
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§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og metoder skal benyttes ved gjennomføring av tiltaket.
Konklusjon
Rådmannen opprettholder sin tidligere vurdering av saken og fraråder dispensering fra gjeldende
reguleringsplan. Forholdene som kommer frem av den oppdaterte søknaden vurderes ikke til å gi
flere fordeler enn ulemper.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon for etablering av ny fritidsboligtomt på eiendommen gnr/bnr 263/4.
Avslaget begrunnes med følgende punkt:
- Omsøkt tiltak krever endring av gjeldende reguleringsplan.
- Omsøkt areal ligger eksponert ift. landskapsmessige hensyn.
- Omsøkt areal ligger utsatt til mtp. stein- og snøskred.
- Det må utarbeides en fagkyndig rapport som friskmelder omsøkt tilleggstomt før dispensasjon
kan gis.
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Singsås21-10-2013.

Til Midtre GauldalKommune.
Næring,Planog Forvaltning.

Ny søknadom fradefingav fritidsboligtomt i Fordalen gnr 263 /4 fra Kari Sanderud.
Viser til vedtaketfra NPM-utvalget sak 103/13 den26-9-2013.
Det ble etterlysten begrunnelsefor søknaden.Beklager
at den ikke har kommetfram.
De fire barnatil SvendInge Malum og Borgtfild WinsnesMalum ,somskulle få ei hyttetomti
Fordalen,felte segikke tryggemeddentomtasomble tildelt dem(263/48).
Storekampesteinerpå tomtahar ramletned fra fiellet. Bareen av barnasaifra om dette før
oppmåling.Etteroppmålingvarsletde andrebarnaom at tomtavar uaktuellogsåfor dem.
Det var da at far til barna,SvendInge Malum,foresloat hankunnekjøpe tomtaog så la barnafå en ny
tomt somde kunneføle segtrygge med.Bådejeg og barnatil SvendInge ble enigeom en tomt lengre
nedfra det rasutsatteområdet.Detvar dentomtasombarnasmor, Borghild ,foreslo litt før hun døde.
Barnaer ogsåmottageligefor å få en annentrygg tomt på det aktuellehytteområdet.
SvendInge Malum har alleredesattopp et annekspå dentomtasombarnaikke aksepterte(263/48).
Den kan brukesogsåav de andrefem hytteeiernesomhar fått tomter i området.Dener en liten
rekonstruksjonav Rønningsbuai Nekjådalen,der alle seksfamilieneferiertei over 30 år.
Mye av innredningenfra garnmelbuasomer revet,finnesi annekset.
Etter dennebegrunnelsenhåperjeg at søknadenblir innvilget ,slik at alle parterblir tilfreds.
Nabovarselog bniksrett til vei blir lagt ved søknaden.

M.v.h. Kari Sanderud.
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SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr: 263

Bnr: 48

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse: 7387 SINGSÅS
Hj.haver/Fester:
MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Dato: 9/9-2013

Målestokk
1:70000

Sign:

Aunbakken

Vindsnes
Fordsetmoen
Hermo
Singsås
Ramnås

Kosberg
Gammelvollen
Forbygda

Klumpen
Råa
Forddalsvollan

Meliesvollan
Holvollen

Tåvåfjellet

Synnesvollan
Nyådalen

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anl eggsarbeid må undersøkes nærmere.

ledninge r/kabler,
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SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr:

J..(03 Bnr:

41

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

11 1

Hj.haver/Fester:

MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Dato: 30/10-2008 Sign:

Målestokk
1:1000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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Saksframlegg
Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2012/2134-2
Utvalgssak
Møtedato
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Søknad om deling av grunneiendom - dispensasjon fra bebyggelsesplan for
hyttefelt på gbnr 263/4 Singsås for fradeling av fritidsboligtomt
Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan om tildeling av hyttetomt Kari Sanderud
2 S Søknad om deling av grunneiendom - dispensasjon fra reguleringsplan
for hyttefelt på gbnr 263/4,6, Singsås
3 X Reguleringsplankart hyttefelt på gbnr 263/4,6
4 I Bruksrett til vei på gbnr 263/38 for gbnr 263/38, 263/44 og 263/45 Torgeir Malum
søknad om dispensasjon
5 X Oversiktskart
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Vedlegg
1

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan om tildeling av hyttetomt

2

Reguleringsplankart hyttefelt på gbnr 263/4,6

3

Oversiktskart

4

Situasjonskart

5

Søknad om deling av grunneiendom - hyttetomt - gbnr 263/4, 7387
Singsås - søker Kari Sanderud

6

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 263/4 - nabovarsel og
dispensasjonssøknad

Saksopplysninger
Kari Sanderud søker om fradeling av ca 1 daa til fritidsboligformål på sin eiendom gbnr 263/4 i
Forddalen.
Omsøkt areal omfattes av Bebyggelsesplan for hyttefelt på gbnr 263/4,6. Bebyggelsesplanen ble
egengodkjent av LNT-utvalget 17.10.01 og har avsatt 4 nye tomter til fritidsboligformål. På
vedtakstidspunktet var det i tillegg 2 eksisterende fritidsboliger innenfor planområdet. De 4 nye
fritidsboligtomtene er alle fradelt og bebygd. Det søkes nå om fradeling av ytterligere en tomt til
fritidsboligformål innenfor bebyggelsesplanens avgrensning. Det hører med til historien at
grunneier søkte om tillatelse til å fradele èn hyttetomt på eiendommen i år 2000. På dette
tidspunktet var det 2 bebygde fritidsboligtomter i dette området. I arbeidet med å forberede den
ene fradelingssaken ble det ytret ønske om å fradele ytterligere 3 fritidsboligtomter. Grunneier
ble da gjort oppmerksom på plankravet i kommuneplanen, og en bebyggelsesplan som omfatter
2 eksisterende fritidsboligtomter samt 4 nye ble utarbeidet.
Omsøkt areal er klassifisert som myr/uproduktiv skog i kommunens kartbase og er avsatt til
jordbruk/skogbruk i bebyggelsesplanen. Tiltaket er i strid med arealbruksformålet og søknaden
vil bli behandlet som en dispensasjonssak i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.
Bebyggelsesplan for hytteområde på gbnr 263/4,6 ligger innenfor et større område som er avsatt
til LNF sone 2G i kommuneplanens arealdel. Spredt fritidsbebyggelse (inntil 10 nye hytter) kan
tillates i dette området i planperioden.
Vedlagt søknaden er en bekreftelse på at en eventuell ny fritidsboligeiendom vil få bruksrett på
vei. Forhold som adkomst, vann og avløp er ivaretatt i bebyggelsesplanen.
Det kan for øvrig nevnes at bruksnumrene 4 og 6 under gårdsnummer 263 er slått sammen etter
at bebyggelsesplanen for hyttefelt på gbnr 263/4,6 ble vedtatt. Eiendommen har i dag gbnr
263/4.
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Vurdering
Kommunen har flere ganger (ved skriftlig henvendelse) bedt tiltakshaver om en begrunnet
søknad om dispensasjon. Kommunen har forsøkt å veilede på hva som kreves av en
dispensasjonssøknad og på hvilken måte det kan argumenteres. Rådmannen vurderer at
søknaden fortsatt ikke er begrunnet tilfredsstillende, men fremmer saken for utvalget på grunn
av at saken har vært i omløp så vidt lenge. Søker sier dette i sin dispensasjonssøknad:

Jeg søker herved om dispensasjon fra kommunens krav om regulering. Dette er angående hyttetomt i
Fordalen i Singsås. Det er i dette området allerede fradelt 6 tomter. Dette er den aller siste som blir fradelt i
området. Kari Sanderud som eier området har bekreftet at dette blir den siste hyttetomten som blir tatt ut i
dette området. (…) Det omsøkte tiltaket vil ikke berøre naboens interesser.
Landbruksmyndigheten har uttalt seg til arealbruken i forbindelse med utarbeidelse av
bebyggelsesplanen. Lokal landbruksmyndighet er konsultert i forbindelse med denne aktuelle
fradelingssaken, og det er ingen nye merknader fra landbruk til en eventuell fradeling av
hyttetomt.
Tiltaket er kontrollert opp mot DNs naturbase og kommunens skog- og viltregistrering. Det er
ingen registreringer som vil komme i konflikt med det omsøkte tiltaket. Tiltaket ligger videre
nært vei, nært annen bebyggelse og innenfor et område som omfattes av en overordnet plan.
En endring av reguleringsformål skal i utgangspunktet behandles som en endring av plan og
ikke som en dispensasjon fra plan. Det omsøkte tiltaket vurderes riktignok å ikke berøre
sektormyndigheters lovbestemte saksområder nevneverdig, da det er gitt tillatelse til utbygging i
dette området. Tiltaket er nabovarslet, og det foreligger heller ingen merknader. Rådmannen er
likevel av den oppfatning at kommunen ikke bør fravike kravet om reguleringsendring. Det er
ikke framsatt noen vesentlig begrunnelse for at dispensasjon skal innvilges. Videre vurderer
rådmannen at store deler av det omsøkte tomtearealet er noe eksponert og dermed mindre egnet
for hyttebygging i dette området. Et par av hyttene innafor planområdet ligger allerede
eksponert til per i dag. Fordalen Østre Utmarkslag uttalte i forbindelse med utarbeiding av
bebyggelsesplanen at hyttenes utforming/estetikk/plassering i landskapet var avgjørende i
området. Rådmannen slutter seg til denne vurderingen og konkluderer med at
dispensasjonssøknaden bør avslås.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
dispensasjon fra bebyggelsesplan for hytteområde på eiendommen gbnr 263/4, 6 for fradeling av
ca 1 daa til fritidsboligtomt som omsøkt.
Vedtaket begrunnes med at fradeling av en ekstra fritidsboligtomt må skje ved endring av plan. I
tillegg er tomtens beliggenhet eksponert.
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Saksframlegg

Arkivnr. 143
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

Saksnr. 2012/3281-117
Utvalgssak
Møtedato
92/14
10.06.2014
Saksbehandler: Siri Solem

Kommunedelplan Støren 2014 -2026 - 2. gangs behandling - SLUTTVEDTAK
Vedlegg
1
Plankart 1 av 5
2
Plankart 2 av 5
3
Plankart 3 av 5
4
Plankart 4 av 5
5
Plankart 5 av 5
6
Plankart 1 av 4_hensynssone
7
Plankart 2 av 4_hensynssone
8
Plankart 3 av 4_hensynssone
9
Plankart 4 av 4_hensynssone
10 Planbestemmelser og retningslinjer
11 Konsekvensutredning
12 Risiko- og sårbarhetsanalyse
13 Høringsmerknader
14 Begrenset høring
15 Sentrumsplan Støren
16 Planbeskrivelse
Høringsmerknadene i sin helhet finnes på følgende link på hjemmesiden:
http://www.mgk.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1494&Category.ID=1
532
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Saksopplysninger
Bakgrunn

Oversikt over den samlede planprosessen for kommunedelplan Støren i henhold til plan- og bygningsloven

Gjennom vedtak av kommunal planstrategi den 10.12.12, bestilte kommunestyret en revisjon av
Kommunedelplan Støren. Planprogrammet for revisjonsarbeidet ble fastsatt av Næring-, plan og
miljøutvalget (NPM) den 18.02.13(figur: kolonne til venstre), og har ligget til grunn for rådmannens
arbeid med arealdelen. Sentrumsplan Støren ble vedtatt den 21.10.13. Arbeidet med
kommunedelplan Støren har vært tuftet på arbeidet med Sentrumsplan og medvirkningsprosessene
har i stor grad vært samkjørte (figur: kolonne midten).
I NPM – utvalgets møte 30.01.2014, sak 36/14, ble det vedtatt å legge Kommunedelplan Støren ut
på høring (figur: kolonne til høyre). Høringsfristen ble ordinært satt til 18.03.14. De som bad om lengre
høringsfrist fikk utsettelse til 28. 03.14.
I høringsperioden ble det avholdt ”stand” på KIWI og Mega samt åpent folkemøte. I tillegg ble det
orientert om utkast til kommunedelplan Støren i regionalt planforum, Enhetsledermøte, NAV,
Næringsforeninga i Trondheimsregionen samt hos andre private aktører etter forespørsel.
Vedlegg høringsmerknader gir en oversikt over alle innkomne høringsmerknader samt rådmannens
vurdering og anbefaling (figur: kolonne til høyre). Det vises til vedlegget for nærmere informasjon rundt
den enkelte høringsmerknad. Alle innspill ligger på kommunens hjemmeside og gjengir
høringsmerknadene i sin helhet.
NPM – utvalget har vært styringsgruppe for arbeidet. De har vært jevnlig orientert i utvalget, og det
har vært eget arbeidsmøte samt befaring etter at høringsfristen gikk ut. NPM – utvalget gir nå en
tilrådning til endelig vedtak i kommunestyret (figur: kolonne til høyre).
Det er produsert en rekke dokumenter i planarbeidsfasen som sier noe om status og behov for nye
arealer til ulike formål. Alle disse dokumentene ligger ved saksframlegget. Rådmannens anbefalinger
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framgår i en del av dokumentene, mens resten av dokumentene er grunnlagsdokumenter produsert
for dette arbeidet. Planforslaget består av følgende dokumenter:
-

Plankart (arealformål) 1- 5
Plankart hensynssoner 1 – 4
Planbeskrivelse
Planbestemmelser og retningslinjer
Konsekvensutredning
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Høringsmerknadene
Det er kommet til sammen 40 merknader fra regionale myndigheter, grunneiere, lag- og foreninger,
politiske innspill og fra enkelt personer.
Berørte regionale myndigheter er i en særstilling ved at de kan fremme innsigelse til
kommuneplanen. Det vil si at de har en rett til å legge ned veto mot arealbruk/bestemmelser i
planområdet som er av vesentlig regional- eller nasjonal betydning. Følgende 3 innsigelser er
fremmet til kommunedelplan Støren:
1. ”Innsigelse fra Fylkesmannen som landbruksmyndighet og miljøvernmyndighet: Fylkesmannen har med
bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk (Meld St. 9, 2011 - 12, Landbruks – og matpolitikken) og samordnet
areal - og transportplanlegging innsigelse til manglende minimumskrav til boligtettheten i utbyggingsområdene.
Det må innarbeides minimumskrav som sikrer effektiv arealbruk.”
2. ”Fylkesmannen har med bakgrunn i Meld St. 9, 2011 - 12, Landbruks - og matpolitikken innsigelse til
omdisponering av Frøsetøran til næringsområde. Behovet for næringsareal vurderes ikke som viktigere enn
jordvernet her da det finnes alternativer som i vesentlig mindre grad beslaglegger dyrka mark”.
3. ”Jernbaneverket - det gis rekkefølgekrav om ny planfri kryssing av jernbanen for gående og syklende, før
utbygging av nytt boligområde BF_1”.
Kommunedelplan Støren kan i utgangspunktet bare vedtas i sin helhet dersom kommunestyret
imøtekommer innsigelsene. Dersom kommunestyret likevel mener at innsigelsene ikke skal
imøtekommes, kan kommunestyret gå til mekling/forhandling om ny og omforent løsning på
innsigelsene. Dersom mekling ikke fører frem vil saken gå videre til endelig behandling i kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD).
Dersom innsigelsen er knyttet til avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta de
deler av planen som det ikke er knyttet innsigelse til i påvente av behandling i KMD.
Utover innsigelsene har merknadene i hovedsak gått på følgende tema:
-

Fremtidig utvikling av ”gamle” og ”nye” sentrum.
Arealer til bolig-, næring og offentlig tjenesteyting.
Fremtidig skole- og barnehage tomt
Grønne strukturer/møteplasser i sentrum
Norsk kylling
Moøya
Annen bruk av Liøya
Lysgården
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Vurdering
Rådmannens planforslag
Generelt om kommunedelplan Støren
Eksisterende planforslag er en ”opprydding” fra gjeldende plan til mer enhetlige arealformål med
fokus på fortetting i allerede bebygde områder og høy grad av arealutnyttelse i nye
utbyggingsområder. Det er nå knyttet bestemmelser til de enkelte arealformålene, noe som har vært
en stor svakhet med eksisterende plan fra 2001.
Når rådmannen nå har gått gjennom innspill/innkomne høringsmerknader, innsigelser og vilkår, og
gjort sine vurderinger og anbefalinger, er det tatt utgangspunkt i Stedsanalyse for Støren,
Sentrumsplan Støren samt behovsvurderinger for bolig (IKAP), næring (næringslivsanalyse),
offentlig formål samt ønsker om tilgang på grønne strukturer/møteplasser sentralt i Støren. Dette
har vært avgjørende for om rådmannen har valgt å ta hensyn til innkomne merknader eller ikke.
Ved utlegging av nye boligområder, er foruten behov, også lokalisering vært et viktig
vurderingstema.
For å styrke kollektivknutepunktet ved Støren stasjon, skape attraktivt sentrumsområde på
strekningen Prestteigen – Korsen, og redusere transport er det viktig med et konsentrert
utbyggingsmønster. Rådmannen er derfor kritisk til lokaliseringer som bidrar til å spre
utbyggingsmønsteret. Rådmannen legger til grunn at det innenfor allerede utbygde områder i
sentrum er rom for fortettinger og høyere arealutnyttelse.
I tillegg til innsigelser og vilkår har regionale myndigheter gitt faglige råd. Eksempelvis er det
kommet anbefaling om å legge inn hensynssoner for ras og skred inn i plankartene. Størens
landskap består i stor grad av bratte fjellsider, åser og skrenter og store arealer ville vært preget av
skraverte områder som ville gitt svært dårlig lesbarhet i kartene. Rådmannen anbefaler at
problematikken vurderes særskilt i hver enkelt plan- eller byggesak.
Andre faglige råd er primært knyttet til områder for bolig- og næringsformål, og til
bestemmelsesdelen av planen. Hvordan rådmannen har vurdert de ulike rådene framgår av vedlegg
innkomne høringsmerknader.
Planprosessen
Arbeidet med Sentrumsprosjekt Støren startet opp våren 2012 ved utarbeidelse av stedsanalyse for
Støren. Det vært stort fokus på medvirkning og prosess med flere åpne folkemøter, samt at
ungdom, eldre, funksjonshemmede, politikere, administrasjon og regionale myndigheter har vært
jevnlig involvert. Som et resultat av prosessen ble Sentrumsplan Støren enstemmig vedtatt i
Kommunestyret i oktober 2013, der det viktigste tiltaket var igangsetting av arbeidet med
kommunedelplan Støren.
For en mest mulig effektiv prosess burde de to planprosessene ideelt sett ha gått parallelt. Mangel
på kompetanse og ressurser gjorde at dette ikke var mulig. Fordelen med å trekke prosessen ut i tid
har imidlertid vært at ting har modnet og at mange har engasjert seg eller hatt muligheten til det. Tre
innsigelser til et så stort planarbeid er lite, og kan tyde på at prosessen i det store og hele har vært
vellykket.
Den største utfordringen har imidlertid vært å ta hensyn til den etablerte utbyggingen, samt legge
opp til muligheter for framtidig utvikling som gir et godt bo- og arbeidsmiljø samt et attraktivt
samfunn for alle deler av befolkningen. Støren er i vekst og det er få nye områder i Støren som kan
planlegges fra starten. Rådmannen må derfor legge til rette for høyere grad av utnytting enn
tidligere, noe som utfordrer alle til å tenke annerledes enn tidligere. Fremover må det tenkes både
utbygging under bakken og oppover i høyden.
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Kort om alle merknader
Innsigelser, faglige råd og merknader generelt viser et stort engasjement rundt hvordan Støren skal
utvikle seg fremover. Det er gode betraktninger og mange meninger om hvordan dette bør gjøres.
Det er likevel slik at en revisjon av planen medfører fordeler for noen og ulemper for andre.
Rådmannens oppgave er å tilrettelegge for en best mulig utvikling av kommunesentret Støren i sin
helhet og til det beste for lokalsamfunnet, samtidig med at det skal tas hensyn til nasjonale føringer
og retningslinjer.
Innsigelser
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag og Jernbaneverket har til sammen kommet med tre innsigelser til
høringsforslaget. Innsigelsene er begrunnet med at de strider mot nasjonale mål (uthevet i svart før
innsigelse og vurdering av innsigelse):
1. Målet om samordnet areal- og transportplanlegging
”Innsigelse fra Fylkesmannen som landbruksmyndighet og miljøvernmyndighet: Fylkesmannen har med
bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk (Meld St. 9, 2011 - 12, Landbruks – og matpolitikken) og samordnet
areal - og transportplanlegging innsigelse til manglende minimumskrav til boligtettheten i utbyggingsområdene.
Det må innarbeides minimumskrav som sikrer effektiv arealbruk.”
Innsigelsen går på at kommunen må være mer konkret i planbestemmelsene i krav om utnytting
av boligområdene og sentrumsområdene, ved at det tas inn minimumskrav i bestemmelsene.
Rådmannens vurdering:
Ved fremtidig utvikling av Støren må det tas hensyn til jordvern, flomsoner, verna vassdrag,
bratte åser/skrenter, rasfare, avstand til skole/barnehage samt jernbane og vei gjennom
sentrum. Støren har hatt en befolkningsvekst, og prognoser viser det samme. Dette medfører at
kommunesentret stadig har et ”trykk” om mangel på ledig areal, både til bolig og næring.
Rådmannen mener derfor at det er svært viktig at vi i eksisterende og fremtidige arealer har høy
grad av utnyttelse. Det må imidlertid differensieres mellom arealer, slik at sentrumsområdene
har høyere grad av utnytting enn områder som er lengre bort fra sentrum.
Rådmannen registrerer at første utkast av bestemmelser er for lite konkret på minimumskrav og
anbefaler derfor at innsigelsen imøtekommes på følgende måte:






Det er satt inn eget avsnitt om ”fortetting” i bestemmelsene
Soneinndelingen i boligområder angir utnyttingsgrader med inntil 45 % BYA for
Sentrumsområder
I fremtidig boligområder og fortetting i eksisterende sentrumsnære boligområder er
det satt krav om 4 boenheter/daa
I sentrumsformål er det satt krav om min BYA 40 %
Næring og forretning har også krav om høy BRA

2. Målet om å hindre nedbygging av dyrkamark
”Fylkesmannen har med bakgrunn i Meld St. 9, 2011 - 12, Landbruks - og matpolitikken innsigelse til
omdisponering av Frøsetøran til næringsområde. Behovet for næringsareal vurderes ikke som viktigere enn
jordvernet her da det finnes alternativer som i vesentlig mindre grad beslaglegger dyrka mark”.
Innsigelsen betyr konkret at Fylkemannen mener Frøsetøran må tas ut av utkast til plan med
hensyn på viktigheten av området i landbruksproduksjon.
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Rådmannens vurdering
Frøsetøran består av ca 50 daa fulldyrka i tillegg til ca. 30 daa, som i dag bærer preg av å ha vært
et mobilt asfaltverk, men med vilkår om tilbakeføring til landbruksformål. I næringsanalysen
(beskrevet i planbeskrivelsen) vises det at området ikke inngår som «faktisk» næringsareal.
Analysen konkluderer derfor med at planen inneholder tilstrekkelig næringsareal uten dette
området.
Bakgrunnen for at Frøsetøran ble tatt inn i første utkast til plan var at Norsk Kylling signaliserte
flytting fra Engan i forbindelse med utarbeidelse av Sentrumsplan Støren. I den forbindelse ble
det viktig å synliggjøre ulike alternative områder som kunne være aktuelle for nyetablering av
bedriften. Det vises til konsekvensutredning som synliggjør vurderingen av Frøsetøran, Liøya
og Nerøyen som alternative områder for etablering av Norsk Kylling, der Nerøyen fremgår som
det beste alternativet.
Etter fornyet vurdering av Frøsetøran viser det seg at arealet har flere utfordringer i tilegg til
jordvernproblematikk. Frøsetøran er flomutsatt, har grunnvannskilde, byggegrense fra veg og
jernbane, rødlistearter, beliggenheten i forhold til sentrum med tanke på lukt- og støy
problematikk samt at området per i dag har en dårlig adkomst.
Statens vegvesen påpeker i sin uttalelse at på grunn av kort avstand til dagens kryss mot fv. 30
kan de ikke tillate etablering av nytt kryss på E6 for å gi direkte adkomst til Frøsetøran.
Adkomst må derfor skje via fv. 30 og fv. 632. Trafikk gjennom handels- og boligområder i
Støren er en kjent problematikk, og noe som det er lite ønskelig å legge til rette for i fremtiden.
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen imøtekommer innsigelsen, og at Frøsetøren
(AN_F2) tas ut av kommunedelplan Støren med formål om tilbakeføring til LNF.
3. Målet om økt sikkerhet i forbindelse med nye utbyggingsområder i tilknytning til
jernbanen
Vilkår for egengodkjenning/innsigelse:
”Det gis rekkefølgekrav om ny planfri kryssing av jernbanen for gående og syklende, før utbygging av nytt
boligområde BF_1”.
Konkret gjelder innsigelsen utbygging av Soknesjordet (BF_1). Jernbaneverket krever at det må
etableres en planundergang fra Soknesjordet til ”gamle lysløype samt det må foreligge en fysisk
sikring mot jernbanen”, før utbygging av Soknesjordet kan igangsettes. Dette må synliggjøres i
kommunens planbestemmelser.
Rådmannens vurdering:
Soknesjordet (BF_1) ligger mellom jernbaneundergang på henholdsvis Soknes leir og
Snurruhagen leir Det er allerede godt tilrettelagt for myke trafikkanter frem mot eksisterende
planunderganger. Avstand til skole/barnehage/idrettspark er pluss/minus 1 km etter dagens
infrastruktur, men ville vært bare halve avstanden med ny planundergang fra BF_1.
Kostnaden på en slik plankryssing er ikke kjent, men det er naturlig at slike kostnader vil bli lagt
på utbygger og videre fordelt på tomteprisen.
Jernbaneverket uttaler at villkryssing allerede er et kjent problem på omtalte strekning. I og med
at det allerede er etablert en gangsti ned til skole/barnhage/idrettsanlegg på andre side av
jernbanelinjen, ser rådmannen at det vil være fristende å ta ”snarveien” over jernbanelinja.
Rådmannen påpeker viktigheten av å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, og mener
at sikkerhet må prioriteres i dette tilfellet.
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Rådmannen anbefaler derfor at innsigelsen imøtekommes, og at det settes et rekkefølgekrav om
ny planfri kryssing av jernbanen for gående og syklende, før utbygging av nytt boligområde
B_F1. Det settes videre rekkefølgekrav om at fysisk sikring/gjerding i mot jernbane må skje før
B_F1 kan utbygges.
Spesielle tema
Det vises til vedlegg høringsmerknader for nærmere vurdering og kommentarer til innkomne
innspill. Det kan likevel nevnes at mange har værtopptatt av følgende tema:
”Nye - og gamle sentrum”
Viser til vedtak i Sentrumsplan Støren ang. ”nye Støren sentrum” – Korsen – Prestteigen.
Rådmannen anbefaler å legge områdene som fremtidig sentrumsformål. Dette medfører at det ved
ny utbygging vil bli satt krav om høy grad av fortetting i kombinasjon bolig/forretning/kontor i et
eksisterende eneboligområde.
I gamle Støren sentrum” – Stasjonsgata – Spjelddalen anbefaler rådmannen kombinasjonsformål
med forretning/kontor i første og bolig i etasjene over.
Arealer til bolig-, næring og offentlig-/privat tjenesteyting
Rådmannen anbefaler høy grad av utnytting til de ulike formålene i henhold til ABC – prinsippet,
det vil si en økende grad av fortetting inn mot definert sentrumsområde. Offentlig-/privat
tjenesteyting anbefales mest mulig konsentrert i området i/rundt sentrum. Viser til vedtak
Sentrumsplan Støren.
Fremtidig skole og barnehage
Etter fornyet vurdering anbefaler rådmannen at eksisterende område for barneskole
utvikles/fortettes i denne omgang. Dersom befolkningsveksten fortsetter i henhold til prognosene,
vil nytt område for barneskole bli et sentralt tema ved neste revidering av kommunedelplan Støren.
Rådmannen anbefaler at ny barnehage (o_TJ_F2) etableres i Soknes leir, nært knyttet opp i mot
etablerte barnehager, barneskole og tilrettelagt idrettspark/uteområde.
Grønne strukturerer/møteplasser i sentrum
I og med at det legges opp til høy grad av utnytting sentralt i Støren anbefaler rådmannen at det
tilrettelegges for grønne strukturer/møteplasser i boligområder, idrettspark med tilhørende
grøntområde, langs Gaula/Sokna samt park mellom sykehjemmet og Fredheimtunet. For å få et
bedre grep om temaet anbefaler rådmannen at det utarbeides grønn plan.
Norsk kylling
Rådmannen mener at innspillet til Norsk kylling er ivaretatt på dette plannivået, og anbefaler at
Nerøyen opprettholdes som næringsareal med tanke på bedriften. Dersom bedriften bestemmer seg
for å flytte, vil rådmannen være behjelpelig med å vurdere relevante problemstillinger i den videre
planprosessen.
Ramlo sandtak
Innspill om mulig fremtidig massetak på Kvasshyllan ligger utenfor planområde for
kommunedelplan Støren. Rådmannen anbefaler ikke at planområdet utvides i denne omgang, men
at Midtre Gauldal kommunen stiller seg positive til at det igangsettes reguleringsprosess utenom
arbeidet med kommunedelplan Støren. En reguleringsprosess med konsekvensutredning vil utrede
de ulike problemstillingene og gi et godt kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen.
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Moøya
For å unngå utfordringer vi kjenner til fra etablering av Norsk kylling i Engan anbefaler rådmannen
at arealet i Moøya opprettholdes som fremtidig område for næring og forretning, og at det ikke
tilrettelegges ytterligere for boligbygging i dette området.
Annen bruk av Liøya
Rådmannen anbefaler at sørlig del av Liøya opprettholdes som næringsformål på grunn av økt
behov for næringsareal. Liøya er et attraktivt område for enkelte typer næringsvirksomhet med
bakgrunn i muligheten for profilering til E6. Utvikling av bolig- og privat/offentlig tjenesteyting
anbefales tilrettelagt nærmere sentrum og i tilknytning til eksisterende strukturer.
Lysgården
Med bakgrunn i innkomne innpill til beliggenhet/behov for ny Lysgård, anbefaler rådmannen at ny
Lysgård bygges på eksisterende tomt.
Begrenset høring
Det er kommet flere forslag/ønsker til endringer/justeringer for kommunedelplan Støren i
høringsperioden. Viser til vedlegg høringsmerknader ang. justeringer i planutkastet. De fleste
justeringene er vurdert så små at de ikke vil ha nevneverdig betydning for berørte parter eller
interesser, og derfor vurdert ikke utsendt til begrenset høring. Rådmannen anbefaler likevel at
forslag om utvidelse av o_ABA1 sørover langs Gaula og fjerning av ”fremtidig skoletomt ved
Gammlegården” (tidligere o_TJ_F1) sendes ut på begrenset høring. Viser til vedlegg begrenset
høring.
Planbestemmelser
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag har levert en egen uttalelse som gjelder juridiske merknader og
kommentarer til planbestemmelsene i kommunens høringsforslag. Uttalelsen er først og fremst gitt
som råd til kommunen. Konsekvensen av ikke å følge Fylkemannens råd vil i enkelte tilfeller kunne
medføre at bestemmelsene ikke blir vedtatt i gyldig form.
Rådmannen har gått igjennom bestemmelsene på nytt med tanke på at de skal gjøres konkretiseres
og gi mest mulig forutsigbarhet for sektormyndigheter, kommunen, grunneiere og andre berørte.
For å øke lesbarheten i bestemmelsene er oppsettet i bestemmelsene noe endret. Rådmannen har
vurdert det slik at endringene ikke medfører vesentlige endringer, og derfor ikke utløser begrenset
høring.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Midtre Gauldal kommune godkjenner planen slik den foreligger, og
oversender den til kommunestyret for sluttbehandling. Konkret vil dette bety at ny egengodkjent
plan, med unntak av vedlegg begrenset høring som anbefales sendt berørte aktører, vil kunne
foreligge som følge av møtet i kommunestyret 23. juni 2014.
Rådmannens innstilling
I henhold til plan- og bygningslovens § 11 – 14 sendes ”vedlegg begrenset høring” ut til berørte
parter for nærmere uttalelse.
I medhold av plan- og bygningslovens § 11 – 15 vedtar Midtre Gauldal kommune kommunedelplan
Støren 2014 – 2026, med unntak av ”vedlegg begrenset høring”. Områdene som er beskrevet i
”vedlegg begrenset høring” er unntatt rettsvirkning inntil nytt vedtak fattes etter at høringsfristen er
gått ut.
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PY

NO4
%58. 2* 9(51

$9 6-‘

2* 9$66'5$*

0('

7,/+‘5(1'(

675$1'621(

3%/ †

QU

1DWXURPUnGH
HENSYNSSONER
6,.5,1*6

FOT3

67‘<

3%/ †

-) †

2* )$5(621(5

3%/ †

D

+HQV\QVVRQHU
VNLULQJV
VW¡\RJ IDUHVRQHU
HUYLVW
Sn
juridisk\ temakart.

G6
o_V1
LB5

JURIDISKE TEKSTER, LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
(JF.\ REGULERINGSBESTEMMELSENE)

Planens\ begrensning\(KpGrense)
(KpArealGrense)
*UHQVH
IRUDUHDOIRUPnO
(1121-N1)
1nY UHQGHIMHUQYHJ
LWXQQHO

KBA8\ -\ Bolig\/forretning

(1121-N2)
1nY UHQGHIMHUQYHJ

1nY UHQGHIMHUQYHJ
Sn EUX(1121-N3)
(1122-N2)
1nY UHQGHKRYHGYHJ

KBA3

1nY UHQGHKRYHGYHJ
Sn EUX(1122-N3)

B1

1nY UHQGHVDPOHYHJ(1124-N2)

o_KST3

1nY UHQGHVDPOHYHJ
Sn EUX(1124-N3)

F3

1nY UHQGHMHUQEDQH
(1151-N2)
1nY UHQGHMHUQEDQH
Sn EUX(1151-N3)

KBA3

Fremtidig\ turvegtrase (1140-F2)

F2

FOT2

B\ _F3

AN3
G5

B14

LB1

G11
o_ABA1
B18

F5

G11

B1

B10
o_TJ5

BASISKART

G10

LB2

Geodetisk\ grunnlag:\ \ UTM32_Euref\ 89
*HRGHWLVN
K¡\GHJUXQQODJ
11

PRK

G16
B9

Uttaksdato\ basiskart:\ 14.03.2012

B9
G14

Dato\ tilleggskartlegging:

FOT1

G14

B7
.DUWPnOHVWRNN

o_TJ4

B8

B13

0

$

$

250

Ekvidistanse:

1m

500m

.RPPXQHGHOSODQ
PHG WLOK¡UHQGH
EHVWHPPHOVHU
IRU

NO6
G14
G13
G13

o_ABA5

G14

Midtre Gaudal kommune

G5
SE\ _F3

SE\ _F4

G15

o_ABA6

67‘5(1

KBA7
o_V1

Saksgang

o_SBA2

o_KST5
o_TJ\ _F1

B8

Del 1 av 5

B18 6DNVEHKDQGOLQJ
LI¡OJHSODQRJ E\JQLQJVORYHQ

G5
G13

.20081('(/3/$1

Dato

.XQQJM¡ULQJ
RSSVWDUW

15.12.2012

Offentlig\ ettersyn,\ vedtak

GGPPnn

Offentlig\ ettersyn,\ fra\ -\ til

o_TJ6
o_TJ17

GGPPnn

GGPPnn

2.gangs\ behandling,\ vedtak

B4

G3

o_KST1

Kommunestyre,

SE1

GGPPnn
GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

Forslagsstiller:

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

Utarbeidet\ av:

G3

kommunens
saksnummer

Siste\ revisjonsdato
plankart

B\ _F1
SE\ _F2

o_V3

G4
G4

KBA4
o_V3

Det\ bekreftes\ at\ plankartet\ er\ i\ samsvar\ med\ kommunestyret\ sitt\ vedtak:

datert

GGPPnn

GGPPnn

KBA2

Side300

Bestemmelser

PLANFORSLAG

.XQQJM¡ULQJ
YHGWDWW
UHJXOHULQJVSODQ

o_V2

o_TJ3

vedtak

GGPPnn

Plankart datert

12\/3281
02.06.2014

TEGNFORKLARING

B1

$5($/)250c/

SOSI\ ver.\ 4.5

3%/ †

BEBYGGELSE OG ANLEGG3%/ †

QU

FREMTIDIG

1c9•5(1'(

Boligbebyggelse\ (1110)

G6
B1

6HQWUXPVIRUPnO

B1

Forretninger\ (1150)

NO7

Offentlig\ eller\ privat\ tjenesteyting\ (1160)

NO7

)ULWLGV
RJ WXULVWIRUPnO

AN5
RU2

5nVWRIIXWYLQQLQJ

AN4

B17

1 ULQJVYLUNVRPKHW

o_ABA2
o_ABA2
o_ABA2
AN4
AN5

Idrettsanlegg\ (1400)

o_V1

$QGUHW\SHU
Q UPHUHDQJLWW
EHE\JJHOVH
RJ DQOHJJ
Grav-og\ urnelund\ (1700)

NO5

B11
G7

G9

.RPELQHUW
EHE\JJHOVH
RJ DQOHJJVIRUPnO
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR3%/ †

AN4

B2

QU

Veg\ (2010)
Bane\ -\ Jernbane\ (2020)

NO7
G4

.RPELQHUWH
IRUPnOIRUVDPIHUGVHOVDQOHJJ
RJHOOHU
WHNQLVN
LQIUDVWUXNWXUWUDVHHU
(8200)

NO1

G8

3%/ †

*5‘116758.785

o_SBA1-Jernbane

QU

*U¡QQVWUXNWXU
)ULRPUnGH
Park\ (3050)
/$1'%58.6

F4

1$785

2* )5,/8)76)250c/

6$07

5(,1'5,)7

3%/ †

QU

/15) DUHDO
IRUQ¡GYHQGLJH
WLOWDN
IRUODQGEUXN
RJ UHLQGULIW
RJ JnUGVWLONQ\WWHW
Q ULQJVYLUNVRPKHW
EDVHUW
Sn JnUGHQV
UHVVXUVJUXQQODJ
/1)5

DUHDO
IRUVSUHGW
EROLJIULWLGV
HOOHU
Q ULQJVEHE\JJHOVH
PY

%58. 2* 9(51

$9 6-‘

2* 9$66'5$*

0('

7,/+‘5(1'(

675$1'621(

3%/ †

QU

1DWXURPUnGH
HENSYNSSONER
6,.5,1*6

FOT3

67‘<

3%/ †

-) †

2* )$5(621(5

3%/ †

D

+HQV\QVVRQHU
VNLULQJV
VW¡\RJ IDUHVRQHU
HUYLVW
Sn
juridisk\ temakart.

LB2

G6
o_V1

NO4

LB5

JURIDISKE TEKSTER, LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
(JF.\ REGULERINGSBESTEMMELSENE)

Planens\ begrensning\(KpGrense)
(KpArealGrense)
*UHQVH
IRUDUHDOIRUPnO
(1121-N1)
1nY UHQGHIMHUQYHJ
LWXQQHO

KBA8\ -\ Bolig\/forretning

(1121-N2)
1nY UHQGHIMHUQYHJ

1nY UHQGHIMHUQYHJ
Sn EUX(1121-N3)
(1122-N2)
1nY UHQGHKRYHGYHJ

KBA3

1nY UHQGHKRYHGYHJ
Sn EUX(1122-N3)

B1

1nY UHQGHVDPOHYHJ(1124-N2)

NO3

o_KST3

1nY UHQGHVDPOHYHJ
Sn EUX(1124-N3)

F3

1nY UHQGHMHUQEDQH
(1151-N2)
1nY UHQGHMHUQEDQH
Sn EUX(1151-N3)

KBA3

Fremtidig\ turvegtrase (1140-F2)

F2
o_ABA3
FOT2

B\ _F3

AN3
G5

B14

G11
o_ABA1
B18

F5

G11

B1

B10
LB2
o_TJ5

BASISKART

G10

LB2

Geodetisk\ grunnlag:\ \ UTM32_Euref\ 89
*HRGHWLVN
K¡\GHJUXQQODJ
11

PRK

G16
B9

Uttaksdato\ basiskart:\ 14.03.2012

B9
G14

Dato\ tilleggskartlegging:

FOT1

G14

B7
.DUWPnOHVWRNN

o_TJ4

B8

B13

0

$

$

250

Ekvidistanse:

1m

500m

.RPPXQHGHOSODQ
PHG WLOK¡UHQGH
EHVWHPPHOVHU
IRU

NO6
G14
o_ABA5

G14

Midtre Gaudal kommune

G5
SE\ _F3

SE\ _F4
o_V1

G15

o_ABA6

67‘5(1

KBA7
B18

Del 2 av 5

6DNVEHKDQGOLQJ
LI¡OJHSODQRJ E\JQLQJVORYHQ

G5

Saksgang

o_SBA2

o_KST5
o_TJ\ _F1

B8

.20081('(/3/$1

Dato

.XQQJM¡ULQJ
RSSVWDUW

15.12.2012

Offentlig\ ettersyn,\ vedtak

GGPPnn

Offentlig\ ettersyn,\ fra\ -\ til

o_TJ6
o_TJ17

GGPPnn

GGPPnn

2.gangs\ behandling,\ vedtak

B4

G3

o_KST1

Kommunestyre,

SE1

Bestemmelser

GGPPnn
GGPPnn

GGPPnn
GGPPnn

Forslagsstiller:

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

Utarbeidet\ av:

G3

KBA2

kommunens
saksnummer

Siste\ revisjonsdato
plankart

B\ _F1
SE\ _F2

o_V3

G4
G4

KBA4
o_V3

Det\ bekreftes\ at\ plankartet\ er\ i\ samsvar\ med\ kommunestyret\ sitt\ vedtak:

KBA5

Side301

datert

GGPPnn

GGPPnn

PLANFORSLAG

.XQQJM¡ULQJ
YHGWDWW
UHJXOHULQJVSODQ

o_V2

o_TJ3

vedtak

GGPPnn

Plankart datert

12\/3281
02.06.2014

TEGNFORKLARING

B10

$5($/)250c/

3%/ †

BEBYGGELSE OG ANLEGG3%/ †

o_TJ5

G10

LB2

B9

QU

FREMTIDIG

1c9•5(1'(

Boligbebyggelse\ (1110)
6HQWUXPVIRUPnO

PRK

G16

SOSI\ ver.\ 4.5

Forretninger\ (1150)

B9
G14

FOT1

G14

Offentlig\ eller\ privat\ tjenesteyting\ (1160)

B7

)ULWLGV
RJ WXULVWIRUPnO

o_TJ4

B8

B13

5nVWRIIXWYLQQLQJ
1 ULQJVYLUNVRPKHW

NO6

Idrettsanlegg\ (1400)

G14
G13
G13

G5

o_ABA5

G14

SE\ _F3

$QGUHW\SHU
Q UPHUHDQJLWW
EHE\JJHOVH
RJ DQOHJJ

SE\ _F4

KBA7
o_V1

G15

o_ABA6

Grav-og\ urnelund\ (1700)

B18

G5
G13

o_SBA2

o_KST5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR3%/ †

Bane\ -\ Jernbane\ (2020)

o_TJ6
o_TJ17

B4

.RPELQHUWH
IRUPnOIRUVDPIHUGVHOVDQOHJJ
RJHOOHU
WHNQLVN
LQIUDVWUXNWXUWUDVHHU
(8200)

G3

o_KST1
o_V2

o_TJ3

SE1

)ULRPUnGH

G4
G4

o_V3

SE\ _F2

Park\ (3050)

KBA4
o_V3

/$1'%58.6

o_V1

o_SBA2

o_TJ2

o_ABA4
G1
G4

/1)5

%58. 2* 9(51

6,.5,1*6

F1
GU\ _F1

67‘<

$9 6-‘

2* 9$66'5$*

0('

7,/+‘5(1'(

675$1'621(

3%/ †

QU

3%/ †

-) †

2* )$5(621(5

3%/ †

D

G4
AN2

o_KST4

o_GU1

JURIDISKE TEKSTER, LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
(JF.\ REGULERINGSBESTEMMELSENE)

B1
KBA1\ -\ Kontor
B1

Planens\ begrensning\(KpGrense)

G12

LB4

(KpArealGrense)
*UHQVH
IRUDUHDOIRUPnO

o_TJ1

(1121-N1)
1nY UHQGHIMHUQYHJ
LWXQQHO

KBA1\ -\ Kontor

(1121-N2)
1nY UHQGHIMHUQYHJ

LB4

G1

1nY UHQGHIMHUQYHJ
Sn EUX(1121-N3)

B3
B1

QU

SE\ _F1

B\ _F2

B1

3%/ †

+HQV\QVVRQHU
VNLULQJV
VW¡\RJ IDUHVRQHU
HUYLVW
Sn
juridisk\ temakart.

NO8

G2

o_TJ\ _F2

AN\ _F2

5(,1'5,)7

DUHDO
IRUVSUHGW
EROLJIULWLGV
HOOHU
Q ULQJVEHE\JJHOVH
PY

HENSYNSSONER

o_NO2

G4

6$07

1DWXURPUnGH

G1

o_ID1

B\ _F2

2* )5,/8)76)250c/

o_V2

B6

B5

1$785

/15) DUHDO
IRUQ¡GYHQGLJH
WLOWDN
IRUODQGEUXN
RJ UHLQGULIW
RJ JnUGVWLONQ\WWHW
Q ULQJVYLUNVRPKHW
EDVHUW
Sn JnUGHQV
UHVVXUVJUXQQODJ

G4

G2

B12

o_KST2

QU

*U¡QQVWUXNWXU

B\ _F1

FO2

3%/ †

*5‘116758.785

G3

KBA2

KBA6

QU

Veg\ (2010)

o_TJ\ _F1

B8

.RPELQHUW
EHE\JJHOVH
RJ DQOHJJVIRUPnO

AN1

B\ _F4

(1122-N2)
1nY UHQGHKRYHGYHJ

G4
G4

G17

1nY UHQGHKRYHGYHJ
Sn EUX(1122-N3)
1nY UHQGHVDPOHYHJ(1124-N2)

B1

1nY UHQGHVDPOHYHJ
Sn EUX(1124-N3)

G17
B1

AN\ _F1

o_V2

1nY UHQGHMHUQEDQH
(1151-N2)

B1

1nY UHQGHMHUQEDQH
Sn EUX(1151-N3)
Fremtidig\ turvegtrase (1140-F2)

B3

AN\ _F3

B1

B1

B1
NO8
G2
B1
LB4

LB1

BASISKART

G2

Geodetisk\ grunnlag:\ \ UTM32_Euref\ 89
*HRGHWLVN
K¡\GHJUXQQODJ
11

G2

Uttaksdato\ basiskart:\ 14.03.2012

RU4

Dato\ tilleggskartlegging:

.DUWPnOHVWRNN
0

$

$

250

Ekvidistanse:

1m

500m

.RPPXQHGHOSODQ
PHG WLOK¡UHQGH
EHVWHPPHOVHU
IRU
LB4

LB1

Midtre Gaudal kommune

67‘5(1

Del 3 av 5

.20081('(/3/$1

6DNVEHKDQGOLQJ
LI¡OJHSODQRJ E\JQLQJVORYHQ
Saksgang

Dato

.XQQJM¡ULQJ
RSSVWDUW

15.12.2012

Offentlig\ ettersyn,\ vedtak

GGPPnn

Offentlig\ ettersyn,\ fra\ -\ til

GGPPnn

GGPPnn

2.gangs\ behandling,\ vedtak
Kommunestyre,

vedtak

GGPPnn

Plankart datert

Bestemmelser

GGPPnn

Forslagsstiller:

GGPPnn

GGPPnn
GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

Utarbeidet\ av:

kommunens
saksnummer

Siste\ revisjonsdato
plankart

LB4
Det\ bekreftes\ at\ plankartet\ er\ i\ samsvar\ med\ kommunestyret\ sitt\ vedtak:

Side302

GGPPnn

GGPPnn

PLANFORSLAG

.XQQJM¡ULQJ
YHGWDWW
UHJXOHULQJVSODQ

datert

12\/3281
02.06.2014

TEGNFORKLARING

B10

$5($/)250c/

LB2
o_TJ5

B9

QU

FREMTIDIG

1c9•5(1'(

Boligbebyggelse\ (1110)
6HQWUXPVIRUPnO

PRK

G16

3%/ †

BEBYGGELSE OG ANLEGG3%/ †

G10

LB2

SOSI\ ver.\ 4.5

Forretninger\ (1150)

B9
G14

FOT1

G14

Offentlig\ eller\ privat\ tjenesteyting\ (1160)

B7

)ULWLGV
RJ WXULVWIRUPnO

o_TJ4

B8

B13

5nVWRIIXWYLQQLQJ
1 ULQJVYLUNVRPKHW

NO6

Idrettsanlegg\ (1400)

G14
G5

o_ABA5

G14

SE\ _F3

$QGUHW\SHU
Q UPHUHDQJLWW
EHE\JJHOVH
RJ DQOHJJ

SE\ _F4

KBA7

o_ABA6

Grav-og\ urnelund\ (1700)

o_V1

G15

B18

.RPELQHUW
EHE\JJHOVH
RJ DQOHJJVIRUPnO

G5
o_SBA2

o_KST5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR3%/ †

Veg\ (2010)

o_TJ\ _F1

B8

Bane\ -\ Jernbane\ (2020)

o_TJ6
o_TJ17

B4

.RPELQHUWH
IRUPnOIRUVDPIHUGVHOVDQOHJJ
RJHOOHU
WHNQLVN
LQIUDVWUXNWXUWUDVHHU
(8200)

G3

o_KST1
o_V2

o_TJ3

SE1

)ULRPUnGH

G4
G4

o_V3

SE\ _F2

Park\ (3050)

KBA4
o_V3

KBA5
/$1'%58.6

o_V1
B15
G4

G2

B12

o_ABA4

B5

5(,1'5,)7

3%/ †

QU

$9 6-‘

2* 9$66'5$*

0('

7,/+‘5(1'(

675$1'621(

3%/ †

QU

1DWXURPUnGH

LB2
LB2
NO3
B15

o_NO2
F1

G4

6$07

DUHDO
IRUVSUHGW
EROLJIULWLGV
HOOHU
Q ULQJVEHE\JJHOVH
PY

%58. 2* 9(51

G12

o_ID1

HENSYNSSONER

B16

6,.5,1*6

B15

NO8

G2

2* )5,/8)76)250c/

NO3

G1

GU\ _F1

1$785

/15) DUHDO
IRUQ¡GYHQGLJH
WLOWDN
IRUODQGEUXN
RJ UHLQGULIW
RJ JnUGVWLONQ\WWHW
Q ULQJVYLUNVRPKHW
EDVHUW
Sn JnUGHQV
UHVVXUVJUXQQODJ

B1

/1)5

G1
G4

B1

o_SBA2

o_V2

o_TJ2

o_KST2

QU

*U¡QQVWUXNWXU

B\ _F1

FO2

3%/ †

*5‘116758.785

G3

KBA2

KBA6

QU

67‘<

3%/ †

-) †

2* )$5(621(5

3%/ †

D

+HQV\QVVRQHU
VNLULQJV
VW¡\RJ IDUHVRQHU
HUYLVW
Sn
juridisk\ temakart.

SE\ _F1

B16
RU3

G4
AN2

o_KST4

o_GU1

JURIDISKE TEKSTER, LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
(JF.\ REGULERINGSBESTEMMELSENE)

B1
KBA1\ -\ Kontor
B1

Planens\ begrensning\(KpGrense)

G12

LB4

(KpArealGrense)
*UHQVH
IRUDUHDOIRUPnO

LB2

o_TJ1

(1121-N1)
1nY UHQGHIMHUQYHJ
LWXQQHO

KBA1\ -\ Kontor

(1121-N2)
1nY UHQGHIMHUQYHJ

LB4

G1

1nY UHQGHIMHUQYHJ
Sn EUX(1121-N3)

B3

LB2

B1
B\ _F4

(1122-N2)
1nY UHQGHKRYHGYHJ

G4
G4

G17

1nY UHQGHKRYHGYHJ
Sn EUX(1122-N3)

LB2

1nY UHQGHVDPOHYHJ(1124-N2)

B1
B1

G17
B1

AN\ _F1

o_V2

B1

1nY UHQGHVDPOHYHJ
Sn EUX(1124-N3)
1nY UHQGHMHUQEDQH
(1151-N2)

B1

1nY UHQGHMHUQEDQH
Sn EUX(1151-N3)

B1

Fremtidig\ turvegtrase (1140-F2)

B3

B1

B1

G4
LB2
B1
NO8
B1
G4
LB4
LB2

SBA2-Jernbane

G4

o_SBA2-Jernbane

G4
BASISKART

LB2

Geodetisk\ grunnlag:\ \ UTM32_Euref\ 89
*HRGHWLVN
K¡\GHJUXQQODJ
11
Uttaksdato\ basiskart:\ 14.03.2012

RU4

Dato\ tilleggskartlegging:

.DUWPnOHVWRNN
0

$

$

250

Ekvidistanse:

1m

500m

LB4

.RPPXQHGHOSODQ
PHG WLOK¡UHQGH
EHVWHPPHOVHU
IRU

LB4

Midtre Gaudal kommune

LB4

LB4
LB4

NO2

67‘5(1

Del 4 av 5

.20081('(/3/$1

6DNVEHKDQGOLQJ
LI¡OJHSODQRJ E\JQLQJVORYHQ
Saksgang

LB4

NO2

NO6

Dato

.XQQJM¡ULQJ
RSSVWDUW

15.12.2012

Offentlig\ ettersyn,\ vedtak

GGPPnn

Offentlig\ ettersyn,\ fra\ -\ til

GGPPnn

GGPPnn

2.gangs\ behandling,\ vedtak
Kommunestyre,

vedtak

GGPPnn

Plankart datert

Bestemmelser

GGPPnn

Forslagsstiller:

GGPPnn

GGPPnn
GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

GGPPnn

Utarbeidet\ av:

kommunens
saksnummer

Siste\ revisjonsdato
plankart
Det\ bekreftes\ at\ plankartet\ er\ i\ samsvar\ med\ kommunestyret\ sitt\ vedtak:

Side303

GGPPnn

GGPPnn

PLANFORSLAG

.XQQJM¡ULQJ
YHGWDWW
UHJXOHULQJVSODQ

datert

12\/3281
02.06.2014

AN\ _F4

67‘5(1

.20

0 8 1 ('(

/3/$1

'( /

SOSI\ ver.\ 4.5

TEGNFORKLARING
$5($/)250c/

3%/ †

BEBYGGELSE OG ANLEGG3%/ †

QU

FREMTIDIG

1c9•5(1'(
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Planbestemmelser og retningslinjer

Kommunedelplan Støren
Behandling 1. gang i NPM-utvalg
Høringsperioden
Behandling 2. gang i NPM-utvalg
Vedtatt i Midtre Gauldal Kommunestyre

30.01.2014
30.01.2014-17.03.2014
10.06.2014
…

Bestemmelsene er sammen med arealplankartet juridisk bindende for framtidig arealbruk.
Bestemmelsene inneholder både generelle bestemmelser som gjelder for alle arealbruksformål og
spesielle bestemmelser knyttet til de enkelte arealbruksformålene.
Retningslinjene er veiledende og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen.
Retningslinjene er politiske føringer som legges til grunn i den praktiske saksbehandlingen.
Bestemmelsene er vist i normal skrift innenfor avgrensete rammer.
Retningslinjene er vist i kursiv skrift fortløpende under hver ramme

Gjeldende reguleringsplaner og planer som foreslås opphevet
Rettsvirkningen av denne kommunedelplanen (KDP) innebærer generelt ikke at eldre
reguleringsplaner oppheves, men at rettsvirkningen av de gamle planene settes til side i tilfelle
motstrid.
En rekke gamle planer foreslåes likevel opphevet. Dette gjelder mange planer eldre enn 2000. For
en del reguleringsplaner vil plankartene opprettholdes men får nye bestemmelser innenfor grensen
til kommunedelpanen. Alle planer som er nyere enn 2000, vil fortsatt gjelde.
På slutten av dette dokumentet framgår hvilke planer dette gjelder.
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1.1 GENERELT FOR HELE PLANOMRÅDET – PBL § 11-9
1.1.1 Krav til reguleringsplan
For nærmere angitte områder er det krav om detaljregulering før bygge- og anleggstiltak kan iverksettes.
Dette går direkte fram av arealbruksformålene og de nærmere angitte områdene. Detaljregulering skal
avklare herunder nevnte punktene 1.1.2 til og med 1.1.10 så langt de passer.
Detaljregulering er ikke påkrevd når bygge- og anleggstiltaket er et ledd i gjenoppbygging etter brann.
1.1.2 Utbyggingsavtaler
Det kan inngås avtaler mellom kommunen og utbygger om gjennomføring av f.eks infrastruktur eller sosial
boligbygging i forbindelse med et byggeprosjekt.
1.1.3 Løsninger for vannforsyning, avløp, overvann, veg, parkering og annen transport, samt
energibruk
For større utbyggingsprosjekter – 5 boenheter eller flere - settes det krav om tekniske planer som viser
løsninger for teknisk infrastruktur, jf. overordnet ROS-analyse.
For all nybygging skal det vises alternative oppvarmingsmuligheter.
1.1.4 Rekkefølgekrav
a. Ingen ny utbygging kan skje før området er avklart for kulturminner.
b. For fremtidige utbyggingsområder og vesentlig fortetting av eksisterende byggeområder må teknisk
infrastruktur og grønnstruktur være etablert før utbygging kan skje.
c. Der hvor det er kjent at området kan være berørt av samfunnssikkerhetsmessige aspekter – flom, ras,
skred m.m. – må det utarbeides nærmere risiko og sårbarhetsanalyser og foreligge dokumentasjon med evt.
forslag på avbøtende tiltak sammen med innsending av reguleringsplanforslag, jf. overordnet ROS-analyse.
d. Der hvor det er kjent / antatt at grunn er forurenset, må det foreligge dokumentasjon med evt. forslag på
avbøtende tiltak sammen med innsending av reguleringsplanforslag, jf. overordnet ROS-analyse.
e. Før utbygging av B-F1, settes det krav om ny planfri kryssing av jernbanen, med tilhørende gjerdesikring.
f. B-F4 inkludert Gammelsaga, kan ikke utbygges før B-F1 og B-F 2 er utbygd.
g. SE-F1 kan ikke utbygges før SE1, SE-F2 til SE-F5 er utbygd.
h. Atkomst / veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg) må utbedres først før B-F3 kan utvikles.
i. På strekningen Støren stasjon og fram til veikryss i Engan Nord mangler G/S-veg. Ny utbygging og
vesentlig fortetting i næringsområdet AN4 og AN5, kan ikke skje før G/S-veg er etablert.
j. Ingen arbeidskraftintensiv virksomhet kan etableres i framtidig næringsområder AN-F1 – AN-F4 før G/Sveg og tilfredsstillende atkomst er etablert.
k. GUF1 kan ikke etableres før GU1 er maksimalt utnyttet.
1.1.5 Byggegrenser, utnyttingsgrad, universell utforming, parkering m.m
a. For områder langs vassdrag inntil 20 meter i byggeområder og 100 m i landbruks-, natur- og
friluftsområder fra elvekant er det forbudt med tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Dette gjelder
også midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg.
b. Der ikke annet framgår av de enkelte delområder følger byggegrenser normene nedfelt i sektorlovgivning,
4 m fra eiendomsgrenser, 15 m fra kommunal veg, 30 meter til jernbane og 50 meter fra fylkesveg/riksveg og
20 m. fra kraftlinjer/høyspenttrase.
c. Leke- og uteoppholdsareal skal vises for all ny boligutbygging og vesentlig utvidelse av eksisterende. Det
2
må beregnes minst 150 m pr boenhet.
d. Universell utforming og tilgjengelighet for alle skal gjennomføres i alle offentlige bygg og for leke-, ute- og
oppholdsarealer, som er åpent for allmenn tilgang.
e. Der det ikke er plankrav kan likevel kommunen kreve utarbeidet situasjonsplaner, som viser nye atkomst,
leke- og uteoppholdsarealer, søppelstativ, parkering m.m.

1.1.6 Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap, grønnstruktur og folkehelse, samt barn og unges
oppvekstvilkår
a. Tiltak i nye eller eksisterende byggeområder skal ikke redusere luftkvalitet eller vannkvalitet og ligge
innenfor støygrenser i henhold til T-1442.
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b. Midtre Gauldal kommune skal utarbeides estetiske retningslinjer. Inntil dette foreligger, skal ny
bebyggelse og endring av eksisterende – når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk og farger – utformes
slik at området framstår med et godt helhetlig preg.
c. Midtre Gauldal kommune skal utarbeides en ”grønn plan”, som skal sikre grønne korridorer og
tilrettelegging for møteplasser i det offentlige rommet. Dette gjelder særlig for de sentrumsnære arealene.
d. Ved utbygging skal det legges vekt på god tilpassing til landskap, terreng og eksisterende bygningsmiljø.
Markerte høydedrag og landskapssilhuetter skal holdes fri for utbygging.
e. Tiltak i nye eller eksisterende byggeområder må vurdere tilgang til friluftsarealer og grøntområder, som
har til hensikt å fremme folkehelse. Slike tiltak kan f.eks være anlegg av stier langs elva, utsetting av benker,
lekeplass m.m.
1.1.7 Hensyn til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø
Sefrakregistrerte bygninger og andre bygninger som anses å ha kvaliteter som ønskes opprettholdt, må
hensyntas særskilt. Kulturmiljøer som Prestgården, stasjonsområdet, Skårvold og kirka med omegn, har
identitetsskapende effekt og tiltak som ikke fremmer formålet, tillates ikke.
1.1.8 Hensyn til miljøoppfølging og -overvåking
Som en oppfølging av Vanndirektivet for vannregion Gaula, er det forbudt å iverksette tiltak som kan forverre
tilstanden for vassdraget.
1.1.9 Parkeringsbestemmelser
Formål
Bolig
Forretning
Kontor
Industri/lager
Forsamlings-/konferanselokaler
Hotell/overnattingssteder
Serveringssteder
Barnehager
Skole (grunnskole)
Bo- og servicesenter (sykehjem)
Treningsstudio
Øvrig virksomhet
* For parkeringskrav for bil, se Fortetting

Bil (min.)
*
2,0
2,0
1,0
10,0
0,5
7,0
6,0
0,5
2,0
2,0
1,0

Per
2

100 m BRA
2
100 m BRA
2
100 m BRA
2
100 m BRA
gjesterom
2
100 m BRA
avdeling
årsverk
10. seng
2
100 m BRA
årsverk

1.1.10 Fortetting
a. Med fortetting i boligområder menes økt antall boenheter innenfor et allerede regulert område. Med
vesentlig fortetting menes mer enn 4 boenheter pr. da. Det forutsettes at fortettingen ikke skal medføre
ulemper for omkringliggende bebyggelse, spesielt i forhold til sol-/skyggeforhold og utsikt.
Med fortetting i sentrumsområder (sentrumsformål) menes økt næringsvirksomhet i nye bygg. Mindre
utbygging av eksisterende forhold som påbygg/tilbygg/ garasjer o.l. tillates og regnes ikke som vesentlig
fortetting.
b. Ønsket fortetting og valgt løsning skal grunngis og bygge på en vurdering av fortettingspotensialet til
tomten/området sett i forhold til omkringliggende bebyggelse, områdets karakter, tilgang til grønt- og
lekeområder, atkomstforhold og trafikksikkerhet. Vurderingene skal dokumenteres og følge saken.
c. Soner
Sone

Boligtype

Byggehøyde

A

Sentrumsformål.
Blokk/leiligheter
Forretning/næringsareal i
første etasje
Småhusbebyggelse,

Min. 3 etasjer

B

3 etasjer, inkl.

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

Min. MUA pr.
enhet**
2
40 m , hvorav
50 % i
fellesløsning

% BYA = 40 %

50 m , hvorav
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Parkeringskrav
bil
1,5 inkl. gjest,
fellesløsning i
kjeller

Avfallsløsnin
g
Felles
nedgravd

1,5 + 0,5 gjest,

Felles
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kjede, rekke,
flermannsbolig,
tunstruktur

C

sokkel /kjeller
og loft

Enebolig/ 2mannsbolig

2

men minst 4
boenheter pr.
da

min. 25 m i
fellesløsning
ved 4 eller
flere enheter

% BYA = 35 %

300 m + 50
2
m pr.
utleieenhet

2

fortrinnsvis i
fellesløsning i
kjeller

2 + 1 gjest, + 1
pr. utleieenhet

samlepunkt.
Nedgravd
skal vurderes.
Frittstående
private
dunker tillates
ikke.
Private
dunker

* % BYA = tillatt bebygd areal etter TEK/Grad av utnytting, angir i % hvor stor del av tomten som bebygges
inkludert parkering.
** Krav til minimum uteareal er overstyrende for BYA.
Definisjon av boligformer
- Hybel er ikke en selvstendig boenhet. Den deler funksjoner som kjøkken og/eller bad med en
primærleilighet.
- Hybelleilighet er en selvstendig boenhet som har alle nødvendige boligfunksjoner. Egen boenhet knytter
seg i denne sammenheng hovedsakelig til selvstendige boenheter atskilt fra eventuell primærenheter, eller
hybel som del av hybelhus.
- for andre boligformer, se TEK

1.2 BESTEMMELSER TIL DE ENKELTE AREALBRUKSFORMÅLENE – PBL §§ 11-10
og 11-11
1.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 11-7 nr. 1)
Boligbebyggelse
I boligområder med gjeldende reguleringsplan skal utnyttingsgraden og byggehøyder ved bygge- og
anleggstiltak være i samsvar med bestemmelsene til omsøkte områdes reguleringsplan.
I eksisterende boligområder som er uregulert tillates maks % BYA= 30 og maks mønehøyde 9 m over
planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Parkering skal inngå i beregning av bebygd areal.
For nye og vesentlig fortetting av eksisterende - regulerte og uregulerte - boligområder kreves
detaljregulering.
Unntak: Gjenoppbygging etter brann eller naturskade kan skje uten hensyn til soneforhold.
B1, B3, B15, B16 – Sone C
Uregulerte områder. Vesentlig frittliggende eksisterende eneboliger. Det tillates utvidelser i form av
bileilighet/hybel innenfor tillatt bebygd areal.
B2 og B17 – Sone B
B2 Engan leir, skal benyttes til boligformål og lekeplass. B17 er eksisterende landbrukseiendom som skal
utvikles til boligformål
B4 – Sone B
Gjeldende plankart ID 1967004. Deler av området er erstattet av nye planer.
Bestemmelsene i denne planen gjelder foran reguleringsplanen.
Plassering av ny bebyggelse skal følge eksisterende bygningers byggelinje.
B5 – Sone B
Gjeldende reguleringsplan ID 2006003.
B6 – Sone C
Gjeldende reguleringsplan ID 2001005.
5
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B7 – Sone A
Gjeldende plankart ID 1975001 gjelder ikke for området. Arealene her vil være uregulert.
B8 og B9 – Sone B
B8
Gjeldende plankart ID 1975001 skal fortsatt gjelde. Deler av Soknesmoen er regulert i ID 200001
B9
Gjeldende plankart ID 1975001 skal fortsatt gjelde. Nordre deler av B9 er uregulert
B10 og B12 – Sone B
Uregulert område.
B11 – Sone B
Omfattes av områderegulering Engan. Inntil denne blir vedtatt vil planID 2005007 fortsatt gjelde
B13 – Sone C
Gjeldende plankart ID 1975002 og 1982001. Vesentlig frittliggende eksisterende eneboliger. Det tillates
utvidelser i form av bileilighet/hybel innenfor tillatt bebygd areal.
Deler av området omfattes av nyere detaljplaner, som fortsatt skal gjelde.
B14 – Sone C
Gjeldende planID 1988008. Det tillates bileilighet/hybel innenfor tillatt bebygd areal.
B18 – Sone C
Gjeldende planID 2012003.
Framtidig boligbebyggelse
B-F 1 – B-F 5 er områder for framtidig utbygging.
B-F1, BF2 og B-F4 skal ha høy til middels utnyttingsgrad. Minimums utnyttingsgrad 4 boenheter pr daa.
B-F3 skal forbeholdes frittliggende eneboliger. 2-mannsbolig med sokkel tillates.
B-F4 kan ikke utbygges før 75 % av B-F1 – B-F2 er utbygd.

Sentrumsformål
Sentrumsformål innebærer kombinasjon av næring, detaljhandel, tjenesteyting, møteplasser/grønnstruktur
og bolig. Det tillates ikke rene boligkomplekser.
For nye og vesentlig fortetting av eksisterende (regulerte og uregulerte) områder kreves detaljregulering. Det
skal ved utbygging opparbeides grønne møteplasser som tilfredsstiller lett tilgjengelighet for fastboende og
besøkende.
Nåværende sentrumsformål
SE 1 Ny utbygging og vesentlig utvidelse skal skje i kombinasjon bolig/forretning/kontor. Ved fortetting av
hele eller deler av SE 1 skal detaljregulering inkludere vassdragsnære arealer. Allerede eksisterende
tilrettelegging nedenfor Natursenteret/Gaulasenteret skal ivaretas. Det må utredes å legge parkering under
bakken.
Framtidig sentrumsformål
a. Virksomheter
I sentrumsområdene (SEF2- SEF4) skal det legges til rette for lokalisering av arbeidsplass- og
besøksintensiv nærings- og servicevirksomheter, og boliger. Detaljhandel og offentlig/privat kontor -service
og -tjenesteyting er slike virksomheter.
Det er ikke tillatt å etablere varehandel av plasskrevende type industri eller lager i området. Utsalg av
spesialvarer eller sjeldenvarer uten lager kan vurderes etablert dersom den enkelte forretning har et
2
bruksareal (BRA) lik eller mindre enn 2000 m .
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SE-F 1 Ubebygd område. Ny detaljvarehandel skal lokaliseres her for virksomheter som krever større
sammenhengende handelsareal som det ikke er mulig å få innpass i den eksisterende sentrumsstruktur.
SE-F 2 Gjeldende plankart ID 1987004. Boligområdet kan fortettes med sentrumsfunksjonen bolig/kontor.
Ved detaljregulering for hele eller deler av SE-F 2 skal vassdragsnære arealer inkluderes, samt 1.2 daa
fritidsformål rundt eksisterende hytte gnr/bnr 3/1.
SE-F 3 ”Korsen”. Eksisterende bygninger skal rives før ny utvikling kan skje. Det er krav om detaljregulering
som skal ivareta kombinert formål bolig/forretning/kontor med inntil 20 % tjenesteyting. Planen skal også vise
parkareal /møteplass åpen for allmennheten. Parkering skal skje under bakkenivå.
SE-F 4 Uregulert område. Det kan utarbeides detaljplaner for deler av SE-F 4 (kvartalsvis/gruppevis), f.eks
”Snurruhagen”.
b. Arealbruk
Sammenhengende grønnstrukturer skal sikres gjennom og på tvers av sentrumsområdene. Det skal
etableres ”møteplasser” i form av parklignende grønne lunger som nåes for gående og syklende, men
skjermes mest mulig for biltrafikk.
For sentrumsområdene SE1, samt SEF1 og SEF2 skal enkel atkomst tilrettelegges for enkel atkomst for
myke trafikanter og etableres stinett langs vassdraget.
c. Grad av utnytting og byggehøyder
Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. BYA skal minst være 40 %.
Byggehøyder skal variere og være tilpasset eksisterende bygninger. For nye eller vesentlig utvidelser av
eksisterende bebyggelse skal det likevel legges opp til byggehøyder på minst 3 etasjer. Gesimshøyden, som
måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom vegg- og takkflate, skal ikke overstige 12 m og
maks mønehøyde er 15 m. For ”Korsen” kan det tilrettelegges for høyere utnytting og flere etasjer, minst
BYA 45 %.
Retningslinjer
Eksempler på arbeidsplass- og besøksintensiv nærings og servicevirksomheter er dagligvarer/baker,
tekstil/sko, helse/hår/hudpleie, interiør/hobby, bokhandel, musikk, blomster, ur/opptikk, gullsmed, glass,
jernvare, lamper, dyrebutikk, sportsutstyr, reiseeffekter, reisebyrå, post/bank/forsikring, kiosk/kafe/
spisesteder/hotell, kulturtilbud/treningssenter, helsetjenester/lege/tannlegesenter og private og offentlige
kontorer m.m.
Forretninger
Alle områder med formål Forretning kan utvikles i kombinasjon med næring (underformål kontor). Det tillates
ikke boliger utover det som allerede er etablert. For nye og vesentlig fortetting av eksisterende (regulerte og
uregulerte) områder kreves detaljregulering.
F1
F2
F3

Gjeldende reguleringsplan ID 2008001 (Byggmakker)
Gjeldende reguleringsplan ID 1989002 (Moøya) eksisterende bebyggelse.
Gjeldende reguleringsplan ID 1989002. (Trekanten) Ubebygd areal.

For F2 og F3 gjelder at område skal benyttes til besøksekstensiv forretningsvirksomhet, slik som byggevarer,
bil, møbler o.l, samt kontor.
F4
For F4 gjelder at arealet inngår i Områderegulering for Engan. Inntil denne blir vedtatt vil ID 2005007
fortsatt gjelde.
F5
Gjeldende reguleringsplan ID 1989002. (Moøya)
Det foreligger midlertidig dispensasjon for oppsetting av boliger. Ved utbygging av området opphører
dispensasjonen. For F5 gjelder at område skal benyttes til besøksekstensiv forretningsvirksomhet, slik som
byggevarer, bil, møbler, treningssenter o.l, samt kontor.
Grad av utnytting og byggehøyder
Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. Maks % BRA = 40 %
Byggehøyder skal variere og være tilpasset eksisterende bygninger. For nye eller vesentlig utvidelser av
eksisterende bebyggelse skal det likevel legges opp til byggehøyder på minst 2 etasjer. Gesimshøyden, som
7
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måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom vegg- og takkflate, skal ikke overstige 9 m og maks
mønehøyde er 12 m.

Offentlig eller privat tjenesteyting
Områdene tillates brukt til tjenesteyting, offentlig eller privat virksomhet, så som skole
/barnehage/servicefunksjoner/rådhus/sykehjem/lege/tannlege/fysioterapeut m.m. Alle områder avsatt til
tjenesteyting kan ikke brukes, utvikles eller kombineres med andre formål.
Eksisterende bebyggelse
O-Tj1 – Liøya barnehage.
O-Tj2 – Støren skole og barnehage.
O-Tj3 – Gjeldende reguleringsplan ID 2009001. GSK – Gauldal videregående skole og kultursenter.
O-Tj4 – Gjeldende reguleringsplan ID 2006001 Rådhus, sykehjem, omsorgsboliger, lege/tannlege m.m.
O-Tj5 - Gjeldende plankart ID 1975001. Spjeldet dagsenter tilrettelagt for offentlige tjenestefunksjoner.
O-Tj 6 - Kalvtrøa - Boliger for psykisk utviklingshemmede.
O-Tj 7 - Lysgården. Uregulert område.
Framtidig tjenesteyting
O-TjF1 Areal avsatt til utvidelse for GSK/ Størenhallen
O-TjF2 Arealet er avsatt til framtidig barnehage
-----------For nye og vesentlig fortetting av eksisterende – regulerte og uregulerte – områder, kreves detaljregulering
Det skal i den forbindelse også utarbeides utenomhusplan, som viser opparbeiding av lekeareal,
terrengarbeider, grønne belter og parkeringsplasser med beplantning m.m.
Grad av utnytting maks BYA=50%.

Fritids- og turistformål
Områdene tillates brukt til virksomheter som fremmer formålet.
FOT 1 er uregulert og benyttes til campingplass knyttet til laksefiske i Gaula
FOT 2 Gjeldende reguleringsplan ID 1993003 Vårvollen camping skal fortsatt gjelde i sin helhet.
FOT 3 Støren hotell omfattes av eksisterende reguleringsplan ID2005007 Støren Sentrum Nord, som gjelder
fram til ny områderegulering er vedtatt.
For nye og vesentlig fortetting av eksisterende – regulerte og utregulerte – områder, kreves detaljregulering

Råstoffutvinning
RU2 Gjeldende reguleringsplan ID 2012004.
RU1, RU3 og RU4 er uregulert
For nye og økte utvidelser av eksisterende – regulerte og utregulerte – områder, kreves detaljregulering.
Med utvidelser menes økt uttak i arealutstrekning og i dybden.
Næringsbebyggelse/næringsvirksomhet
Alle områder med formål næringsbebyggelse kan utvikles i kombinasjon med kontor/lager. Det tillates ikke
besøksintensiv virksomhet.
For nye og vesentlig fortetting av eksisterende (regulerte og uregulerte) næringsområder kreves det
detaljregulering.
Eksisterende næringsområder
AN1
Gjeldende reguleringsplan ID 1989008 og 2010002 (Liøya)
AN2
Gjeldende reguleringsplan ID 2001009 (Støren Trelast)
AN3
Gjeldende reguleringsplan ID 1989002 (Moøya)
8
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AN4
Gjeldende reguleringsplan ID 1993001
AN5
Gjeldende reguleringsplan ID 1993001
For AN4 og AN5 gjelder at arealene inngår i Områderegulering for Engan. Inntil denne blir vedtatt vil ID
2005007 fortsatt gjelde.
Framtidig næringsvirksomhet
ANF1 – AN-F4 er areal for framtidig næringsvirksomhet.
ANF1 (Kroken) skal avsettes til arealkrevende industri, håndverk og lagervirksomhet – besøks- og
arbeidskraftekstensiv.
ANF2 (Liøya) er uregulert og skal forbeholdes middels arealkrevende næring – middels besøks- og
arbeidskraftintensiv.
ANF3 (Liøya) omfattes av planID 1989008 og skal fortsatt gjelde. Det kreves detaljplan for hele ANF3 som
viser intern infrastruktur, tomteinndeling, parkering og nærmere angitte utnytting av arealene.
ANF4 (Nerøyen) skal forbeholdes arealkrevende industri.
Grad av utnytting og byggehøyder
Det skal legges til grunn en høy grad av utnytting. Der dette ikke kommer klart fram i gjeldende
reguleringsplaner gjelder at:
Maks BRA = 50 %.
Gesimshøyden, som måles fra gjennomsnittlig terrengnivå til skjæring mellom vegg- og takkflate, skal ikke
overstige 12 m og maks mønehøyde er 15 m.
Retningslinje
Framtidig næringsvirksomhet bør utvikles utfra ABC-prinsipper, hvor tyngre og arealkrevende industri/næring
legges mest mulig til utkantene av boligområdene.
Nerøyen bør fortrinnsvis avsettes for plasskrevende og store virksomheter.
Idrettsanlegg
ID1 (Støren Idrettspark). Gjeldende reguleringsplan ID 1988001.
ID2 (Furrukollen skytebane) uregulert område

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg
Anlegg for eksisterende kommunalteknisk infrastruktur
ABA1 – ABA5 omfattes av gjeldende reguleringsplaner.
ABA3 (Frøset høydebasseng)
ABA4 (Støren vannverk) Gjeldende reguleringsplan ID 2011001er drikkevannskilde og omfattes i tillegg av
hensynssone
ABA6 er uregulert.
Tiltak som ikke er i tråd med formålet tillates ikke.

Grav og urnelund
Gjeldende reguleringsplan ID 1999002 – Støren kirke.
GU 1 Støren Kirke og kirkegård. Det kreves situasjonsplan for GU1 som viser maksimal utnyttelse og som
legges til grunn for rekkefølgekravet.
GUF1 arealet er avsatt for framtidig kirkegård. Det kreves detaljplan før arealene kan tas i bruk.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
KBA1 Delvis utbygd område, kan videreutvikles/fortettes med kombinert formål bolig/næring (underformål
kontor).
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KBA2 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelser av infrastruktur /offentlig tjenesteyting
forutsetter at eiendommen gnr/bnr 45/307 innløses.
KBA3 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Gjeldende plan er ID 1989002. Området kan
videreutvikles/fortettes med kombinasjon forretning/næring (underformål kontor). Fortetting til boligformål
tillates ikke.
KBA4 og KBA5 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelse av infrastruktur/ utbygging av
veier forutsetter innløsning av eiendommene gnr/bnr 3/7, 3/16 og 3/19. Fortetting til boligformål tillates ikke.
KBA6 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelser av infrastruktur /offentlig tjenesteyting
forutsetter at eiendommen gnr/bnr 47/8 innløses.
KBA7 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Fortetting til boligformål tillates ikke.
KBA8 – Stasjonsgate – Spjeldbakken. Området kan videreutvikles/fortettes med kombinasjon
forretning/næring (underformål kontor) på gatenivå og bolig i 2e (3e) etasje. Rene boligkomplekser tillates.

1.2.2 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR (§ 11-7 nr. 2)
For nye og vesentlige utvidelser innenfor disse arealene kreves detaljregulering.
Hovedvegnett og Jernbane
SAB1 og SAB2 er areal avsatt til jernbanespor med tilhørende anlegg for Dovrebanen og Rørosbanen.
V1 og V2 er areal avsatt til Riksveg E6 og fylkesveger.
Lokalveger og gang- og sykkelveger (myke trafikanter)
Ved utbygging av delområder skal det legges tilrette for sammenhengende gang-, sykkel- eller turvegnett.
Eksisterende turstier og g/s-veger skal ivaretas og om mulig forlenges/forbedres.
Kollektivtilbud/løsninger
Ved utbygging av delområder og for vesentlige utvidelser av eksisterende samferdsel og infrastruktur, skal
det legges tilrette for gode kollektivløsninger. Holdeplasser m.m skal utformes universelt. Gode
kollektivløsninger skal særlig etableres i tilknyting til pendleparkeringsplasser, samt g/s-veg.
Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer
KST1 – KST5 er areal avsatt for utbedringsbehov for framtidig veiareal.

1.2.3 GRØNNSTRUKTUR (§ 11-7 nr. 3)
Grønnstruktur
Grønnstrukturene i planen skal i størst mulig grad være uberørt, men vanlig skogskjøtsel og uttak av for
vedproduksjon tillates. Enkel tilrettelegging som fremmer allmenn ferdsel og øker friluftslivet er tillatt.
Friområde
I friområder er det tillatt å tilrettelegge for formålet. For omfattende bruk av området kan det kreves
utarbeidet en helhetlig landskapsplan for bruken.
Park
Park ved Sykehjem/Fredheim. Gjeldende reguleringsplan ID 2006001.
Parken med tilhørende sti, skal opparbeides for allmenn tilgang. Det kreves utarbeidet situasjonsplan som
skal ivareta atkomst til sykehjem og Fredheimstunet. Situasjonsplanen skal godkjennes av kommunens planog bygningsmyndighet.
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1.2.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (§ 11-7 nr. 5 bokstav a)
I LNF(R)-områder tillates nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag og avkastningsevne.
Tiltak nevnt under PBL § 1-6, blant annet fradeling, bruksendring, oppføring av bygninger eller anlegg, som
ikke er knyttet til dette formålet er ikke tillatt.

1.2.5 BRUK OG VERN AV SJØ- OG VASSDRAG (§ 11-7 nr. 6)
Innenfor dette formålet og inntil 50 meter fra vassdragskanten er det ikke tillatt med tiltak nevnt under PBL §
1-6, herunder fradeling, bruksendring, oppføring av bygninger eller anlegg.
Deler av vassdraget omfattes også av hensynssoner, se under eget kapittel.
Mindre tiltak som fremmer vassdragsmiljøets kvaliteter er tillatt, men må omsøkes avhengig av type tiltak.
Der vassdraget er en del av sentrumsområdet, skal disse arealene inngå i en ”Grønn plan”.
Det kreves detaljplan for vesentlige tiltak eller der det skal utvikles nærmere organisert ferdsel eller aktivitet
knyttet til naturområdene.
NO1 – Gaula er den ene hovedvannstrengen i vassdraget. Deler av Gaula er regulert (ID 2011001), samt
NO2 – Sokna er den andre hovedvannstrengen.
For begge disse vannstrengene gjelder at større deler er forbygd og/eller avskåret med barrierer som veg
eller jernbane. Utbedring av fyllinger, skjæringer eller forbygningene må omsøkes, jf. PBL kap 20.
NO3 og NO4 er innlandsvann hvor det er tillatt med ordinære friluftsaktiviteter.
NO5 er hovedvannkilde til drikkevannsforsyningen for Støren og omfattes av egne
klausuleringsbestemmelser som gjelder.
1.3 HENSYNSSONER § 11-8
Sikrings-, støy- og faresoner § 11-8 a)
Flomsoner
Det skal tas særskilt hensyn til alle tiltak innenfor områdene som berøres av 200-års flom. Mindre tiltak som
ikke omfatter døgnopphold og/eller hvor minimale materielle verdier er berørt kan tillates.
For alle andre tiltak kan kommunen kreve særskilt dokumentasjon på sikkerhetsvurdering med avbøtende
tiltak.
Skredfare
Det skal tas særskilt hensyn til alle tiltak innenfor områder som omfattes av aktsomhetskartene (skrednett)
som viser mulige stein-, jord- og snøskredfare. Mindre tiltak som ikke omfatter døgnopphold og/eller hvor
minimale materielle verdier er berørt kan tillates. For alle andre tiltak kan kommune kreve særskilt
dokumentasjon på sikkerhetsvurdering med avbøtende tiltak.
Område for grunnvann-/drikkevannsforsyning
Kvernvatnet og tilsigområdene skal sikre drikkevannsforsyningen til Støren. Det er ikke tillat med tiltak nevnt
under PBL § 1-6, herunder fradeling, bruksendring, oppføring av bygninger eller anlegg eller annet
virksomhet som reduserer drikkevannsforsyningen. Klausuleringsbestemmelsene gjelder for øvrig.
Byggeforbud over tunnel
Det tillates ikke tiltak nevnt under PBL § 1-6, herunder fradeling, bruksendring, oppføring av bygninger eller
anlegg for denne hensynssone.
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Bevaring Naturmiljø og Kulturmiljø § 11-8 c)
Bevaring Naturmiljø
For flere områder i og i nær tilknytning til Gual skal det tas særskilt hensyn til naturmiljøet. I disse områder er
det forbudt med tiltak som reduserer vannkvaliteten og det biologiske naturmangfoldet. Tiltak som styrker
naturmiljøet og fremmer opplevelsesverdier for naturen tillates etter søknad.
Bevaring Kulturmiljø
For områdene Støren kirke, Skårvold, Stasjonsområde, Prestgården skal det tas særskilt hensyn til
kulturmiljøets kvaliteter. Tiltak som forringer verdiene av bygningene eller miljøet de omgis av, tillates ikke.
Tiltak som fremmer kulturmiljøet tillates etter søknad.

OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER
Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde i sin helhet
1966001
Endring Løvold Gnr/bnr 45/71
1988001
Soknesørene
1989002
Moøya
1989008
Liøya
1993003
Vårvollen camping
1999002
Støren Kirke

26.02.1965
17.02.1988
31.05.1989
18.10.1989
28.04.1993
28.04.1999

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde med plankart, men med nye bestemmelsene innenfor grensen til
KDP
1967004
Basmoen og Kalvtrøa
19.05.1967 (deler erstattes av nye planer)
1975001
Spjelddalen – Soknesmoen
26.09.1975
1975002
Frøset II
26.09.1975
1982001
Frøset Nord
01.04.1982
1987004
Prestteigen Boligfelt
28.10.1987
1990002
Prestteigen
20.06.1990

Reguleringsplaner som foreslåes utgått i sin helhet
1960001
Støren sentrum
1963001
Støren sentrum
1967001
Endring Del av Moøya
1967002
Bebyggelsesplan Frøsetboligelt
1967003
Spjelddalen – Langgjelene
1968001
Endring Frøset
1968003
Støren sentrum – jernbanestasjonen
1969001
Frøset boligfelt – parsell Kåsa
1970001
Frøset boligfelt – Frøsetåsen
1971001
Del av eiendommen Spjeldheim
1972001
Endring Nedre platå Basmoen
1973001
Deler av eiendommene Sokne, Nygård, Gammelgården
1974001
Spjelddalen – Soknesmoen
1974003
Boligområde Soknes
1976001
Endring del av eiendommen Spjeldheim
1977002
Endring Spjelddalen – Soknesmoen
1977003
Liøya
1977004
Soknesørene
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20.07.1960
03.04.1963
08.05.1967
29.04.1966
19.05.1967
09.11.1967
09.11.1967
28.04.1969
29.05.1970
11.06.1971
14.10.1971
05.05.1972
05.05.1974
26.09.1974
09.09.1976
29.06.1977
18.12.1977
18.12.1977

Kommunedelplan Støren - Planbestemmelser
1980002
1981001
1984004
1984006
1987003
1989009
1993001
1995002
1997002

Utvidelse Soknes
Endring Spjelddalen – Soknesmoen
E6 parsell Storløkkja
Prestteigen Nedre
Endring del av Basmoen
Engan boligfelt
Støren sentrum Nord
(gjelder fram til ny områderegulering er vedtatt)
Mosøya
Soknesørene skoletomt
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10.07.1981
12.02.1981
19.12.1984
07.11.1984
28.10.1987
18.10.1989
23.03.1993
21.06.1995
23.09.1997

Konsekvensutredning
Kommunedelplan Støren

Revidert utgave per 2. juni 2014
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Overordnet konsekvensutredning
Vedlegg til kommunedelplan Støren 2014 - 2025
Dette dokumentet er et vedlegg til kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Støren. Det viser
konsekvensene av de nye arealer som er innarbeidet i planforslaget.
Rapporten er utarbeidet av enhet for Næring-, plan og forvaltning.
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1. Innledning
Plan og bygningsloven, § 4.2:
…”For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn,
skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av
planens virkninger for miljø og samfunn.”
For kommuneplanens arealdel er det krav om en vurdering og beskrivelse av planens virkning for miljø og
samfunn. Denne konsekvensutredningen er basert på fagkunnskaper og skjønn fra ulike fagområder og er en del
av beslutningsgrunnlaget når kommundelplan Støren skal vedtas.
Forskriften om konsekvensutredning 26.06.2009 slår fast at konsekvensutredninger skal tilpasses plannivået og
være relevant i forhold til de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen til kommunedelplan Støren er
holdt på et overordnet nivå og tar for seg virkningen av foreslåtte arealdisponeringer.
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2.

Metode
Metodikken som er brukt i dette arbeidet tar utgangspunkt i Statens vegvesens metode for å utføre ikkeprissatte konsekvensutredninger.
Som utgangspunkt for utredningen ligger det en del eksisterende kartlegginger til grunn;


Arealressurser N5 (NIJOS)



Temakart vilt Midtre Gauldal Kommune 2006



Registrering av viktige naturtyper, naturdatabasen, Direktoratet for Naturforvaltning



Kulturminnekart for Midtre Gauldal kommune 1992



Sefrak - registreringer, Riksantikvaren



Askeladden, base over fornminner, Riksantikvaren



Artsdatabanken



Sentrumsplan Støren 2013 - kartskisse « Støren 2040»



Miljøstatus.no

2.1

Metode for utredning

Det er utført konsekvensutredninger for enkeltområder med nytt formål bolig, næring, samferdsel og teknisk
infrastruktur, privat og offentlig tjenesteyting. Med utgangspunkt i verdivurderingen er det gjort en vurdering
av hvilke konsekvenser den endrede arealbruken har. Vurderingen av verdi og konsekvenser tar utgangspunkt
i eksisterende informasjon i form av overnevnte kartlegginger, registreringer, samt lokal kunnskap, faglig
skjønn og befaringer i de fleste av områdene.
Verdivurdering
Verdivurderingen er delt inn i tre kategorier, liten, middels og stor verdi.




Liten verdi: Det er ingen kjente eller kartlagte interesser.
Middels verdi: Det er delvis kartlagte og kjente interesser og området anses som viktig for Midtre
Gauldal kommune.
Stor verdi: Det er kartlagte og kjente interesser som anses som svært viktige for Midtre Gauldal
kommune og regionalt/nasjonalt.

Det er fire av utredningsteamene som verdisettes basert på kartlegginger, registreringer og kjent
kunnskap. Disse er naturverdier og biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø samt
landbruk.
Tema
Naturverdier og
biologisk mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Hva som skal vurderes:
Viktig naturtype, biologisk mangfold, viltforekomster, områder vernet etter
naturvernloven, vernede vassdrag og strandsone
Registrerte friluftsinteresser og turveier eller friområder til lek, jakt, fiske,
bading etc.
Registrerte kulturminner for eksempel kulturminneplanen, SEFRAK og
askeladden
Viktig landbruksområde, viktig område skog, viktige produksjonsverdier
eller kulturlandskapskvaliteter
Spesielle landskapsverdier; landskapsformer, kulturlandskap eller visuelt
sårbare områder
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Konsekvensvurdering
Det er hensynet til miljø og samfunn som skal utredes i en konsekvensutredning og forskriften foreslår
hvilke temaer som utredes. Med utgangspunkt i disse er det valgt ut temaer som er
relevante for Kommunedelplan Støren.
Miljø:
 Forurensing
 Naturmangfold
 Kulturminner og kulturmiljø
 Sikring av jordressurser (jordvern)
 Landskap

Samfunn:
 Transportbehov, energibruk og
energiløsninger
 Befolkningens helse og tilgjengelighet til
uteområder
 Barn og unges oppvekstsvilkår
 Samfunnssikkerhet

Temaene er vurdert i henhold til ulike faktorer, som vist i tabell under.

Tema

Vurdering

Forurensing

Klimagassutslipp, forurensing i luft (støv, lukt, støy), grunn og
vann

Transportbehov, energibruk og
energiløsninger

Nærhet t il sentre, kollektivknutepunkt, skole, barnehage, andre
utbyggingsområder

Kulturminner og kulturmiljø

Registrerte kulturminner eller kulturmiljø, kulturminner som
gjenspeiler Størens historie

Naturmangfold

Biologisk mangfold, viltforekomster, områder vernet etter
naturvernloven, vernede vassdrag

Sikring av jordressurser

Konsekvenser for landbruksproduksjon, nedbygging av dyrket
mark

Landskap

Konsekvenser for landskapet, visuelt sårbart eller spesielt
eksponert areal, visuelle landskapsverdier

Befolkningens
helse
tilgjengelighet til uteområder

og

Forebyggende helse; miljø, nærområder, mulighet for aktiviteter

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk

Sentrumsplan Støren, høringsutkast for statlige retningslinjer for
samordnet bolig- areal, og transportplanlegging (MD)

Barn og unges oppvekstsvilkår ellers

Lekeområder, skolevei, oppvekstsvilkår ellers.

Samfunnssikkerhet

Fareområder for ras, skred, steinsprang og flom

Konsekvensene for hvert av temaene er gradert fra +3 til -3:
+3 = Store positive konsekvenser
+2 = Middels positive konsekvenser
+1 = Små positive konsekvenser
0 = Ingen konsekvenser
-1 = Små negative konsekvenser
-2 = Middels negative konsekvenser
-3 = Store negative konsekvenser
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3. Konsekvensutredning for eneboligområde/annen type bolig
Dette kapitlet viser konsekvensutredningen (KU) av innspill til områder for enebolig og annen type bolig som er
vurdert innarbeidet i planforslaget (bilde). KU av områdene er med for å synliggjøre hvordan/hvorfor vi har
kommet frem til valgte område i utkast til plan.
I forbindelse med Sentrumsprosjekt Støren vedtok Kommunestyret at «nye Støren sentrum» skal være på aksen
Presttiegen – Korsen. Dette medførte at arealer til fremtidig boligutvikling først og fremst skal konsentreres i
sørlig del av Støren sentrum. Årsaken til dette er: kortere avstander til offentlige funksjoner, skole, kultur og
service sammenlignet med nordlig del av Støren sentrum. Samtidig har vi god avkjøring til E6 både mot nord og
sør, korte avstander til tilgjengelige friområder, gode lysforhold for boliger med utsikt og sol, samt at vi unngår
ytterligere blanding av bolig og industri. Dette betyr at innspill om boligområder i nordlig del av Støren:
Kvasshyllan og Granmoen ikke er aktuell i den videre konsekvensutredningen.
Følgende områder er vurdert som eneboligområder på Støren:
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3.1

Folstadaunet

Bakgrunn
Grunneiere har kommet med innspill til deler av området
Areal
Ca. 200 daa, avsatt som LNF i gjeldende k-plan
Formål/bruk Bolig/ skog og beite
Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

Vurdering
Beitemark for husdyr. Et vassdrag gjennom området. Ikke
kjente registreringer

x
x

Skogsbilvei brukes som turvei
Ikke kjente registreringer. Befaring viser rester av et
kulturlandskap.
Blanding av fulldyrket mark og innmarksbeite. Skogen i
området er av høg bonitet

x
x

Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing

Gradering
-1

Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger

-3

Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser

-1

Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

0
+3

0
-1

Vurdering
Det kan potensielt være støyforurensing fra etablert granittbrudd på
Folstad. Dette må evt. utredes
Fra ca. midt i området er det 3,2 km til skole/barnehage etter
eksisterende veitrase. Kryss i Frøsetbakken må oppgraderes betraktelig.
Ny infrastruktur med vei, vann, kloakk (ca.1,1 km) vil medføre økt
energibruk. Etablering av nytt boligområde.
Ikke kjente registreringer, men befaring viser rester av landskap brukt
til landbruksformål.
Ikke kjente registreringer
Blanding av fulldyrket mark og innmarksbeite. Skogen i området er av
høg bonitet. Dyrka marka brukes som beitemark i dag. Nedbygging får
konsekvenser for beitebruk.
Lite eksponert
Nærhet til marka og turområde i Frøsetmarka. Kort vei til løypenett for
ski på vinter. Østvendt område med god utsikt over Folstad.

-1

Ikke i henhold til «Støren 2040».

-2

Store muligheter for tilrettelegging til ute- og lekeområder for barn.
Lang skolevei
Aktsomhetskart viser at området ligger i aktsomhetssone for snøskred
og steinsprang. Bekk i området må sikres.

-2
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3.2

Flatreitan

Bakgrunn
Innspill fra grunneier
Areal
Ca. 100 daa, avsatt som LNF i gjeldende kommunedelplan Støren
Formål/bruk Bolig/landbruk
Verdivurdering:
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

x
x

Vurdering
Registrering av gaupe
Skogsbilvei brukes som turvei fra Soknesmoen
Ingen kjente registreringer. Mindre intakt
kulturlandskap.
Blanding av fulldyrket mark og skog av høy
bonitet

x
x

Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger

Gradering
0
-3

Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser

-1

Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder

0
+1

Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers

-1

Samfunnssikkerhet

-2

0
-1

-3

Vurdering
Ikke registrert forurensing.
Fra småbruk ved Flatreitan er det 3,1 km til skole og BHG.
Gangavstand til skole etter etablering av ny gang- og sykkelvei er
ca. 2 km. Jernbaneundergang til Teigen mangler gangfelt, må evt.
oppgraderes. Utvidelse av boligområde med etablert spredt
boligbebyggelse. Vann og avløp må forlenges fra Sørmoen (ca. 1
km).
Ingen kjente registreringer. Et mindre intakt kulturlandskap
utbygges.
Ingen kjente konsekvenser
Fulldyrka jord (ca.18 daa) godt arrondert ved husene, brukes i
hovedsak som beitemark. Konsekvenser for videre bruk av
området til beite.
Lite eksponert
Nærhet til marka. Gangsti opp på Varfjellet med trimpost, trimpost
på skogsbilvei sørover mot Snøan. På vinter kjøres skuter uten fast
sporlegging, men med muligheter for skigåing. Sol hele året
(østvendt) og utsikt. Bratt uteområde med etablerte skogsbilveier.
Delvis i henhold til «Støren 2040»
Farlig skolevei ned mot Teigen, mangler gang- og sykkelvei
generelt, samt jernbaneundergang. Store tilgjengelige uteområder,
men det er bratte områder med en fare for ras i nærheten av evt.
uteområde. Lang skolevei.
Aktsomhetskart viser at hele området har potensiale for snøskred
og steinsprang.
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3.3

Mosløkkja

Bakgrunn
Innspill fra grunneier
Areal
ca. 100 daa, avsatt til LNF i gjeldende kommunedelplan
Formål/bruk Bolig/landbruk
Verdivurdering:
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap
Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing

Liten
x

Middels

Stor

x
x

Vurdering
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

x

En blanding av yngre, eldre og gammel skog samt
fulldyrka jord.

x
Gradering
0

Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser

-2

Landskap

-1

Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers

-3

Samfunnssikkerhet

-1

-1
0
-3

-1
-3

Vurdering
Ingen kjente registreringer. Støy og lukt fra aktiv
landbruksproduksjon kan forekomme i perioder.
Ca. 1,7 km til skole og bhg avhengig av hvor ny vei blir plassert.
Åpning av nytt boligområde. Infrastrukturen ligger relativt lett
tilgjengelig. Kraftlinje (luftledning) går midt i gjennom området.
Ingen kjente kulturminne registreringer. Befaringer viser rester
etter kulturlandskap.
Viktig område med gammel skog registrert sørøst for området.
En blanding av yngre, eldre og gammel skog samt lettbrukt
fulldyrka jord(ca. 30 daa). Arealet er flatt og brukes i aktiv
landbruksproduksjon. Konsekvenser for melkeproduksjonsbruk??
Arealet ligger på to flate platåer. Området lengst sør er eksponert i
Støren sentrum.
Området er solrikt på sommer, men ikke på vinter (sola er borte i 34 mnd.). Nærhet til marka, men områdene er svært bratte. Utsikt
over Støren framme på nederste platå.
Ikke i henhold til «Støren 2040»
Store tilgjengelige uteområder, men det er bratte områder med en
fare for ras i nærheten av evt. uteområde. Per i dag mangler gangog sykkelvei.
Aktsomhetskart viser at området lengst sør ligger i aktsomhetssone
for snøskred og steinsprang.
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3.4

Husåsen

Bakgrunn
Innspill fra grunneier
Areal
Ca. 100 daa, avsatt til LNF i gjeldende arealdel
Formål/bruk Bolig/Skogbruk
Liten
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap
Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing

Middels
x

x
x
x

Ingen dyrka mark. Skogkledt ås med blanding av
yngre, eldre og gammel skog.
Lite eksponert

x
Gradering
0
-3

Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold

0

Samfunnssikkerhet

Vurdering
Helårs leveområde for elg og storfugl. Spillplass for
storfugl og orrfugl. Trekkrute hjort.
Tursti fra Folstad - rundt Husåsen - opp Høydalen –
ned til Frøset.
Ingen kjente registreringer

Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger

Sikring av
jordressurser
Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi
for fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers

Stor

-1
0
0
-2
-1
-3
-2

Vurdering
Mulig lukt og støy fra landbruksdrift i perioder av året. Mulig støy
fra brudd på Folstad må utredes.
Ligger i utkanten av Støren og utenfor eksisterende boligområder.
Avstanden til skole før oppkjøring til Husåsen er ca. 2,6 km. Kryss
mellom Frøset og Folstad må oppgraderes. Infrastruktur må
oppgraderes og tilrettelegges. Området er svært bratt (18 % stigning
med ny vei opp) og det vil bli energikrevende å opparbeide tomter.
Ingen kjente registreringer
Helårs leveområde for elg og storfugl. Spillplass for storfugl og
orrfugl. Trekkrute hjort.
En blanding av yngre, eldre og gammel skog.
Nærhet til markaområder, men ikke tilrettelagte områder. Svært
bratt område som gjør at det lite tilgjengelig for innbyggerne. Fin
utsikt og gode solforhold året rundt. Langt fra sentrum.
Ikke i henhold til «Støren 2040»
Store tilgjengelige uteområder, men det er bratte områder med en
fare for ras i nærheten av evt. uteområde. Per i dag mangler gangog sykkelveier på store deler av strekningen. Lang skolevei.
Aktsomhetskart viser potensielle utløsningsområder for steinsprang
og snøskred.
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3.5

Hallråa

Bakgrunn
Innspill fra kommunen
Areal
ca. 100 daa LNF i gjeldende arealplan
Formål/bruk Bolig/skogbruk
Verdivurdering:
Liten
Naturverdier
og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne
og
kulturmiljø
Landbruk

Middels
x

Stor

x
x
x

Landskap

Vurdering
Rødlisteart (klåved) i området. Haukdalsmyra ligger i
nærheten av området og er definert som «rik myr»
med verdi «svært viktig». Vassdrag renner gjennom
området.
Skogsbilvei brukes som turvei. Det jaktes i område.
Tjærebrenningsanlegg ved Haukdalsyra.
Oppdyrket areal i Hallråa. Området er ellers preget av
eldre og yngre skog.
Skoglandskap som går over i et kulturlandskap og et
aktivt område for landbruk.

x

Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing

Gradering
0

Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger

-3

Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold

0
-1

Sikring av jordressurser

-2

Landskap

-2

Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers

+2

Samfunnssikkerhet

-1

Vurdering
Ingen kjente registreringer. Kan tenkes at det er støy fra E6 og lukt
fra aktiv landbruksdrift i perioder.
Ligger i utkanten av Støren og utenfor eksisterende boligområder.
Avstanden til skole og bhg før oppkjøring til hallråa er ca. 3,1 km
etter dagens adkomst. Infrastruktur må oppgraderes og tilrettelegges
fra kirka (gang- og sykkelvei) og fra småplassan (vann og avløp).
Dagens adkomst er bratt.
Tjærebrenningsanlegg ved Haukdalsyra. Boligområde må evt.
etableres utenfor anlegget.
Rødlisteart (klåved) i området. Haukdalsmyra er definert som «rik
myr» med verdi «svært viktig». Områdene må evt. skjermes for
utbygging.
Ca. 30 daa dyrka mark på nedlagt småbruk i Hallråa. Dyrka marka
er karakterisert som lettbrukt dyrka jord, og annen dyrka jord.
Eksponert i Støren sentrum. Ved utbygging av dette området vil
Støren være preget av å være utbygd (godt synlig fra sentrum og
E6).
Nærhet til marka områder. Ikke tilrettelagt per i dag, men har et stort
potensiale for tilrettelegging. Utsikt. Området er delvis nordvendt.

-1

Ikke i henhold til «Støren 2040»

-2

Området har stort potensiale for tilrettelegging for barn og unge. Per
i dag mangler gang- og sykkelveier på store deler av strekningen.
Lang skolevei.
Vassdrag gjennom området må sikres.

I dagens adkomst til området ligger en registrert Sand- og grusforekomst 1648.050 Rødbekken (sist oppdatert i 2001 av NGU).
Forekomsten består av breelvterrasser i flere nivåer. De laveste er for en stor del oppdyrket. I de øvre nivåene er det to massetak
bestående av sand og grus. Forekomsten har store mektigheter, men mektigheten på masser aktuelle for uttak er betydelig mindre og
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anslått til 4 m. Mer detaljerte undersøkelser med boringer osv. vil gi svar på dette. Forekomsten ligger sentralt til nær Støren sentrum
og kan derfor bli en viktig ressurs dersom kvaliteten på massene er tilfredstillende. Dette må undersøkes nærmere.
*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Viktig ***
Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak
i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
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3.6

Utvidelse Frøset

Bakgrunn
Innspill fra Rådmannen
Areal
Ca. 150 daa, avsatt som LNF i gjeldende plan
Formål/bruk Bolig/skogbruk
Verdivurdering:
Liten
Naturverdier
og
biologisk
mangfold

Middels
x

Friluftsliv

Stor

x

Kulturminne
og
kulturmiljø
Landbruk

x

Landskap

x

x

Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold

Sikring av jordressurser
Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

Vurdering
Det er registrert en rødlisteart lappula deflexa (NT),
yngleområde for vandrefalk utenfor forslag til
boligområde. Ellers er område helårs leveområde for
elg og storfugl, samt del av hekkeområde for fjellvåk,
tårnfalk, havørn og sandsvale (hekker i bergvegg
langs med Gaula).
Vei og sti opp til Kvennvatnet brukes som turvei.
Kvennvatnet er reservevannkilde for Støren. Det
jaktes i område.
Ikke kjente registreringer
Ikke kjente registreringer. Skogkledt område med høg
og middels bonitet
Kupert område

Gradering
0
-3
0
-2

0
0
+3
+3
-2
-1

Vurdering
Ingen kjente registreringer
Utvidelse av allerede etablert boligområde. Dagens øverste hus
ligger 2,5 km fra skole/bhg. Infrastruktur med kapasitet ligger
tilgjengelig. Kryss i Frøsetbakken må oppgraderes betraktelig.
Ikke kjente registreringer
Det er registrert en rødlisteart lappula deflexa (NT) utenfor foreslått
boligområde. Det er registrert yngleområde for vandrefalk nord i
område. Ellers er område helårs leveområde for elg og storfugl, samt
del av hekkeområde for fjellvåk, tårnfalk, havørn og sandsvale
(hekker i bergvegg langs med Gaula).
En blanding av skog med lav og middels bonitet
Kupert område, noe eksponert i et allerede utbygd boligområde.
Nærhet til marka og turområde i Frøsetmarka. Kort vei til løypenett
for ski på vinter. Bekkedrag renner gjennom området. Sørvendt,
solrikt område med utsikt.
I henhold til Støren 2040
Store uteområder og muligheter for god tilrettelegging for lekeareal
nært til bolig. Lang og farlig skolevei.
Aktsomhetskart viser potensielle områder for snøskred i deler av
området. Dette må evt. utredes og sikres
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Konklusjon enebolig område:
Det er etterlyst arealer til eneboligformål på Støren. Alle aktuelle innspill er konsekvensutredet og samtlige områder har
fordeler og ulemper. Prognoser for befolkning- og boligutvikling viser at det først og fremst er etterspørsel etter andre typer
bolig enn enebolig fremover. Dette medfører at dersom vi legger til rette for mindre typer boliger i sentrum vil dette
sannsynligvis frigjøre eksisterende eneboliger, og det vil være behov for et mindre antall nye eneboliger.
Ut fra en samlet vurdering ser det ut som at en utvidelse av eksisterende boligområde i Frøset vil være det best egnede
fremtidige utbyggingsformålet for enebolig på nåværende tidspunkt, selv om dette heller ikke er en optimal løsning. Området
er sørvendt (solrikt), har utsikt, ingen støy- og luktproblematikk, det ligger nært tilgjengelige friområder, infrastrukturen
ligger tilgjengelig til området samtidig som det er mulig å unngå bruk av dyrka mark. Samtidig vil konsentrasjonen av
mennesker i ett område kunne legge til rette for løsninger i forhold til kollektivtrafikk fremover. En forutsetning for utvidelse
Frøsetfeltet er forbedret adkomst.
Arealet er forsøkt tilpasset terrenget og det man antar er attraktive områder for utbygging. Områder som er utsatt for mulig
snøskred må sikres.
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3.7

Bakgrunn
Areal
Formål/bruk

Gammelgården (45/8) – område for mindre type bolig

Dersom befolkningsprognosene slår til vil det på sikt være behov for sentrumsnære boliger i Støren.
Ca. 40 daa, avsatt som LNF i gjeldende kommuneplan
Bolig/landbruk

Verdivurdering:
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk

Liten
x

Middels

Stor

x
x

Vurdering
Ingen kjente
Ingen kjente
Ingen kjente

x

Landskap

x

Arealet ligger i et boligområde, men i et aktivt
landbruksområde
Lite eksponert, men ligger i et kulturlandskap

Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser

Gradering
0
+3
-1
0
-3

Landskap

-1

Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

+2
+1
+2

Vurdering
Ikke kjent
I allerede utbygd område. Infrastrukturen ligger lett tilgjengelig,
men det mangler gang- og sykkelvei. Sentralt i Støren. Busstopp
like ved.
Husene på Gammelgården er sefrak registrert. Ellers ingen
registreringer. Del av et etablert landbruksområde.
Monokultur. Dyrket mark
Fulldyrka lettdrevet landbruksareal i et boligområde, men også i
et aktivt landbruksområde. Arealet brukes aktivt i
landbruksproduksjon per i dag. Omdisponering av dyrket jord.
Ligger i et tidligere og eksisterende kulturlandskap, der det har
skjedd en gradvis nedbygging av området
Sentralt i Støren gir muligheter for å gå til og fra skolen.
Tilgjengelighet til uteområder samt idrettsanlegg i Liøya. Dårlig
klimatiske forhold (lite sol på vinter).
I henhold til «Støren 2040»
Kort avstand til skole og idrettspark.

0

Konklusjon: Arealet ligger i et aktivt landbruksområde med melkeproduksjon og jorda er flat og lettdrevet. Det har
vist seg å være et stort behov for sentrale områder til mindre typer boliger sentralt i Støren. Befolkningsprognosene
viser framtidig befolkningsvekst, med et behov for 25 nye boenheter per år (IKAP) i kommunen, med vekst først og
fremst på Støren. Ut i fra et landbruksmessig hensyn er dette ikke en optimal løsning, men i forhold til transport- og
energiløsninger samt i et fortettingsperspektiv vil dette være et meget godt egnet areal å utnytte til mindre typer bolig
med høy fortetting. Områdene rundt er allerede bebygd, og sammen med Gammelsaga som i planutkastet endrer formål
fra industri til bolig, ser rådmannen for seg at dette er et fremtidig område for utvikling av tettstedet Støren.
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4. Konsekvensutredning områder for tjenesteyting
Dette kapittelet viser konsekvensutredningen av områdene for tjenesteyting som er innarbeidet eller vurdert innarbeidet
i planforslaget. KU av områdene er med på å synliggjøre hvordan/hvorfor vi har kommet frem til de valgte områdene i
utkast til plan.
Vurdering av områder for ny barnehage i Støren:

4.1

Eksisterende tomt - Støren barnehage

Bakgrunn
Areal
Formål/bruk

KS 67/13 – behov for nye barnehageplasser i henhold til befolkningsprognoser fra SSB. Innspill
fra Midtre Gauldal kommune om endring av status av arealformål til tjenesteyting.
Ca. 10 daa som i dag ligger som offentlig tjenesteyting i eksisterende plan
Tjenesteyting/barnehage

Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

Vurdering
Ingen kjente registreringer

x
x

Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

x
x

Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing

Gradering
0

Transportbehov, energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til uteområder

+3

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Barn og unges oppvekstsvilkår ellers

0
-2

Samfunnssikkerhet

-1

0
0
0
0
+3

Vurdering
Arealet brukes allerede til barnehage, og skal være godkjent i
forhold til forurensing.
Sentralt i Støren, infrastruktur er allerede utbygd.
Uoversiktlig kryss ved innkjøring til barnehage bør utbedres.
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer
Ueksponert
Det ligger fint til i forhold til tilrettelagt idrettsanlegg og
grønt areal. Barnehagen har stort uteareal. En av de kaldeste
plassene på Støren – kuldedrag fra elvene.
Forskning viser at de beste barnehagene har mellom 80-100
unger, og det er ikke anbefalt med større enheter. Støren
barnehage har per i dag ca. 100 barn.
Noe flomutsatt av elva Sokna
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4.2

Bakgrunn
Areal
Formål/bruk

Gammelgården - barnehagetomt

KS 67/13 – behov for nye barnehageplasser i henhold til befolkningsprognoser fra SSB. Innspill fra
Midtre Gauldal kommune om endring av status av arealformål til tjenesteyting.
Ca. 5 daa, avsatt som LNF i gjeldende kommuneplan
Offentlig tjenesteyting/landbruk

Verdivurdering:
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk

Liten
x

Middels

Stor

x
x

Vurdering
Ingen kjente
Ingen kjente
Ingen kjente

x

Landskap

x

Arealet ligger i et boligområde, men tett opp til et
aktivt landbruksområde
Lite eksponert, del av et tidligere kulturlandskap

Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser

Gradering
0
+3

Vurdering
Ikke kjent
I allerede utbygd område. Infrastrukturen ligger lett tilgjengelig.
Sentralt i Støren. Busstopp like ved.

-1

Husene på Gammelgården er sefrak registrert. Ellers ingen
registreringer. Del av et etablert landbruksområde.
Monokultur. Dyrket mark
Fulldyrka lettdrevet landbruksareal i et boligområde, men også i
et aktivt landbruksområde. Arealet brukes aktivt i
landbruksproduksjon. Omdisponering av dyrket jord.
Ligger i et tidligere kulturlandskap, der det har skjedd en gradvis
nedbygging av områdene rundt
Sentralt i Støren gir muligheter for å gå til og fra skolen.
Tilgjengelighet til uteområder samt idrettsanlegg i Liøya. Dårlig
klimatiske forhold (lite sol på vinter).
I henhold til «Støren 2040»

0
-3

Landskap

-1

Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

+2
+1
+1

Gåavstand til skole og idrettspark. Møteplass/uteområde i et
fremtidig boligområde.

0
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4.3

Deler av Soknesjordet

Bakgrunn

KS 67/13 – behov for nye barnehageplasser i henhold til befolkningsprognoser fra SSB. Innspill fra
Midtre Gauldal kommune om endring av status av arealformål til tjenesteyting.
Areal
Ca. 5 daa, hele jordet avsatt som formål bolig og bolig/forretning i gjeldende kommuneplan
Formål/bruk Offentlig tjenesteyting/landbruk
Verdivurdering:
Naturverdier
og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne
og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

x

Vurdering
Monokultur, dyrket mark

Ikke kjente registreringer
Det er registrert 17 kokegroper samt flere antatt
eldre dyrkingslag. Gårdsbebyggelsen er registrert
med 3 sefrak bygg.
Fulldyrka, lettbrukt jordbruksareal.
Undereksponert område, tidligere del av et større
kulturlandskap

x
x
x

Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing

Gradering
0

Vurdering
Ikke kjente registreringer. Det kan imidlertid være støy fra
jernbane, og dette må utredes dersom området skal utbygges
Ligger sentralt. Busstopp like ved (GSK). Utvidelse av
eksisterende boligområde.

Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø

+3

Naturmangfold
Sikring av jordressurser

0
-2

Landskap

-1

Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers

+1

Husene på Soknes er sefrak registrert. Del av tidligere
landbruksområde. Kulturminner må graves ut før utbygging kan
igangsettes
Ikke kjent. Monokultur.
Fulldyrket mark som brukes til utleie i aktiv landbruksproduksjon.
Konsekvenser for den som driver jorda. Ligger mellom
eksisterende boligområder.
Ligger i et tidligere kulturlandskap, der det har skjedd en gradvis
nedbygging av områdene rundt
Tilgjengelighet for barn, utvidet lekeområde for barn

+3

I henhold til «Støren 2040»

+2

En barnehage vil medføre større uteområder og lekeareal i fortettet
boligområde. Arealet ligger på «feil» side av jernbane i forhold til
eksisterende barnehager-, skoler og tilrettelagt grøntområde.

Samfunnssikkerhet

0

-3
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4.4

Soknes leir

Bakgrunn

KS 67/13 – behov for nye barnehageplasser i henhold til befolkningsprognoser fra SSB. Innspill fra
Midtre Gauldal kommune om endring av status av arealformål til tjenesteyting.
Areal
Ca. 5 daa i nord-øst, resten av arealet avsettes til formål bolig i gjeldende kommuneplan
Formål/bruk Tjenesteyting/gammel militærleir
Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

Vurdering
Ingen kjente registreringer

x
x

Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

x
x

Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing

Gradering
-3

Transportbehov, energibruk og
energiløsninger

-2

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til uteområder

0
0
0
0
+3

Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges oppvekstsvilkår
ellers

+3

Samfunnssikkerhet

-1

+3

Vurdering
Tidligere militærleir. Her kan det være forurenset grunn som følge
av oppbevaring/bruk av ammunisjon, brensel/drivstoff/olje,
impregneringsvæsker evt. Dette må utredes og evt. settes i gang
tiltak før evt. utbygging kan skje.
Det ligger ved jernbanelinje. Støy må utredes nærmere.
Ligger ca 1,5 km fra Støren BHG etter eksisterende kjøretrase.
Det mangler gangfelt gjennom undergang på Soknes. Ellers er
infrastrukturen tilgjengelig.
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

Det ligger på «rett side» av jernbane i forhold til eksisterende
idrettsanlegg og friområde i Liøya, og det er kort avstand til
grøntområder. Området har utsikt og sol hele året.
I henhold til «Støren 2040»
Områdene rundt planlegges til boligområde. Uteområde i evt.
barnehage vil kunne brukes som uteområde/møteplass for
fremtidig boligområde.
Ligger i ytterkant av aktsomhetssone for snø- og steinskred. Dette
må evt. utredes og sikringstiltak må etableres.
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4.5

Oppsummering barnehage:

Områdene over er vurdert opp i mot hverandre ut i fra prinsipper om høy utnyttingsgrad og høy fortetting.
Støren barnehage har i utgangspunktet ei stor tomt (10 daa), og derfor muligheter for høyere utnyttelsesgrad. Samtidig ligger
arealet sentralt i sentrum i forhold til frakt av barn, og de fleste passerer barnehagen til eller fra jobb. Det er også en fordel at
det ligger nært Liøya barnehage og barneskole i forhold til samarbeid. Tilrettelagt grøntområde og idrettsanlegg ligger helt
inn til barnehagen. Klimatiske forhold er imidlertid ikke de beste da det er svært kaldt på vinter og varmt på sommer. I Støren
barnehage er det i dag ca. 80- 100 unger. Sett fra et barnehagefaglig ståsted er det ikke anbefalt med store barnehager (over
100 unger). I henhold til befolkningsprognoser er det behov for en ny 5 – avdelings barnehage (ca. 80-100 barn) i løpet av
kort tid og Støren barnehage er i derfor oppfylt.
Gammelgården ligger i et aktivt landbruksområde med melkeproduksjon der jorda er flat og lettdrevet. En utvikling her er
negativt ut i fra et landbruksmessig hensyn, men i forhold til transport- og energiløsninger samt området sett i et
fortettingsperspektiv vil dette være et egnet areal for høy av arealutnyttelse. Arealet har imidlertid dårlige klimatiske forhold
og sola er borte i store deler av vinteren, noe som medfører at det er en av de kaldeste områdene på vinter og en av de
varmeste områdene på sommer. Området mangler tilgjengelige uteområder og avstanden til tilrettelagt areal i Liøya er lang
for små barneføtter.
Soknesjordet er landbruksjord som per i dag har status som boligområde i gjeldende plan. Avstanden til eksisterende områder
for offentlig tjenesteyting innen oppvekst er ikke stor, men jernbanen er en barriere for å nå de andre barnehagene og
tilrettelagt grøntområde i Liøya. De klimatiske forholdene vil være gode. En ny barnehage på Soknesjordet vil medføre mye
transport inn i et etablert boligområde i forbindelse med kjøring av unger.
Soknes leir ligger i utkanten av Støren sentrum, med muligheter for adkomst både fra Liøya og Soknes. Soknes leir ligger på
samme side av jernbane som de andre områdene for oppvekst og avstanden til uteområde i Liøya er kort etter tilrettelagt
gangsti fra Teigen. Sammenlignet med de andre områdene kommer dette arealet best ut når det gjelder klimatiske forhold, her
er både sol og utsikt. Områdene rundt bygges nå ut til bolig og det vil være nødvendig å etablere gang- og sykkelvei gjennom
jernbaneundergang. Det vil være nødvendig å utrede området i forhold til forurenset grunn og evt. støy fra jernbane.

Konklusjon: Ut i fra en samlet vurdering tilrår Rådmannen at 5 daa av Soknes leir avsettes til formål offentlig tjenesteyting.
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4.6

Gammelgården (45/8) – fremtidig skole

Bakgrunn
Areal
Formål/bruk

Bolig samt der ca. der deler av området settes av til bolig og offentlig tjenesteyting – fremtidig
barneskole. Rådmannen anbefaler at det avsettes arealer til ny barneskole for å dekke behovet i henhold
til «middels nasjonal vekst» i ssb sine prognoser for 2025.
Ca. 40 daa, avsatt som LNF i gjeldende kommuneplan
Offentlig tjenesteyting/landbruk

Verdivurdering:
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk

Liten
x

Middels

Befolkningens
helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til
strategi for
fremtidig
arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår
ellers
Samfunnssikkerhet

Vurdering
Ingen kjente

x
x

Ingen kjente
Ingen kjente

x

Arealet ligger i et boligområde, arealet ligger per i dag
som en parkeringsplass. I tilknytning til et aktivt
landbruksområde
Lite eksponert, tidligere del av kulturlandskap

Landskap
Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av
jordressurser
Landskap

Stor

x
Gradering
0
+3

Vurdering
Ikke kjent
I allerede utbygd område. Infrastrukturen ligger lett tilgjengelig. Sentralt
i Støren. Busstopp like ved.

-1

Husene på Gammelgården er sefrak registrert. Ellers ingen registreringer.
Del av et etablert landbruksområde.
Monokultur. Dyrket mark
I tilknytning til et aktivt landbruksområde.

0
0
-1
+2

Ligger i et tidligere kulturlandskap, der det har skjedd en gradvis
nedbygging av områdene rundt
Sentralt i Støren gir muligheter for å gå til og fra skolen. Tilgjengelighet
til uteområder samt idrettsanlegg i Liøya. Dårlig klimatiske forhold (lite
sol på vinter).

+1

I henhold til «Støren 2040»

+1

Kort avstand til idrettshall og idrettspark. Møteplass/ uteområde for
fremtidig boligområde.

0

Konklusjon: Klimatiske forhold er dårlige, men ut i fra et fortettings- og transportmessig hensyn vil det være
hensiktsmessig å tilrettelegg område for skole her i fremtiden (etter 2025).
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4.7

Utvidelse av Støren kirkegård

Bakgrunn
Innspill fra kirkekontoret
Areal
Ca. 14 daa (til bruk etter 2030), LNF – i gjeldende kommunedelplan
Formål/bruk Tjenesteyting/grav- og urnelund
Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

Vurdering
Ikke kjente registreringer

x
x

Ikke kjente registreringer
Ikke kjente registreringer.

x

Fulldyrka mark (14 daa). Ligger klemt i mellom kirke,
Støren Trelast, Byggmakker og elva Sokna
Ikke kjente vurderinger. Rester av et kulturlandskap

x

Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing

Gradering
-1

Transportbehov, energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Landskap

+2

Befolkningens helse og
tilgjengelighet til uteområder
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Barn og unges oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

0

0
0
-1
+1

Vurdering
Fare for forurensing av grunn ved anleggelse av
gravplass
Utvidelse av eksisterende formål.

Arealet brukes per i dag i aktiv landbruksproduksjon.
Kirkegård gjør at landskapet bevares og gir «rom» rundt
kirkebygningen

0
0
0

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at arealet innarbeides som grav- og urnelund i planforslaget, selv om behovet for utvidelse av
kirkegård først oppstår etter 2030. Støren kirke ligger sentrumsnært og områdene rundt kirka planlegges utbygd på sikt. Det
er viktig at det settes av arealer rundt kirka for fremtidig utvidelse av kirkegård, samtidig for å bevare noe av det opprinnelige
landskapet og skape «luft» rundt kirka. Arealet kan inntil videre benyttes som landbruksareal.
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5. Konsekvensutredning områder for næring m.m
Dette kapittelet viser de områdene vi har utredet som fremtidige næringsområder, område for annet formål, samferdsel og
infrastruktur, forretningsformål og sentrumsformål i forbindelse med rulleringen av kommunedelplan Støren

5.1

Kroken

Beskrivelse:
Infrastruktur:
Lokalisering:

Et tidligere fulldyrka areal. Det har vært uttak av grus i området tidligere, og området ligger nå brakk og
er preget av gjengroing i form av gråor. Lite eksponert, konfliktpotensial i forhold til en bolig evt.
landbruk Arealet er ca 25 daa og grunneier har kommet med innspillet.
Like ved FV 30 til Røros, dimensjonert for tungtrafikk. Mangler gang- og sykkelvei.
Området ligger i utkanten av Støren sentrum, ca. 1 km fra avkjøring til E6 nord/sør.

Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap
Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

Liten
x

Middels

Stor

x
x

Vurdering
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

x

Ca. 5 daa fulldyrket areal i drift
Ueksponert, utkanten av et jordbrukslandskap

x
Gradering
0
+1

Vurdering
Mulig støy fra FV 30
Ligger ved fv 30 med bussforbindelse. Infrastrukturen ligger inntil
området. Det går en kraftlinje gjennom området.

0
0
-1
0
+2

Brukes ikke i aktiv landbruksproduksjon, 6 daa beitemark
Eksponert fra fv 30, men ikke ellers i Støren. Del av et
jordbrukslandskap
Samlokalisering med en bolig er uheldig med hensyn til støy og
økt trafikk. Ellers lite boliger i området.
Området er ikke med i «Støren 2040», men er i henhold til ABC –
prinsippet med stikkord som «arealkrevende, mindre
besøksintensiv, tilgjengelighet til vegnett og utkant av tettsteder»
som stikkord for c-kategorien.

0

Konklusjon: Arealet ligger i et område som er vurdert til bolig i denne konsekvensutredningen (som en del av Mosløkkja)
og kommet for dårlig ut til dette formålet blant annet på grunn av klimatiske forhold. Det finnes ikke kjente registreringer på
naturverdier på dette arealet og det vil ikke bli tatt i bruk dyrka mark. Samtidig ligger arealet ved FV 30, ca. 700 m til
avkjøring E6 og arealet er lite egnet til annen type bruk.
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Ulempen med å ta i bruk arealet er at vi åpner opp et nytt areal for næring i Støren. Samtidig har vi en stor utfordring i
forhold til å finne nye egnete næringsarealer lett tilgjengelig uten å ta i bruk dyrka mark og som samtidig ikke er flomutsatt.
Arealet legges derfor inn som næringsformål i utkast til plan.

5.2

Frøsetøran

Beskrivelse:
Infrastruktur:
Lokalisering:

Et fulldyrka flatt areal. Deler av arealet har vært brukt til asfaltanlegg og er ikke tilbakeført til landbruk.
Lite eksponert, konfliktpotensial i forhold til landbruk, adkomst, flom. Arealet er ca 80 daa og grunneier
har kommet med innspillet.
Like ved E6, dagens adkomst er fra FV 30, via Frøsetbrua og gjennom tunell til Frøsetøran. Ingen gangog sykkelvei fra Frøsetbrua.
Området ligger sentralt i Støren sentrum, øst for Moøya

Verdivurdering
Liten
Naturverdier
og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
x
Kulturminne
x
og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap
x
Konsekvensvurdering:
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger

Middels
x

Vurdering
Ingen kjente registreringer. Helt ved Gaula som er et
verna vassdrag. Viktig naturtype ligger langs Gaula
lenger nord. Grunnvannskilde like ved.
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

x

Gradering
0
-3

Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold

-1

Sikring av jordressurser

-3

Landskap

0

Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk

0

Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

Stor

Ca. 80 daa fulldyrket flatt areal i drift
Ueksponert

Vurdering
Ingen adkomst direkte til E6. Dagens adkomst er under E6, gjennom
tunnel og over Frøsetbrua. Kort avstand til sentrum i luftlinje
(vassdrag og jernbanelinje er barrierer), men adkomst må utbedres
ved evt. utbygging

0

+1

Ingen kjente registreringer på arealet, men i umiddelbar nærhet. En
evt. utbygging her må ta hensyn til verna vassdrag, grunnvannskilde,
viktig naturtype ved Gaula.
Brukes i aktiv landbruksproduksjon. Det vil få store konsekvenser for
den som driver jorda i området. Det vil være vanskelig å finne
fullgode alternativer i nærheten til dette arealet.
Lite eksponert areal fra sentrum per i dag. Arealet vil være eksponert
fra E6.

I henhold til «Støren 2040». Det er viktig at det her settes krav til
type bedrifter som er ønskelig i et slik sentrumsnært areal. I henhold
til ABC – prinsippet vil arealet sannsynligvis egne seg best for B –
bedrifter: «arbeidskraftintensiv, middels besøksintensiv, utenfor
sentrumskjerne».

0
-2

Flomutsatt – området oversvømmes ved 100-års flom.
Aktsomhetskart for steinsprang viser at dette kan forekomme øst i
området.
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Konklusjon: Frøsetøran kom opp som et aktuelt alternativ i forbindelse med at Norsk Kylling ønsker å flytte ut av
Engan. Området har mange utfordringer å ta hensyn til med grunnvannskilde, dårlig adkomst, flomusatt, flat dyrka
mark, eventuelle byggegrenser fra vei og jernbane. Den største fordelen er at arealet ligger sentralt i sentrum og at evt.
ansatte som bor i sentrum vil kunne gå til området. Samtidig som vi har behovsanalyse næring viser at vi har behov for
mer næringsareal i Støren (planbeskrivelse). Forslaget legges derfor inn som forslag i utkast til plan.
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6. Konsekvensutredning områder for samferdsel og teknisk infrastruktur
6.1

Prestgårdsbakken

Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

x
x

Vurdering
Ingen kjente registreringer

Prestgården ligger like ved jernbaneundergangen, og
husene her er sefrak registrert

x
x

Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing
Transportbehov,
energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og
kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til
uteområder
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers

Gradering
0
-

Vurdering
Vanskelig å vurdere. Bedre flyt i trafikken vil medføre færre biler
som står i kø og går på tomgang.
Vanskelig å vurdere

0

Vil ikke være negativt for helheten av Prestgården

0
0
+3

Ingen kjente registreringer

-1
+3

Avhengig av hvordan dette blir løst, vil dette være med å «åpne»
opp slik at vi får et mer helhetlig sentrum, og at jernbanen dermed
blir en mindre synlig barriere i landskapet.
Det er gang- og sykkelvei på strekningen. Et hus ligger i det nye
arealformålet, og må vurderes innløst og fjernet i denne
sammenhengen.
I henhold til overordnet strategi

0

Konklusjon: i «Støren 2040» ble det vedtatt at aksen Korsen – Prestteigen skal være «nye Støren sentrum». Dette betyr
blant annet høy fortetting av bolig, service og handel. Jernbaneundergang og trafikkløsning på denne strekningen er en
utfordring for utvikling av «nye Støren sentrum» og det er viktig at det etableres gode løsninger for fremtiden.
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6.2

Jernbaneundergang Teigen

Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

x
x

Vurdering
Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

x
x

Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing

Gradering
+1

Transportbehov, energibruk
og energiløsninger
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Landskap
Befolkningens helse og
tilgjengelighet til uteområder

+1

Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Barn og unges
oppvekstsvilkår ellers

+2

0
0
0
0
+2

+2

Vurdering
Flere kan gå til og fra fremtidig boligområde og evt. barnehage.
Mindre klimagassutslipp.
Mindre transportbehov når flere kan gå.
Ingen kjente registreringer

Det er ikke gang- og sykkelvei per i dag, men dersom dette
etableres vil det øke muligheten for tilgjengelige turområder ved
Flatreitan.
I henhold til fremtidig strategi om å redusere jernbane som
barriere.
Gang- og sykkelvei vil gi bedre tilgjengelighet til flotte uteområder
ved Flatreitan

Konklusjon: arealformålet legges inn for å gi bedre muligheter for å redusere jernbanelinje som barriere i Støren
sentrum og etablere gang- og sykkelvei
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7. Endret arealformål
Flere områder i eksisterende kommunedelplan Støren har unøyaktig og uhensiktsmessige arealformål i forhold til
forventet fremtidig samfunnsutvikling. Tabellen under viser arealformål som er justert og utvidet/innskrenket i forhold til
eksisterende plan. Områdene er allerede avsatt til en eller annen form for utbygging i eksiterende kommunedelplan, og er
derfor vurdert som så små at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning.
Følgende arealer er endret/omjustert fra bolig:
Gbnr/navn

Nåværende
formål

Ønsket formål –
koder i samsvar
planutkast

46/6, 49/5 og 49/14 Liøya

Bolig

Næringsvirksomhet
AN_F4

–

10

Enhetlig arealformål i Liøya til
næringsvirksomhet. Det er ikke
ønskelig med en fremtidig blanding
av bolig og næring.

45/307
Prestgårdsbakken

Bolig

Kombinert
formål
samferdsel/teknisk
infrastruktur – KBA2

2

Jernbaneundergang er en barriere i
sentrum for trafikk på morgen.
Kommunen vil se på ulike løsninger
for fremtidig trafikkavvikling i
området.

Bolig og et mindre
areal offentlig i
nord av området

Kombinert bebyggelse og
anlegg – KBA3

9

Enhetlig arealformål i Moøya til
næringsvirksomhet, ikke ønskelig
med fremtidig blanding av bolig og
næring.

45/189, 45/190

Bolig

Forretning – FOT3

1,5

Enhetlig arealformål på strekningen
stasjonsgata
–
stasjonen.
Boligformål i et veikryss er lite
hensiktsmessig for fremtida.

Boliger
mellom
Rådhuset
og
Snurruhagen leir, nord
for FV 30

Bolig/offentlig

Sentrumsformål – SE_F4

20

Viser til skisse «Støren 2040».
Kommunen ønsker å få et tydelig
sentrumformål. Det er usikkert
hvilke type utvikling som blir
resultatet. Det settes krav om
detaljregulering.

47/8 og 47/1 - Teigen

Bolig

Kombinert bebyggelse og
anlegg,
Kombinert
samferdsel/teknisk
infrastruktur – KBA6 og
o_KST2

Jernbaneundergang ved Teigen er en
barriere, og det mangler gang- og
sykkelvei. Det er ønskelig å gjøre
noe med dette på sikt.

Frøsetbakken

Bolig

Kombinert bebyggelse og
anlegg – KBA4 og KBA5

Adkomsten til Frøset er utfordrende
og må utbedres.

3/109

Bolig

Kombinert bebyggelse og
anlegg – KBA7

-

2/16,2/5, 2/9,2/4,2/6,
2/8,
2/3,2/7,
1/16,1/14, 2/24 –
Moøya nord

med
med

Ca.
areal
(daa)

Vurdering

2/25 og 1/4

1,2

Følgende arealer er endret/omjustert til bolig:
Gbnr/navn

Nåværende formål

Ønsket formål –
med
koder
i
samsvar
med

Ca.
areal
(daa)

30
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Vurdering

Boligen ligger under/ved siden av
bru på E6. Det er ikke ønskelig med
fremtidig bolig her.

planutkast
47/13 – Soknes
militærleir

Spesialområde

Bolig – B_F2 (og
o_TJ_F2 som er
konsekvens utredet)

15

Det er behov for flere boliger sentralt i Støren.
Teigen (øst for militærleier) er allerede utviklet
til boligformål og det er ønskelig med fortetting
av bolig i dette område.

46/1
–
soknesjordet
vest

Bolig/Forretning

Bolig – B_F1

5

Det er behov for flere boliger sentralt i Støren.
Deler av Soknesjordet er allerede avsatt til
boligformål og det er ønskelig at hele dette
området settes av til ett enhetlig formål.

45/17 – Engan
50

LNF

Bolig – B11

3,7

Øvre nivå på Engan tilrettelegges for bolig for å
få et enhetlig arealformål – området er bebygd
og reguleringsplan for Engan 50 er på høring

45/113
Militærleir
Engan

Fremtidig
forretning/industri

Bolig – B11

8,5

Øvre nivå på Engan tilrettelegges for bolig for å
få et enhetlig arealformål.

–

Følgende arealer er endret/omjustert fra offentlig tjenesteyting:

Gbnr/navn

Nåværende
formål

Ønsket formål – med
koder i samsvar med
planutkast

Ca.
areal
(daa)

Vurdering

Offentlig
tjenesteyting

Næringsvirksomhet –
AN3

9

Et areal som ligger i et større
sammenhengende
område
for
næringsvirksomhet. Arealet har tidligere vært
brukt til yrkesskole. Midtre Gauldal ønsker
nå å samle mest mulig offentlig areal sør i
Støren. Dette vil være en utvidelse av
eksisterende arealformål i området.

45/87 - Korsen

Offentlig
tjenesteyting

Sentrumsformål
SE_F5

10,9

Kommunestyret har vedtatt i sak 94/12,
overordnede føringer for utvikling av arealet
på Korsen – med formål om mulig næring,
offentlig formål, bolig, park osv. Nytt formål
er
sentrumsformål
og
arealet
må
detaljreguleres. Viser videre til vedtak om
nye Støren sentrum: Korsen – Prestteigen (i
henhold til Sentrumsprosjekt Støren).

45/1 og 45/374 –
kryss ved gamle
Filial

Offentlig
tjenesteyting

Sentrumsformål – SEF3

5,7

Arealet er en viktig del av sentrumsutvikling
Støren.

45/364 og 45/129 –
Gamle Shell –tomta
og Fredheimtunet

Bolig/offentlig
tjenesteyting og
Friområde

Bolig - B7 og B9

5,5

Arealene er allerede regulert og utbygd til
bolig
i
løpet
av
planperioden.
Kommunedelplan oppdateres i henhold til
formål.

47/1 - Soknesmoen

offentlig
tjenesteyting

Bolig – B8

1

Boligtomt i dag, oppdatering av arealformål.

-

offentlig
tjenesteyting

Forretning – F1

2

Tomta er utbygd til forretning. Arealformålet
omgjøres i henhold til eksisterende
reguleringsplan.

45/1 - Snurruhagen
bofellesskap

offentlig
tjenesteyting

Sentrumsformål
SE_F4

2,8

Tomta
ligger
i
et
område
for
sentrumsutvikling og det er ønskelig å få et
enhetlig område for sentrum.

2/22 og
Moøya øst

2/13

45/348
Byggmakkertomta

–

–

–
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Følgende arealer er endret/omjustert til offentlig tjenesteyting:
Gbnr/navn

Nåværende formål

Ønsket formål –
med
koder
i
samsvar
med
planutkast

Ca.
areal
(daa)

Vurdering

Forretning

Offentlig
tjenesteyting
o_TJ4

2,2
–

Arealet til tidligere Statoil stasjon ligger i et
område for offentlig tjenesteyting. Det er
behov for mere areal til offentlig
tjenesteyting på sikt. En utvidelse av
eksisterende formål.

Offentlig
tjenesteyting/bolig

Offentlig
tjenesteyting
o_TJ4

2,5
–

Arealet er utbygd til omsorgsboliger. Arealet
får riktig formål i henhold til vedtatt
reguleringsplan.

49/1
–
parkeringsplass
Støren barneskole

Trafikkformål

Offentlig
tjenesteyting
o_TJ12

2
–

Det er behov for mere areal til offentlig
tjenesteyting på sikt. Dette vil være en
utvidelse av eksisterende formål.

45/349
parkeringsplass
GSK

Trafikkformål

Offentlig
tjenesteyting
o_TJ2

3,5
–

Det er behov for mere areal til offentlig
tjenesteyting på sikt. Dette vil være en
utvidelse av eksisterende formål.

Offentlig
tjenesteyting
o_TJ1

8,2
–

Området er siden siste revisjon av
kommunedelplan Støren blitt regulert til
barnehage og utbygd. Oppdatering av status.

45/119
tomta

–

Statoil

45/230
Svartøymoen

49/25 –
barnehage

-

–

Liøya

Industri

Følgende arealer er endret/omjustert fra næring/industri:
Gbnr/navn

Nåværende
formål

Ønsket formål –
med
koder
i
samsvar
med
planutkast

-

Industri

Bolig – B_F4

45/3 og 45/302 –
Gauldal Energi

Industri

Kombinert
bebyggelse
anleggsformål
kontor – KBA1

45/8,
45/281,
45/354,
3/1,
45/275 – Støren
sentrum

Industri,
Forretning

45/108
Gammelsaga

Ca.
areal
(daa)

og
–

Sentrumsformål
–
SE1, SE_F1, SE_F2,
SE_F3

Vurdering

20

Det er behov for flere boliger sentralt i Støren på sikt.
Bolig er allerede utviklet sør og nord for området.
Området er tidligere brukt til sagbruksvirksomhet og
grunnen må undersøkes ved utbygging. Det vil være
krav om detaljregulering.

29

Området ligger sentralt på Støren. Det er etablert
næringshage og kontorlokaler, og det er ønskelig at
dette utvikles videre i dette området, nært
bussholdeplass.
Viser til skisse «Støren 2040». Kommunen ønsker å
få et tydelig sentrum med ett formål. Det er usikkert
hvilke type utvikling som blir resultatet. Ved å sette
Sentrumsformål på disse arealene vil det bli satt krav
om detaljregulering for å utvikle dette på en mest
mulig effektiv måte.
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8. Samlet konsekvens av planforslaget
8.1

Forurensing
Det er i hovedsak ikke kjent forurenset grunn i arealene som legges ut eller videreføres i utkast til plan.
Det er likevel grunn til å gjøre grunnundersøkelser i områder med tidligere militær virksomhet og spesielt
ved evt. utvikling av barnehage i Soknes leir. Det er grunn til å tro at det kan være forurenset grunn ved
Støren stasjon, i forbindelse med tidligere søppelfylling på Presttiegen og gamle Statoil stasjonen ved
Rådhuset.
Det legges opp til en høy utnyttelse av arealer sentralt i Støren sentrum med formål om minst mulig
klimagassutslipp fra biltrafikk. Utvidelse av Frøset til eneboligområde vil likevel bidra til økt utslipp, men
ved å samle flere boliger i ett område er det et mål om at det på sikt kan legges opp til felles løsninger for
kollektivtransport.
Noen nærings- og boligområder er lokalisert slik at de kan utsettes for støy fra E6 eller jernbane.
Planbestemmelsene er utformet slik at det må gjennomføres undersøkelser på støy i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan.
Planforslaget samlet sett er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for forurensing.

8.2

Transportbehov, energibruk og energiløsninger
Planforslaget legger samlet ut til 240 daa til nye boligområder og 0 daa til LNF spredt boligbygging. Alle
boligområdene som legges ut er fortetting eller utvidelse av eksisterende boligområder i rimelig avstand
til lokalsenter. Dette vil gi gode løsninger for alternative energikilder, bruk av kollektivtransport og
mindre privatbilisme. Frøset skiller seg negativt ut i forhold til avstand til sentrum, men i og med at et
eksiterende boligområde utvides vil den samlede konsekvensen være positiv.
Nye områder for sosial infrastruktur er utvidelse av eksisterende områder eller ligger i nærheten av
hovedvei, som dermed har gitt områdene en positiv vurdering.
Nye områder for næring ligger nært hovedvei og nært sentrum. Frøsetøran får likevel en negativ
vurdering på grunn av en svært dårlig adkomst, og at opparbeidelse av området vil være ressurskrevende i
forhold til de utfordringene som ligger der.

8.3

Kulturminner og kulturmiljø
Gammelgården ligger i et etablert landbruksområde og er i den grad knyttet til tidligere landbruksdrift og
kulturlandskap. I tillegg er det i forbindelse med gårdstunet Sefrak-registreringer på hus i tilknytning til
det foreslåtte utbyggingsområdet. Selv om det ikke er registreringer innenfor områdene som er foreslått
omdisponert, kan utbygging ha en konsekvens for området som helhet når det gjelder opplevelse av
kulturmiljø.
Samlet sett er planforslaget vurdert til å ha små negative konsekvenser for kulturminner og
kulturlandskap. Planforslaget legger opp til at kulturminner og kulturmiljø skal undersøkes nærmere i
forbindelse med reguleringsarbeid.

8.4

Naturmangfold
Utvidelse av Frøset boligområde vil kunne berøre naturverdier. Utover dette er det ingen nye
utbyggingsområder som direkte berører kartlagte viktige naturtyper eller viltinteresser.
Planforslaget berører flere grønnstrukturer som er ivaretatt med hensynssoner for grønnstruktur.
Planforslaget samlet sett er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for naturmangfoldet.
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Det er stilt krav om at det ved evt. regulering skal hensyn til naturmangfold utredes videre og ivaretas.

8.5

Sikring av jordressurser
Flere av de innarbeidete forslagene har konsekvenser for landbruk- natur- og friluftsområder (LNFområdene). Planforslaget medfører omdisponering av ca. 117 daa fulldyrket mark og ca. 15 daa
innmarksbeite.
Fordelingen omdisponering fordelt på arealbruk:
Arealformål
Bolig
Næring
Grav- og urnelund
Sum

Fulldyrket
49
56
12
117

Beite
15
15

Sum
49
71
12
132

For deler av Støren er landbruket lagt ned. Planforslaget omfatter i noen av disse områdene ofte
uhensiktsmessige og oppstykkede områder som er tungvint å drive. Det er likevel slik at all dyrkamark
sentralt i Støren benyttes i aktiv produksjon. Betydningen av planforslaget sett fra et
landbruksmessig perspektiv i Støren blir derfor negativ.
Støren er imidlertid i vekst og det er et stort behov for arealer til bolig og næring sentralt i Støren blant
annet ut i fra et miljøperspektiv. Planforslaget legger opp til at arealer som allerede er godkjent i
eksisterende kommunedelplan må utbygges og fortettes før nye områder tas i bruk. Dette blant annet for å
se om befolkningsprognosene slår til, og på den måten «spare» dyrka marka dersom dette er mulig. Dette
reguleres gjennom rekkefølgebestemmelser. Der hvor dyrkamark er berørt er det dessuten lagt opp til høy
grad av tnyttelse.

8.6

Landskap
Det foreligger ikke en egen kartlegging av landskapet i kommunen. I konsekvensutredningen har en
basert seg på vurderinger av landskapet knyttet til visuelt sårbare eller spesielt eksponert areal og visuelle
kvaliteter knyttet til kulturlandskap. Nye utbyggingsområder i eksisterende eller tidligere kulturlandskap
gir negativ konsekvens for planforslaget. Den samlede konsekvensen for planforslaget når det gjelder
landskap anses som noe negativt for kulturlandskapet rundt kirka.

8.7

Befolkningens helse og tilgjengelighet til uteområder
Tilgjengelighet til turstier og turområder er viktig for befolkningens helse. Spesielt viktig er det å ha
tilgjengelighet til turmuligheter nær boligområder.
Det finnes ingen registreringer av turstier og friluftsområder i Støren, og konsekvensene er derfor vurdert
ut i fra et faglig skjønn. Forslagene som er innarbeidet har ikke kjente konsekvenser for befolkningens
tilgjengelighet til uteområder. I bolig- og sentrumsområder er det i planutkastet avsatt grønne lunger som
grønnstruktur, friområder eller parkområde for å bevare nærområder som kan virke positivt for
folkehelsen.
Det er på et generelt grunnlag vurdert positivt i et folkehelseperspektiv av man legger opp til
skoleanlegg og barnehage tett inn til fremtidig boligområde, da dette er viktige sosiale møteplasser i
nærmiljøene.
Samlokalisering av boliger og industri er negativt for befolkningens helse og unngås for fremtiden.
Planutkastet legger ikke opp til ytterligere blanding av bolig og næring, men gjør et forsøk på å utbedre
tidligere blanding av formål.
Planforslaget legger opp til at det ved regulering skal foreligge en vurdering av tilgang til uteområder, og
at denne vurderingen skal inngå i beslutningsunderlaget. En har på denne måten sikret at dette hensynet i
varetas i forbindelse med ny utbygging.
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8.8

Forholdet til strategi for fremtidig arealbruk
Gjennom planarbeidet med sentrumsplan Støren er det utarbeidet forslag til delmål for de definerte
utfordringene samt strategier og tiltak for hvordan Støren sentrum skal utvikle seg fremover (viser til
sentrumsplan Støren og skisse for «Støren 2040» ).
Planutkastet er i hovedsak i tråd med overordnede strategier for fremtidig arealbruk.

8.9

Barn og unges oppvekstsvilkår ellers
Grønne områder i nærmiljøene er viktig for barns muligheter til lek, der de får utfolde seg fysisk i
naturlige omgivelser. I de tette utbygde områdene vil utbygging ofte gå på bekostning av slike områder.
Planforslaget medfører ikke nedbygging av kjente lekeområder eller områder som er i bruk av skoler og
barnehager.
Det er i forbindelse med fortetting positivt at barn har lekekamerater i nærmiljøet og at det er kort vei til
skole- og fritidstilbud. Det er viktig at skole og barnehageutbygging følger befolkningsveksten og at det
er gode tilbud til barn og unge. Planutkastet legger derfor til rette for at utbygging av fremtidig skole- og
barnehage skal foregå i forbindelse med fremtidige boligområder sentralt i Støren. Støren idrettspark med
tilhørende tursti er avsatt som idrettsanlegg til bruk for skoler og barnehager fremover.
Nye næringsområder vil ikke få konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår, da de trekkes ut av
sentrum.
Samlet sett er planforslaget vurdert til å ha positive konsekvenser for barn- og unges oppvekstsvilkår.

8.10 Samfunnssikkerhet
Med samfunnssikkerhet menes her jord- og snøskred, steinsprang og flom. Noen få av de innarbeidete
forslagene i planutkastet vil kunne bli noe berørt av steinsprang og mulig skred, mens ingen av de nye
boligområdene er flomutsatt.
Samlet sett er samfunnssikkerhet vurdert til å ha liten konsekvens for planforslaget. Temaet ivaretas
videre gjennom planbestemmelser.
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Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg til kommunedelplan Støren 2014 - 2025
Dette dokumentet er et vedlegg til kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Støren. Det viser
den overordnede vurderingen av risiko- og sårbarhet i planforslaget.
Rapporten er utarbeidet av enhet for Næring-, plan og forvaltning.
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Forord
Arbeidet med ROS – analysen er utarbeidet i forbindelse med revisjon av Kommunedelplan Støren 2014 – 2026.
Målet med analysen er å kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold på et overordna nivå, slik at tap av liv og helse
eller skade på materielle verdier og infrastruktur kan unngås eller blir så små som mulig.
Risiko defineres i NS 5814 som ”uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø
eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede
hendelsene”. Risiko defineres altså som den negative delen av usikkerhet.
Analysen er avgrenset til 10 ulike temaer som oppfattes som relevante i arealplansammenheng. Som
forebyggende tiltak foreslås det å innarbeide føringer i Kommunedelplan, omtalt innenfor hvert tema under
tabellfeltet ”Avbøtende tiltak i KPA”. I ROS-analysen er det ikke tatt stilling til om føringene skal gis i form av
bestemmelser eller retningslinjer. Noen av føringene skal ha til hensikt å redusere sannsynligheten for at uønsket
hendelse skal skje. Andre føringer skal ha til hensikt å redusere konsekvensene når uønsket hendelse først
inntreffer.
Plan og bygningsloven fra 2009 har en ny bestemmelse om hensynssoner. Det er flere typer hensynssoner, men
de sentrale i ROS-sammenheng er sikrings- og faresoner. Flomsone er eksempel på faresone, mens området
rundt drikkevann er eksempel på sikringssone. Hensynssonene skal anvises i kart, og det skal angis hvilke
bestemmelser som skal ivareta det hensynet som sonen viser. Etablering av hensynsone kan være et viktig grep
for å ivareta ROS-hensyn.
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1 Risikobildet i Støren
1.1

Sammendrag

1.1.1

Hendelser som inngår i analysen

Flom i vassdrag

Det finnes ingen entydig definisjon av flom. Normale årsvise hendelser som vårflom
inngår ikke i analysen. Her tematiseres de mer ekstraordinære episoder, der
vannføringen er særlig høy, og der følgehendelser kan oppstå på grunn av økt
vannføring. Problemstillingen er særlig aktuell for hoved vassdragene Gaula og
Sokna, men også for sidevassdrag.

Flomveier og overvann

Med flomveier og overvann menes at vannet tar nye veger ved ekstreme
avrenningshendelser der det normale avrenningssystemet ikke har tilstrekkelig
kapasitet til å håndtere dette. Kravene til hva som skal utredes med hensyn til
avløpstekniske løsninger tydeliggjøres. Det foreslås føringer på hvordan flomveier og
overvann skal håndteres og det vises til kart

Jordskred, Steinsprang
og snøskred

Eksponering av miljøgifter
fra forurenset grunn

Skred opptrer som oftest i terreng brattere enn 25 °. Som føring foreslås at nye
utbyggingsområder må legges til antatt skredsikre områder evt. må de sikres. Det
finnes kart som anviser fareområder for steinsprang og skred men dette er grove kart.
Skred- og steinsprangfare må vurderes lokalt
Innenfor planområdet vil det være varierende grad av konsentrasjoner av miljøgifter.
Det foreslås å innføre føringer som sikrer at jordkvaliteten på private lekeplasser blir
like god som krav på offentlige lekeplasser.

Brann og eksplosjon

Det er flere tilløp til branner i planområde i løpet av ett år av ulike kategorier. Det vil
tilrettelegges for at fremtidig brann- og redning vil ligge sentralt i sentrum i fremtiden.

Stråling fra høyspent

Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Magnetfeltet øker med
økt strømstyrke og med nærhet til anlegget. Det er påvist noe sammenheng mellom
det å bo nære høyspentledninger og leukemi hos barn. Det foreslås ikke å innføre krav
utover de statlige føringene, siden det ikke finnes lokale begrunnelser for dette.

Drikkevannsforsyning

Drikkevannsforskriften har som hensikt å sikre at kommunens drikkevann leveres i en
tilstrekkelig mengde og kvalitet. Støren vannverk ble etablert i 2010, og den gamle
drikkevannskilden fungerer som reservevannkilde. Flom og aktivitet i nedbørsfeltet
kan skape forurensning og det foreslås føringer som skjerper virksomheter og tiltak i
nedbørsfeltet.

Trafikkfare og ulykkepunkt

Statistikken viser at det er få trafikkulykker innen planområde og ingen steder som
skiller seg spesielt ut som ulykkes punkter. Det settes kav om etablering av gode
gang- og sykkelveier inn i nye boligområder samt på strekningen Støren stasjon –
Norsk kylling.

Radonstråling

Undersøkelser viser at det kan være en viss fare for radonstråling i nordlig del av
Støren. Byggeforskriftene krever radonforebyggende tiltak for bygg og setter grenser
for radonkonsentrasjon i inneluft. Dette tiltaket vurderes som tilstrekkelig for, og
temaet er ikke videre omtalt.

Bortfall av elektrisitet

Kraftforsyning er en del av infrastrukturen som samfunnet er svært avhengig av. I
denne sammenhengen er det relevant å belyse risikoen for og konsekvensene av et
lengre strømavbrudd når det gjelder oppvarming av boliger. Selv om
leveringspåliteligheten historisk sett er veldig god i Norge, kan muligheten for lengre
strømavbrudd aldri utelukkes. Det er nasjonal lovgivning som bestemmer hvordan
boligers oppvarmingsbehov skal løses. Lovgivningen har blitt dreid fra
beredskapshensyn til miljøhensyn. Kommune kan ikke stille strengere krav enn det
lovgivningen legger opp til. Det er ikke mulig å kreve skorstein og vedovn i flere
boliger enn det loven legger opp til. Disse realitetene må derfor ivaretas i øvrige
beredskapsplaner.
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1.1.2

Hendelser som er vurdert men som ikke inngår i analysen

Kvikkleireskred: Store deler av Støren ligger under marin grense, og kan derfor potensielt ha områder med marin
leire. Det foreligger ikke kjente registreringer av kvikkleire på Støren og man kjenner heller ikke til at det har
skjedd ras/skred på grunn av dette. Temaet er derfor ikke videre omtalt i denne rapporten.
Dambrudd: Det er registrert en liten dam i Enganbekken. Den er så liten og vurdert til ikke å være relevant som i
denne sammenhengen.
Støy: Støy er uønsket lyd. Detaljerte støyvurderinger som omfattes av trafikkstøy må eventuelt gjennomføres i
forbindelse med planarbeid på lavere nivå (reguleringsplaner). Støy er et potensielt problem ved utbygging av
nye boligområder langs E6, FV30 og i industriområder. Dette tema må vurderes særskilt i forbindelse med egne
reguleringsplaner, og vil bli sammenstilt med øvrige risikodata ved vurdering av nye utbygginger.
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1.2

Risikomatrise

Risikoanalyse er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det presiseres at risikomatrisen er
meget skjønnsmessig basert, og at den kun er ment som et presentasjonsverktøy. Matrisen gir derfor ingen eksakt
beskrivelse som grunnlag for beslutninger.
Matrisen under viser sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vurdert opp mot konsekvensene den får
dersom den inntreffer. Sannsynlighet x konsekvens utgjør dermed risikoen. Både sannsynlighet og konsekvenser
er relatert til planområdet Støren som helhet. I praksis vil de hendelsene som beskrives kunne opptre i ulike
geografiske områder, med dertil ulik sannsynlighet og med forskjellige konsekvenser.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:





Meget sannsynlig: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
Sannsynlig: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet
Mindre sannsynlig: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode
Lite sannsynlig: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:






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

Sannsynlighet for hendelser

Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Flom i
sidevassdrag

Flom i hovedvassdrag
(Sokna, Gaula)

Brann og
eksplosjon

Flomveier og
overvann
Radon stråling

Forurenset drikkevann

Trafikkulykker

Skred

Stråling fra
høyspent

Miljøgifter i forurenset
grunn

Farlig

Katastrofalt

Bortfall av
elektrisitet
Lite
sannsynlig
Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Konsekvenser av hendelser
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2

Vurdering av aktuelle hendelser
2.1.1

Flom i vassdrag

Flom eller økt vannføring og vannstandsøkning er et resultat av stor nedbør og/eller snøsmelting. Det finnes ingen
entydig definisjon av begrepet flom. Et begrep som vårflom er et årvisst fenomen, men ikke nødvendigvis en
skadeflom. En flom av en viss størrelsesorden kan i noen vassdrag føre til store materielle skader mens det i andre
vassdrag ikke blir skader. Dette avhenger både av de materielle verdier langs vassdraget og elveløpets karakter. I
følge NVE sine retningslinjer gir klimaendringer grunn til å være mer på vakt mot flom, erosjon og skred.
Risiko knyttet til flom i vassdrag beror på hvor store arealer som blir oversvømt, vanndybde og vannhastigheten i
flomområdet samt erosjon og massetransport i vassdraget. Størrelsen på en flom blir gjerne oppgitt ved
gjentakelsesintervall. Gjentakelsesintervallet er det gjennomsnittlige antall år det går mellom hvert år det oppstår
en flom av samme størrelse. NVE har utarbeidet et flomsonekart for Gaula og deler av Sokna med utgangspunkt i
en 10-, 20-, 50-, 100- 200- og 500-årsflom. Det må
I små vassdrag vil flom utvikle seg raskere, men varer kortere enn i store vassdrag. Gaula er det største vassdraget
i kommunen og på Støren. NVE har på bakgrunn av sine flomberegninger som eksempelet tegnet et bilde av hvor
mye som kan legges under vann ved visse intervaller. Ved en 50-års flom vil Frøsetøran, deler av Moøya, -Engan,
- Prestteigen og Liøya stå under vann. Ved en 500-års flom vil det meste av næringslivet i Støren være oversvømt.
Per i dag vil svært få boliger oversvømmes ved 500 – års flom.

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

De vassdragene en først og fremst kan forvente som flombekker er Gaula, Sokna,
Enganbekken, Spjeldbekken, Folstadbekken og Skårvoldbekken
Mennesker, miljø, samfunnsøkonomiske verdier, fremkommelighet
NVE flomsonekart for Gaula og deler av Sokna
Den viktigste årsaken til flom er snøsmelting og regn. De mest kjente flommene i Gaula har
kommet på høst, etter store nedbørsmengder i løpet av sommer og høst
Sannsynlig for hoved vassdrag og sidevassdrag
Kritisk i hovedvassdrag. Viss fare i sidevassdrag.
Det skal i utgangspunktet ikke tilrettelegges for boligbygging på bakkeplan i områder som
er utsatt for flom. Det foreslås føringer for bygging i områder der det er anvist fare for flom
som ivaretar sikringstiltak. Hensynssoner for flom legges inn i eget kart for planområdet.
Berører både nye og eksisterende områder.
NVE sitt flomsonekart over Gaula og deler av Sokna samt enkeltstående rapporter fra
konkrete prosjekter.
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2.1.2

Flomveier og overvann

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

Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

I tilknytning til bekker og vassdrag og i tettbygde områder med tette overflater
(Enganbekken, Soknesbekken).
Mennesker, miljø, samfunnsøkonomiske verdier, fremkommelighet.
Ledningsnett for vann og avløp
Styrtregn eventuelt i kombinasjon med tele eller tette overflater, kan utløse overvann.
Spesielt kan det oppstå oversvømmelse og skader der vannet går i kulverter eller rør dersom
disse har for liten kapasitet eller går tett. Ved smelteperioder om vinteren kan is tette igjen
kulverter og rør.
Sannsynlig at dette oppstår. På grunn av klimaendringer forventes det at dette er en meget
relevant problemstilling fremover.
En viss fare. Områder kan legges under vann, og der bebyggelsen er tett, kan skadeomfanget
bli omfattende selv om arealene er små. Dette kan eksempelvis gjelde oversvømte
underetasjer og skader på elektrisk anlegg.
Det foreslås å gi føringer om at det i reguleringsplaner skal utarbeides VA-plan.
Eksisterende flomveier skal bevares. Det skal ikke tillates nye bekkelukninger, og
reetablering av vannveier skal prioriteres. Bygninger og anlegg i områder som berører
flomveier utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet ivaretas.
Flomsonekart
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2.1.3

Jordskred, steinsprang og snøskred

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

Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon

E6 nord for Frøsetbrua, øvre deler av Soknesmoen, Spjeldbakken, hele Engan, deler av
Småplassan, deler av Frøset og Folstad ligger i varierende grad (avhengig av bratthet) i
sone for aktsomhet steinsprang og skred.
Mennesker, bebyggelse og infrastruktur.
http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.nve.no/

Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren

Snøskred og steinsprang utløses som oftest av sterk nedbør i kombinasjon med forutgående
sykler med frysing og tining samt kraftig vind.
Løsmasseskred forekommer gjerne i eller etter en periode med snøsmelting og/eller mye
nedbør.
Mindre sannsynlig. Det fins ikke relevant statistikk på frekvens av mindre typer skred og
steinsprang på Støren, men pga. klimaendringer må det påregnes en økende frekvens.
Konsekvensen kan være katastrofal.
Det foreslås en føring om at nye utbyggingsområder først og fremst skal legges til antatt
skredsikre områder. Evt. må det settes krav om at områder sikres.

Aktuelle Kartdata

http://skredatlas.nve.no/

Hva utløser hendelsen

Sannsynlighet/frekvens
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2.1.4

Eksponering av miljøgifter fra forurenset grunn

Innenfor gjeldende utbyggingsmønster med mye fortetting er det påregnelig at flere byggeprosjekter må håndtere
forurenset grunn. ROS-analysen avgrenses til forurenset grunn som et særlig relevant tema. I mange tilfeller vil
det å bo eller oppholde seg på områder med forurenset grunn være forbundet med lav risiko. Noen områder kan
imidlertid være så forurenset at miljøgiftene utgjør en risiko for human helse. Mennesker eksponeres for
miljøgifter i grunnen via innånding av partikler/støv/gasser, opptak via huden eller via forurenset drikkevann og
nyttevekster.
Det finnes et nedlagt deponi for husholdningsavfall fra på Prestteigen (før 1960). Midtre Gauldal har ikke
registreringer som dokumenterer forurenset grunn på Støren. Det er likevel grunn til å anta at dette er tilfelle i de
gamle militærleirene (3. stk) i tillegg til nedlagte bensinstasjoner, gammelsaga samt industriområde i Engan og
Moøya. Området rundt Støren stasjon og annen jernbanevirksomhet vil også kunne være utsatt for forurensende
virksomhet.
Når grave- eller anleggsvirksomhet iverksettes i et forurenset område, kan dette øke faren for at forurensning
spres. Forurensningsforskriften krever således at tiltakshaver skal vurdere om det er grunnlag til å tro at grunnen
er forurenset. I så fall må det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser og eventuelle tiltak. Det er derfor viktig
at tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn skal være godkjent av forurensningsmyndighetene før
igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven gis, slik lovgivningen krever.
Det er åpenbare grunner til å fokusere på områder der barn oppholder seg i nær kontakt med jordmonnet.
Etablering av nye lekeplasser i forbindelse med utbygging av boligområder bør sikres like god jordkvalitet som
på offentlige lekeplasser. Det foreslås derfor å stille betingelse ved etablering av lekeplasser i
uteoppholdsarealer, friområder og parker at grunnen skal tilfredsstille god tilstandsklasse, gitt i Klima- og
forurensnings-direktoratets veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.
Utvikling av metangass i nedlagte søppelfyllinger gir eksplosjonsfare i bygninger og va-anlegg. Når det gjelder
bygging på nedlagte søppelfyllinger, må bygninger være tette slik at det ikke oppstår lekkasje av gass fra
grunnen. Det kan ikke tilrådes etablering av nye boligbygninger eller annen følsom bebyggelse på tidligere
søppelfylling på Prestteigen uten at den evt. er sikret og kartlagt.

Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon

Utlekking fra gammel avfallsfylling (Prestteigen), militærleirer (Soknes, Engan,
Basmoen) bensinstasjoner, gamle utslipp fra industri, jernbanevirksomhet
Mennesker, miljø, samfunnsøkonomiske verdier og fremkommelighet.
Klima- og forurensningsdirektoratet sin oversikt ”Grunnforurensning – bransjer og
stoffer” sammenholdt med informasjon om tidligere industrivirksomheter gi en pekepinn
på antatt forurensing.

Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens

Mennesker og miljø kan eksponeres for miljøgifter ved igangsetting av aktiviteter
Mindre sannsynlig

Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren

Kritisk. Helseskade og miljøødeleggelse
Det må foreligge dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset før utbygging av for
eksempel barnehage kan skje. Dersom grunnen er forurenset må utbygger komme opp
med løsning og forslag til tiltak.

Aktuelle Kartdata

Ingen kjente
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2.1.5

Brann og eksplosjon

Gauldal brann og-redning sin gjeldende ROS – analyse beskriver fire ulike kategorier av brann: i bygninger, i
tunnel, skogbrann og andre branner.
Det finnes bygninger av nær sagt alle slag i området. Det er sykehjem, omsorgsboliger, skoler, barnehager,
forsamlingslokaler, gårdsbruk, eneboliger, flermannsboliger, leiligheter og enkelte industribedrifter, og det er
sannsynlig at branner oppstår flere ganger i året.
Det finnes både vegtunneler og jernbanetunneler på Støren. Sannsynligheten for brann er relativt liten og
vurderes i eksisterende ROS – analyse til å kunne oppstå med noen tiårs mellomrom.
Det er svært mye skog rundt Støren. Landskapet i området er likevel slik at de fleste skogområdene er avgrenset
av andre landskapstyper. Dette gjør at potensialet for de aller største brannene ikke er stort. Basert på erfaringer
fra området de siste årene vurderes det som sannsynlig at det vil være tilløp til skogbranner flere ganger for året.
Andre branner kan være i bil, tog, søppelcontainere, tankanlegg for brannfarlig varer osv. Erfaringer fra de siste
årene viser at sannsynligheten for slike branner er høy og at det oppstår slike branner flere ganger for året.
Propan er vanlig å bruke ved oppvarming i husholdninger og det finnes på tank ved Gauldal Energi. Ved
lekkasjer fra tank blir det stor eksplosjonsfare og vanligvis oppstår det brann etter slike eksplosjoner.
Terrorhandlinger kan også skje. Sannsynligheten for eksplosjoner imidlertid vurdert som liten.
Gauldal brann og redning vurderer brannkategorier og eksplosjoner opp i mot hverandre ut i fra en skala fra 016, der 16 har høyest risiko for brann:
Brann i bygning 16
Andre branner
Brann i tunell
Skogbrann
Eksplosjon

12
8
8
8

ROS – analysen til Gauldal brann- og redning oppsummerer med at det må gjøres tiltak på Støren for å oppnå
hurtigere førsteinstans ved å flytte brannstasjon til mer sentralt sted. Kommunen som planmyndighet vil være
med å tilrettelegge for at brannstasjonen blir flyttet til et egnet område sentralt i Støren.
Viser videre til egen ROS – analyse for temaet.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

Sykehjem, omsorgsboliger, boligområder i sentrum og skogområder i dalsidene
Mennesker, bygninger og miljø.
ROS – analyse Gauldal brann og redning (2011)
Ulykker, uheldige hendelser, terror
Sannsynlig at det oppstår tilløp til mindre branner. Brann oppstår flere ganger per år.
Eksplosjoner oppstår med flere tiårs mellomrom.
Konsekvensen kan være farlig, avhengig av type brann. Helseskade, dødsfall og
miljøskade
Tilrettelegge areal for brannstasjon sentralt i Støren.
Ingen kjente
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2.1.6

Stråling fra høyspentinstallasjoner

Rundt alle elektriske anlegg herunder høyspentledninger oppstår det elektromagnetiske felt. Det er styrken på de
magnetiske feltene som i utbyggingssammenheng vil være dimensjonerende for byggeavstand. Størrelsen på
magnetfeltet beror på anleggets strømstyrke. Magnetfeltet øker med økt strømstyrke og med nærhet til anlegget.
Det er vanskelig å skjerme seg mot magnetfelt siden dette trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer.
Ved utbygging i nærheten av høyspentnett forutsettes det at det gjennomføres en utredning som grunnlag for å
vurdere tiltak som kan redusere magnetfelt. Alternativet som gir lavest mulig magnetfelt skal velges når dette
kan forsvares i forhold til merkostnader eller andre ulemper av betydning. Rent praktisk kan avbøtende tiltak
eksempelvis innebære å øke avstanden til høyspent ved nybygging, traséendring, jordkabling og skjerming
Strålingsavstander ivaretas ved hver enkelt reguleringsplan
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen

I tilknytning til høyspentledninger og trafostasjoner.
Mennesker
Det er gjort mye forskning på området som bekrefter at risikoen for helseskade er lav. Det
er ikke gjort noen overordnet kartlegging som viser hvor mange affekteres av høy
elektromagnetisk stråling på Støren.
Elektromagnetisk stråling fra høyspentledninger og trafostasjoner.

Sannsynlighet/frekvens

Mindre sannsynlig.
For Norge som helhet fører stråling fra høyspent til ett ekstra sykdomstilfelle rundt hvert
syvende år.

Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren

En viss fare. Barn som er utsatt for magnetiske felt over utredningsverdien kan ha en økt
risiko for utvikling av barneleukemi.
Det kan ikke etableres ny bebyggelse for fast opphold nært etablerte høyspentanlegg
fremover. I reguleringsplaner skal slike anlegg merkes som fareområde.

Aktuelle Kartdata

Kartdata over traseer for høyspentledninger
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2.1.7

Forurensing av drikkevannsforsyning

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

Grunnvannsanlegg Frøset, Kvennvatnet er reservevannkilde.
Høydebassengene på Soknes, Engan og Soknesmoen
Mennesker, miljø, økonomisk verdi, samfunnsfunksjoner
ROS – analyse for grunnvannsanlegg på Frøset
Stor vannføring i Gaula, aktivitet i vannkilden og i nedbørsfeltet
Sannsynlig
En viss fare - kritisk
Hensynssone med føringer som ivaretar vannressursen i nedbørsfeltet
Kart over grunnvannsanlegg med klausuleringssoner, Flomsonekart
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2.1.8

Trafikkfare og ulykkes punkt

Støren er et trafikalt knutepunkt der E6, FV30, Rørosbanen og Dovrebanen møtes. E6 sør og nord for Støren er
mye trafikkert med en års døgntrafikk på henholdsvis 5300 og 5940 kjøretøy. Rørosveien er moderat trafikkert
med en års døgntrafikk på 2100 kjøretøy. Det er 1,8 ulykker per år i gjennomsnitt og ut i fra ÅDT utgjør dette få
ulykker innen planområdet.
I statens vegvesen sine opplysninger er det i perioden 1.1.2003 – 1. okt 2013 registrert i alt 18 ulykker innenfor
planområdet. I disse ulykkene er det 0 drept, 0 meget alvorlig skadd, 1 alvorlig skadd og 24 lettere skadde. Av de
18 ulykkene er det 2 sykkelulykker, 1 MC-ulykke og 1 fotgjengerulykke. Det er ellers ingen spesiell type
ulykker som skiller seg ut. Det er heller ingen punkt/strekninger/områder som peker seg ut som spesielt ulykkes
utsatt.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Avbøtende tiltak
kommunedelplan Støren
Aktuelle Kartdata

Jevnt fordelt innen planområdet på E6, FV 630 og FV 30
Mennesker, miljø
Statens vegvesen sin vegdatabank, trafikksikkerhetsplan
Dårlige værforhold, høy fart, menneskelig svikt, dårlige veger, mangel på gang- og
sykkelvei
Mindre sannsynlig
Farlig - helseskade og dødsfall
Det settes krav om etablering av gode gang- og sykkelveier ved etablering av nye
boligområder. Det skal etableres gang- og sykkelvei på strekningen Støren stasjon –
Engan og i kryss ved oppkjøring til Frøset.
Statens vegvesen sin vegdatabank

15

Side373

2.1.9

Radonstråling

Radon er et radioaktivt stoff og finnes i varierende mengder i all berggrunn og jordsmonn. Radon er en edelgass
og frigjøres derfor lett til jordluften, og ved utettheter i boligkonstruksjonen mot bakken kan gassen
oppkonstrueres i luften. Gassen fester seg til lungevev og gir stråling.
Norge er et av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon og det ble derfor igangsatt et
kartleggingsprosjekt i år 2000 som omfattet målinger i totalt 30 0000 boliger. I Midtre Gauldal ble 225 boliger
målt og målinger i Støren viste at 5 - 20 % av målingene er over tiltaksnivået. For mer informasjon vises det
«Kartlegging av radon i Midtre Gauldal kommune 2000/2001»
Det foreligger derfor en potensiell fare for dette på Støren, men så vidt oss bekjent foreligger ingen registreringer
på dette. For nye utbyggingsområder vises det til TEK 10.

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

Nordlig del av Støren
Mennesker
Kartlegging av radon i Midtre Gauldal kommune 2000/2001.
Bygging av bolig på byggegrunn med radonkonsentrasjoner. Utettheter i flater som er i
kontakt med byggegrunn vil kunne øke innstrømningen av radonholdig luft.
Mindre sannsynlig
En viss fare for helseskade og dødsfall over tid
Nye bygg skal sikres mot radonstråling jf. forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) (byggeforskrift)
Kart i rapport 2000/2001 samt enkeltstående rapporter fra konkrete prosjekter
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2.1.10

Bortfall av elektrisitet

Kraftforsyningen er en del av infrastrukturen som samfunnet er svært avhengig av.
Avbrudd kan medføre store konsekvenser for viktige funksjoner som eksempelvis transport og IKT.
Virksomheter som er helt avhengig av strøm, eksempelvis sykehjem, har følgelig egne strømaggregat i
beredskap for produksjon av strøm.
Samfunnets avhengighet av elektrisitet kommer til uttrykk gjennom en egen forskrift om beredskap i
kraftforsyningen. Hensikten med forskriften er å sette enhetene i stand til å forebygge og håndtere
ekstraordinære hendelser som kan skade eller hindre produksjon, overføring eller fordeling av elektrisk kraft
eller fjernvarme. I følge NVE sin avbruddstatistikk hadde norske sluttbrukere i 2009 gjennomsnittlig 1,8
langvarige avbrudd (over tre minutter), og opplevde i sum en gjennomsnittlig avbruddstid på to timer. Selv om
leveringspåliteligheten historisk sett er god, kan muligheten for en strømstans som strekker seg over flere dager
aldri utelukkes.
I sammenheng med den generelle bolig- og bygningspolitikken er det relevant å belyse de konsekvenser som
strømavbrudd har for oppvarming av bygninger flest, som ikke er sikret gjennom nødstrømsaggregat. Dette
gjelder eksempelvis ordinære boliger. Det antas at de aller fleste boligene på Støren har mulighet for vedfyring
med elektrisitet som et tillegg, men at flere nye boliger bygges uten mulighet for vedfyring.
Historisk sett har lovgivningen om energiforsyning i bygg blitt dreid fra et beredskapsshensyn mot et
miljøhensyn. Tidligere hadde teknisk forkrift et eget kapittel som het Beredskapshensyn. I dag stilles det krav til
at en angitt minimums-andel av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn direkte-virkende
elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Videre forbys bruk av oljekjel for fossilt brensel som grunnlast i
nye bygg.
Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet om annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet er
solfangere, pellets-kamin, biokjel, biogass, bioolje, vedovn etc. Det er verdt å merke seg at det stort sett bare er
tradisjonelle vedovner som fungerer uavhengig av elektrisitet. Områder i sentrum vil ha mulighet for å knytte
seg på nylig etablert fjernvarmenett fra 2010.
Det gjelder imidlertid visse unntak fra kravet om at en angitt minimumsandel av varmebehovet kan dekkes med
annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet. Dette gjelder dersom naturforhold gjør det praktisk
umulig å tilfredsstille kravet.
Innenfor et sårbarhetsaspekt kan det kan oppfattes som betenkelig at de aller fleste nybygg er avhengig av
elektrisitet for å dekke et så basalt behov som oppvarming. Kommunen kan imidlertid ikke stille krav som går ut
over plan- og bygningslovens tekniske forskrift. På lokalt nivå må man heller ta høyde for disse realitetene i
øvrige beredskapsplaner.
Skjematisk fremstilling
Hvor (geografi)
Hvem/hva
Eksisterende informasjon
Hva utløser hendelsen
Sannsynlighet/frekvens
Konsekvens
Avbøtende tiltak kommunedelplan
Støren
Aktuelle Kartdata

Hele Støren
Mennesker, økonomi og samfunnsfunksjoner
Gauldal energi
Lengre tids strømavbrudd.
Mindre sannsynlig
En viss fare - bygninger kjøles ned til under romtemperatur som følge av
langvarig strømavbrudd
Bestemmelsene utformes slik at det skal etterstrebes alternative
oppvarmingskilder ved utbygging
Ikke aktuelt, gjelder hele planområdet
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Innkomne høringsmerknader, sammendrag og rådmannens vurdering
Vedlegg høringsmerknader er et vedlegg til kommunedelplan Støren 2014 - 2026
Heftet inneholder en oppsummering av alle høringsmerknadene som kom inn til kommunen i forbindelse med høring av arealdelen til kommuneplanen.
Rådmannens vurdering samt anbefaling til NPM - utvalget framgår også. Høringsperioden var i perioden 30.01.2014 – 28. 03.2014. Det er kommet inn 40
merknader innen fristen.
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Leser veiledning
Vedlegget gir en kort oversikt og oppsummering av innkomne høringsmerknader og rådmannens vurdering av disse.
Alle merknadene til arealdelen er listet opp i tabellen under. Rådmannen har kommentert merknadene kort. Merknadene kommer i følgende rekkefølge:





Statlige/offentlig
Grunneiere, innbygger, næringsliv, lag, organisasjoner osv.
Interne merknader
Rådmannens egne merknader

Rådmannens anbefaling er synliggjort med fargede sirkler, med følgende fargekode:
Høringsmerknader som rådmannen har anbefalt å innarbeide i arealdelen
Høringsmerknader som rådmannen ikke har anbefalt å innarbeide i arealdelen
Høringsmerknader som er anbefalt ivaretatt på andre måter, som allerede er ivaretatt i gjeldende planer eller som delvis er innarbeidet.
Enkelte av merknadene er det ikke knyttet noen anbefalinger til.
Følgende forkortelser kan være brukt:



Konsekvensutredning – KU
Kommunedelplan Støren - KDP Støren



Dok. Nr – hvert innspill har fått ett nummer. Tallet etter bindestrek er arkiv nummer som det er registrert på i ephorte.

Dette vedlegget må leses/ses i sammenheng med følgende dokumenter:







Vedlegg Planbeskrivelse
Vedlegg Planbestemmelser
Vedlegg Konsekvensutredning
Vedlegg ROS – analyse
Vedlegg Sentrumsplan Støren
Vedlegg Begrenset høring
2
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Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Regionale myndigheter:
1/-99

Sør
– Støtter vurderingen om at Støren sentrum bør gjøTrøndelag res mer helhetlig. Flytting av tyngdepunktet til aksen
fylkesKorsen – Prestteigen er et godt grep i så måte.
kommune
(FK)
Kollektivtransport
Flytting av sentrum innebærer utfordringer i fht Dette er ivaretatt i forb. med tidligere togskollektivtransport, ved at skysstasjonen blir liggende topp ved GSK.
avsides i forhold til sentrum. Det bør derfor reserveres areal for togstopp i tilknytning til «nye sentrum» for pendlere ved Trønderbanen.
Behovet for gang- og sykkelveier bør vises i plankDet er vurdert til å bli for detaljert på dette
artet.
plannivået. Kravet til gang- og sykkelvei Ivaretas gjennom bestemmelse i 1.1.4
Rekkefølgebestemmelser
Ingen merknad.
Fysisk aktivitet og fremtidige turvegtraseer
Det er viktig å sikre arealer for fysisk aktivitet og
3
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

folkehelse, muligheter til turmuligheter nær bolig- Ivaretatt i planutkast.
områder samt at skoler, og barnehager ligger inn til
fremtidige boligområder (som møteplasser) I planutkastet er det lagt vekt videreføring av eksisterende
grønne strukturer.
Hensynssoner
Det anbefales generelt at gamle gårdsanlegg og Tas til orientering
husmannsplasser søkes bevart som så komplett som
mulig, også der disse bygges inne.
Gammelgården er ikke vist som hensynssone «bevaring kulturmiljø». Det forutsettes at den blir vist
med en slik hensynssone på gr. av alderdommelig
lån, gammelt bur, smie samt større bur og smie
nord for Skårvoll. Det er ønskelig at anlegget gis
noe avstand til evt. fremtidig boligområde i sørvest.
Det anbefales videre at det blir en sammenhengende
hensynssone fra Skårvoll via Gammelgården, kirken
og kirkegården til bredden av Sokna, og at det samtidig sies noe om åpen siktlinje fra kirken til Prestgården.

Området rundt kirka er et av få kulturhistoriske miljøer som fortsatt er ivaretatt sentralt i
Støren. For å sikre det kulturhistoriske særpreget er det viktig at det tas hensyn til dette
ved fremtidig utvikling av områdene rundt.
Rådmannen anbefaler derfor at det legges en
sammenhengende hensynssone – bevaring
kulturmiljø - fra Skårvoll via Gammelgården,
kirken og kirkegården til bredden av Sokna.
Det vises videre til vedlegg planbeskrivelse.

4
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

FK påpeker at det er vist en liten hensynssone ved
stasjonen i Engan, som omfatter stasjonsbebyggelsen og hotellet. Engan er en stasjonsby, og dens
egenart ligger nærmere «havebyen» enn den tettbygde byen. Det er ønskelig at deler av stasjonsbyen
kan overleve med sin egenart, og FK anbefaler at
deler av boligområde Engan vises med hensynssone
«bevaring kulturmiljø».

Jernbanen har hatt stor betydning for utviklingen av Støren og det er viktig å ta vare på
noe av denne historien. Det anbefales at
hensynssone kulturmiljø utvides nordover i
Engan til å omfatte «gamle lokstaller» øst for
jernbanelinje. Dette medfører ikke begrenset
høring. Viser til vedlegg planbeskrivelse.

Snurruhagen gamle militæranlegg er et historisk Brakker i dag. Meget viktig tomt for utvikminne om Størens strategiske betydning. Snurruha- lingen av sentrum. Ikke ønskelig med hengen leir bør vises med hensynssone «bevaring kul- synssone her.
turmiljø»
Både volløyan og Nygaarden er gårdsanlegg med Tas til orientering
klare kulturminneverdier, og bør søkes bevart som
kulturminneanlegg.
Automatisk fredete kulturminner
Generelle bestemmelser sikrer at utbyggingsplaner Tas til orientering
blir sendt FK til uttalelse. FK skal også ha saker
som faller utenfor plankravet som f.eks vann- og
avløpsprosjekter, vegomlegginger ol. Dette må vurderes konkret i hver enkelt sak iom at store deler av
området er utbygd.
Riksantikvarens innspill
Eldre kilder knytter middelalderkirken på Støren til
5
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

neset som dannes av Sokna og Gaula på Prestteigen. Tas til orientering
Et slikt kirkested vil imidlertid være av nasjonal
verdi og det bør vises aktsomhet ved utvikling av
området. Riksantikvaren vil komme med mer konkret innspill ved en fremtidig reguleringsprosess.
Næringsbebyggelse
Pga. utfordringer med Norsk Kylling i Engan er FK
i utgangspunktet positive til flytting av Norsk Kylling.
Frøsetøran: registrerer at det er store utfordringer
for å realisere området. Ingen merknader utover at
det forutsettes at det etableres tilfredsstillende adkomst til området.
Liøya: Ingen merknad
Nerøyen: ingen merknad utover at hensynet til
gårdsbebyggelsen må belyses ved fremtidig regulering av området.
MGK fortjener ros for det arbeidet som er utført.
Det settes ikke vilkår for egengodkjenning.
2/-91

Jernbaneverket
(JBV)

Formål og eiendomsgrenser må gjennomgås. For- Eiendomsgrenser har vært et hovedprinsipp.
målsgrensen bør følge eiendomsgrensen.
En inkurie gjør at dette må gjennomgås på
nytt.

6
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Det vil komme krav om sikring i form av gjerde Tas til orientering
mot jernbane i fremtidige reguleringsplaner.
AN_F5 – Nerøyen. Ved fremtidig regulering min- Tas til orientering
ner JBV om byggegrense til jernbane og at området
må utredes godt før evt. realisering.
BF_1 – Soknes. Med bakgrunn i avstand via eksisterende vegsystem, avstand mellom eksisterende underganger (ca. 1 km) og faren for villkryssing av
jernbanen vil JBV sette krav om ny planfri kryssing
i forbindelse med Soknesjordet/GSK.
Vilkår for egengodkjenning/innsigelse:

Det er svært viktig for området at det tilrettelegges for gode løsninger for kryssing av
Det gis rekkefølgekrav om ny planfri kryssing jernbane på strekningen B_F1 til SE_4. Derav jernbanen for gående og syklende, før ut- som en fremtidig togstopp skal gjeninnføres
bygging av nytt boligområdeBF_1.
her, vil dette forsterke behovet for god kryssløsning.
Tre kryssinger på 1 km jernbanestrekning vil
være kostnadskrevende når befolkningsgrunnlaget foreløpig ikke er større.
Rådmannen mener likevel at sikkerheten er
viktigst her. JBV uttaler at villkryssing allerede er et kjent problem på denne strekningen.
I og med at det er etablert gangsti ned til
skole, barnehage og idrettsanlegg på motsatt
side av B_F1 (sør for jernbanelinja), vil det
7
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

kunne bli en utfordring å få barn- og unge til
å gå etter allerede etablerte gang- og sykkelveier.
Rådmannen anbefales derfor at kommunen
imøtekommer innsigelsen, og at det settes et
rekkefølgekrav om ny planfri kryssing av
jernbanen for gående og syklende, før utbygging av nytt boligområde B_F1. Det settes
videre rekkefølgekrav om at fysisk sikring/gjerding i mot jernbane må skje før
B_F1 kan utbygges.
3/-91

Norges
KDP Støren fremstår som et gjennomarbeidet proVassdukt hvor kommunen har en klar intensjon om
drags- og utviklingsretning og funksjonsdeling.
energidirektorat
(NVE)
Ang. mulig flytting av Norsk kylling:

Se innsigelse FM – dok 6

AN_F2 – Frøsetøran er flomutsatt og grunnforholdene er usikre. AN_F2 anses som mindre egnet for
formålet og MGK bes derfor vurdere å ta arealet ut
av planen. AN_F3 og AN_F4 er vesentlig bedre
egnet sett i forhold til naturfare.
På gr. av skredfarevurdering i Engan anbefales det På grunn av lesbarhet i kartene er det gjort et
at planområde utvides og at det tas inn en hensyns- bevisst valg i KDP – Støren om å ikke legge
8
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

sone «fare» med bestemmelser som ivaretar skogen i inn hensynssoner som gjelder rasfare. Rasfare
den over forliggende skråningen til boligområde i må derfor vurderes spesielt i hver enkelt
Engan.
reguleringssak. Rådmannen anbefaler derfor
at det ikke legges inn hensynssone «fare» for
Engan.
Områdene i tilknytning til Prestteigen (SE Fl og SE Tas til orientering
F2) er flomutsatt og det må gjennomføres nærmere
utredninger av både flomforhold og geoteknikk som
vurderer sikkerheten og evt. avbøtende tiltak i forbindelse med detaljreguleringsplanarbeidet dersom
områdene skal kunne realiseres
Områdene SE_Fl, KBA1 og B_F4 grenser til Skår- Ivaretatt gjennom formål grønnstruktur og
vollbekken. Vi anbefaler at det settes av en kantsone hensynssone
mot bekken for å ivareta de allmenne interessene i
tilknytning til vassdraget i tråd med forslaget til
bestemmelsenes 1.1.5 første kulepunkt.
Elver og bekker er viktig for det biologiske mang- I tråd med dagens arbeid med vanndirektivet.
foldet, møteplasser, friluftsliv osv. NVE anbefaler Tas til orientering.
derfor en bestemmelse om at bekkelukking ikke er
tillatt.
Viser til kulepunkt 1.1.4 rekkefølgekrav og anbefaler Tas til orientering. Må vurderes i hvert enkelt
at det konkretiseres hvilke områder som anses som tilfelle. Rådmannen anbefaler ikke at dette
(potensielt) utsatt for fare og som derved må utre- konkretiseres ytterligere.
des nærmere i forbindelse med detaljregulering.

9
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Dette gir forutsigbarhet for tiltakshaverne.

4/ - 91

Statens
vegvesen
(STVV)

KDP Støren bygger opp under RPR for samordnet
areal- og transportplanlegging på kort sikt. En utvikling av nye sentrum må i et langsiktig perspektiv
sees i sammenheng med en eventuell flytting av
Norsk kylling som kan frigjøre arealer til bolig/næring i Engan og skape arbeidsplasser på
AN_F5 eller AN_F2. Sentrumsutviklingen kan på
lang sikt bli ytterligere spredt i ulike retninger.

Det er bevissthet angående påpekte problemstilling. Det er likevel slik at det er flere naturgitte utfordringer på Støren som gjør at
det begrenser optimal areal- og transportplanlegging på nåværende tidspunkt.

STVV vil likevel ikke gå i mot utviklingen på gr. av
hensiktsmessige rekkefølgebestemmelser.
STVV vil med stor sannsynlighet gå mot evt. frem- Tas til orientering
tidige søknader om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene som styrer utviklingsretningen mot en
utbygging av områdene sør for Sokna/E6 før aksen
Prestteigen-Korsen. Det vises til sak ang. Byggmakker.
B_F3 Utvidelse Frøset øker avstand skole, bhg, Vurderingene ang. Frøset kontra andre bosentrum. Ved fremtidig rullering bes MGK å se ligområder ligger i KU.
nærmere på hvor mye boligområdet skal utvides.
Norsk kylling og adkomst til E6 Frøsetøran – Tungtrafikk gjennom sentrum er utfordringer
på grunn av kort avstand til dagens kryss mot Fv. 30 vi kjenner godt til fra dagens etablering av
10
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

kan det ikke tillates etablering av nytt kryss på E6 Norsk kylling i Engan. Det er verken ønskefor å gi direkteadkomst til Frøsetøran. Adkomst må lig eller hensiktsmessig å tilrettelegge for en
skje via fv. 30 og fv. 632.
slik utvikling i «nytt sentrumsområde» på
Prestteigen.
Liøya – Nerøyen - eksisterende adkomst er via et Tkryss. Ved utbygging av ny E6 skal det etableres
midtdeler og eksisterende kryss i Liøya bygges om
til et toplanskryss. Slik det vurderes på nåværende
tidspunkt, i påvente av ny reguleringsplan for E6, vil
det i fremtiden ikke bli aktuelt å bygge to nye
toplanskryss på E6 sør for eksisterende toplanskryss
(krysset mellom E6 og Fv. 30). På grunn av kort
avstand mellom kryssene vil det ikke bli kryss både
på Liøya og Nerøyen. Lokaltrafikk og næringstrafikk
til og fra Liøya og/eller Nerøyen vil måtte bruke et
parallelt sidevegnett for å komme seg til et felles
kryssområde og ut på E6. Et parallelt sidevegnett er
også nødvendig for å gi et til tilbud til myke trafikanter og saktegående kjøretøy som ikke kan ferdes
langs E6 når det etableres midtdeler. Nærmere plassering av nytt toplanskryss og utforming av sidevegnett vil skje gjennom ny reguleringsplan for E6.

Gode adkomstløsninger for Nerøyen/Liøya
samt Frøsetøran evt. Engan er viktig for
Støren som eksisterende og fremtidig knutepunkt. Det forutsettes at kryssløsning Liøya/Nerøyen samordnes slik at næringsområder kan utvikles i tråd med ønsker om
fremtidig utvikling.

AN_F1 Kroken

Er ivaretatt gjennom planbestemmelser 1.1.4
pkt.9.

Ved fremtidig detaljregulering må gående og syklende sikres trygg og sikker tilgang til området.

I planbestemmelsene 1.1.5 bør det stilles krav om Tas til orientering
sykkelparkering pr. boenhet og/eller pr. kvadratme11
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

ter forretning/næring
Punkt 1.1.6. bør endres til: «Alle tiltak i nye eller
eksisterende byggeomrader skal planlegges slik at
støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfreds- Tas til orientering
stillende iht. Miljøverndepartementets retningslinjer
for støy i arealplanlegging, T-1442/2012»
5/ - 91

Mattilsynet

Grunnvannskilde på Folstad står ikke nevnt som
hensynsone, og en kan få inntrykk av at det er
Kvernvatnet som er hovedkilde for Støren vannverk. Det imøteses en revidering av beskrivelsene av
hensynssoner i tilknytning til kommunal vannforsyning i planutkast.

Støren vannverk ligger
H120_1 i planutkast.

i

hensynssone

Det presiseres at Støren vannverk er hovedvannkilde i planbeskrivelsen.

Private vannverk er ikke omtalt i planforslaget. Det MGK har ikke oversikt over private vanner kjent at det fins ett privat vannverk på Prestteigen verk på Støren per i dag. Det anbefales at
(45/354). Private vannverk bør kartlegges og evt. disse ikke tas inn i denne omgang.
beskyttes med hensynssone.
Frøsetøran anses å ha potensiale som fremtidig Ivaretatt med hensynssone i planutkast
reservevannkilde for drikkevann i Støren, sett i lys
av vannkvaliteten på dagens reservevannkilde i
Kvernvatnet.
Ved evt. flytting av fjørfeslakteri er det viktig å ta Tas til orientering
hensyn til ledningsnettets forsyningskapasitet for å
redusere antallet uønskede hendelser på nettet.

12
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Det ser ikke ut til å være stilt krav til planer for For 4 boenheter eller mindre stilles det også
vannforsyning ved etablering av færre enn 5 boen- krav til vann og avløp. Rådmannen mener
heter. Det bes om at dette vurderes på nytt.
teknisk plan blir for omfattende i slike tilfeller
og det anbefales ikke tatt inn i plan.

6

Fylkesmannen i
SørTrøndelag

Barn og unge: Ang. Soknes - BF_1 forutsettes det Jf. innsigelse fra JBV. Se dok 2.
at det før utbygging realiseres trygg kryssing av
jernbanen for dette området, og at det legges inn i
rekkefølgebestemmelsene
Samfunnssikkerhet:
Ingen merknad
Universell utforming:
Ingen merknad
Sosial og helse:
Ingen merknad
Landbruk, bygdeutvikling, miljøvern:

Jf. Innsigelse under (dok .6)

Utnyttelsesgrad:
Det er i planbestemmelse 1.1.5 en generell bestemmelse at «utnyttingsgraden skal generelt være høy. Der ikke
annet er bestemt må det være minst 2 boenheter pr daa ».
Videre er bestemmelsene til hvert nye boligutbyg13
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

gingsområde lite konkret. Her er utnyttelsesgraden
vist som høy til middels (B F1 og B F2), som frittliggende eneboliger (B F3) og som middels til høy
(B F4).
Kommunen må være mer konkret i sitt krav om
utnytting av boligområdene og sentrumsområdene
ved at det tas inn minimumskrav i bestemmelsene.
Parkering:

På grunn av en inkurie var parkering ikke
godt nok ivaretatt i 1.utkast til bestemmelser.
Det er viktig med god styring av parkering, og at en Parkering er nå innarbeidet i bestemmelsene.
differensiering i ulike områder vil kunne være hensiktsmessig. FM ber kommunen vurdere om det er
hensiktsmessig å ta inn slike parkeringsbestemmelser i planutkast.
Merknader til utbyggingsområder ut fra landbrukshensyn:
Støren kirkegård (GU_F1):
FM ser at det er vanskelig å unngå at dyrka mark
blir berørt ved utvidelse av kirkegård, og at dette
vurderes som så viktig for samfunnsinteressene at
jordvernet må vike.
Gammelgården/Gammeljordet (B_F4):
FM støtter vurderingene fra MGK og slutter seg til Blir befolkningsutviklingen som forespeilet
omdisponering av området. Rekkefølgebestemmel- blir dette et viktig område for utbygging med
14
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
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sene er viktig. En utlegging til bolig kan imidlertid høy fortetting i et sentrumsnært område.
påvirke grunneiers investeringslyst i jorda og et
alternativ vil være å kun vise området som fremtidig
utviklingsretning.
Frøsetøran (AN_F2):

Jf. innsigelse under (dok 6)

Omdisponering av denne lokaliteten vil være svært
uheldig med tanke på jordressursene i området.
Hensynet til godt produksjonsareal for landbruk
veier tyngre enn å frigjøre arealet til næring.
Norsk kylling (AN_F5):
Fylkesmannen som landbruksmyndighet slutter seg Tas til orientering
til kommunens vurdering av Nerøyen som det beste
alternativet for utvikling av nye Norsk Kylling.
Merknader Miljøvern:
Bolig:
FM mener det mangler KU for omdisponering av Tas til orientering
arealformål for enkelt områder innen temaene forurensing i grunn, støv, støy og lukt, som gjør at det
blir vanskelig å vurdere og at dette må vurderes i
reguleringsplanarbeidet. Det må gå frem av bestemmelsene at konsekvenser må belyses og vurderes i reguleringsplan før områder kan bebygges.
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Frøsetøran (AN_F2):

Se innsigelse under (dok 6)

Flomutsatt og slike områder er viktig for rødliste
naturtyper. Det frarådes å ta i bruk området til næringsområde. Dersom området likevel tas i bruk
som foreslått formål, vil det bli satt en rekke krav i
reguleringen av området (viser til høringsuttalelse
FM).
Norsk kylling (AN_F5):
En slik bedrift bør i utgangspunktet etableres nært Tas til orientering
sentrum på gr. av transporthensyn. Men med hensyn til støy og lukt vil nok et område noe utenfor
sentrum egne seg bedre.
Utslipp til vann dersom etablering på Nerøyen vil gå
til Sokna. Sokna har langt lavere vannføring enn Tas til etterretning
Gaula og vil derfor ikke ha den samme kapasiteten
til å ta i mot utslippsvann fra bedriften. Det vil dermed bli stilt mye strengere krav til rensing, eventuelt
redusert produksjon. En annen løsning kan være å
legge utslippsledninger ned til Gaula.
Vilkår for egengodkjenning:
1. Innsigelse fra Fylkesmannen som landbruksmyndighet og miljøvernmyndighet: Fylkesmannen har
med bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk (Meld St.
9, 2011 - 12, Landbruks – og matpolitikken) og
samordnet areal - og transportplanlegging innsigelse

Etter å ha vurdert bestemmelser og retningslinjer på nytt, ser rådmannen at noen av bestemmelsene må konkretiseres i henhold
intensjonen med planarbeidet, og at det derfor må komme tydeligere frem hvilke minimumskrav som settes.
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til manglende minimumskrav til boligtettheten i Rådmannen anbefaler derfor å imøtekomme
utbyggingsområdene.
innsigelsen ved at det settes minimumskrav
om 4 boliger/daa ved fortetting i eksisterenDet må innarbeides minimumskrav som sikrer ef- de sone A og sone B - områder (viser til vedfektiv arealbruk.
legg bestemmelser) samt i fremtidige boligområder B-F1, BF-2 og BF-4. I sentrumsformål som innebærer kombinasjon av næring, detaljhandel, tjenesteyting, møteplasser/grønnstruktur og bolig anbefaler rådmannen at BYA skal være minst 40 %.
2. Fylkesmannen har med bakgrunn i Meld St. 9,
2011 - 12, Landbruks - og matpolitikken innsigelse
til omdisponering av Frøsetøran til næringsområde.
Behovet for næringsareal vurderes ikke som viktigere enn jordvernet her da det finnes alternativer som
i vesentlig mindre grad beslaglegger dyrka mark.

Etter en fornyet vurdering viser det seg at
Frøsetøran egner seg dårlig for utvikling til
fremtidig næringsområde. Dette på gr. av
jordvernproblematikk, flom, grunnvannskilde, byggegrense fra veg og jernbane, rødlistearter, dagens adkomst til området samt beliggenhet i forhold til sentrum.
Rådmannen anbefaler derfor å imøtekomme
innsigelsen fra Fylkesmannen og dermed ta
ut Frøsetøran som næringsområde i denne
omgang.

Juridiske merknader og kommentarer til planbe- Viser til vedlegg planbestemmelser
stemmelsene.
7/ - 60

Sametinget

Planområdet ligger inntil beiteområde for rein, så Tas til orientering
det kan finnes samiske kulturminner i området. Det
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kan bli nødvendig befaringer ved evt. utbygging.

Grunneiere, innbygger, næringsliv, lag, organisasjoner osv.
8/- 82

9/- 102

Opplysningsvesenets
fond
(OVF)
v/Asplan
Viak

Planforslaget berører OVFs eiendommer i Støren.

Støren
kirkelige
fellesråd

Fellesrådet påpeker at offentlig formål med tanker Viser til dok 18
om fremtidig skole ved kirka, medfører støyproblematikk, spesielt ved begravelser jfr. Gravferdsforskriftens §2.

Ingen merknader til planforslaget.

Det påpekes også at evt. fremtidig skole medfører
en reduksjon i opparbeidet parkeringsareal.

10/-71

Ramlo
sandtak
AS

Viser til tidligere innspill om mulig fremtidig massetak på Kvasshyllan i første del av arbeidet med
KDP Støren. NPM – utvalget valgte å legge ut forslaget til offentlig ettersyn med følgende tilrådning:
Innspillet tas ikke til følge i denne omgang. Det
vil være aktuelt å ta arealet inn i en fremtidig
18
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planavgrensning. Landskapselementet og tilrettelegging av infrastruktur må da bli en viktig
del av vurderingen.

Nytt innspill:

Viser til Ramlo sin beskrivelse om utforming
av massetak. Rådmannen ser at det er mulig å
Landskapselement/estetikk
ivareta landskapselementet på en estetisk
tilfredsstillende måte, og slik at det ikke vil
Med den planlagte utformingen av massetaket vil være «skjemmende» for Støren som tettsted.
den naturlige landskapsutformingen mot Støren
sentrum og Gaula bevares. Det er kun gjennom en
V-dal mot øst at en vil kunne ha innsyn.
Visuelt vil det ikke være til sjenanse for Støren sentrum under noen omstendighet, kun en begrenset
strekning på E6.
Infrastruktur/transport

Sannsynlighetsberegninger synliggjør at det
meste av fremtidig transport vil foregå nordDet meste av bedriftens kunder finnes nord for over. Rådmannen antar likevel at det er vansKvasshyllan (90-95 %), mens 5-10 % av transporten kelig å forutsi hvordan dette blir i fremtida.
vil gå sørover, og da knyttet til utbyggingsprosjekt i
Støren området. Økningen av trafikk vil derfor bli Rådmannen presiserer at Støren som tettsted
minimal og knyttet til utbyggingsprosjekt i Støren – skal ivaretas på en slik måte at det medfører
området, som da likevel ville medført trafikk.
minst mulig transport av masse gjennom
sentrum, utover de prosjekter som faktisk har
19
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Avbøtende tiltak vil kunne igangsettes.

behov for masse i Støren. Det er viktig at
konsekvensene av et slikt tiltak blir nøye
vurdert og utredet før evt. igangsetting.

Bedriften mener at en fornuftig og langsiktig utnyt- Tas til orientering
telse av ressursen på Kvasshyllan vil dekke kommunens og regionens behov for sand og grus i lang tid
fremover.
Ønsker at kommunen utvider planområdet i KDP
Støren slik at det omfatter Olaplassen og Kvasshyllan. Skulle dette ikke la seg gjøre er det ønskelig at
kommunen stiller seg positive til igangsetting av
plan- og utredningsprosessen

Nytt innspill er ikke godt nok utredet i forhold til «vesentlige virkninger for miljø og
samfunn» i hh til KU-forskriften.
Alternative muligheter for fremtidig prosess
er som følger:
1. Ja, planområdet utvides. Planutkastet
må ut på ny høring og det kreves
konsekvensutredning
2. Nei, planområdet utvides ikke i denne omgang. MGK stiller seg positive
til at det igangsettes reguleringsprosess utenom arbeidet med KDP Støren. Området må konsekvens utredes.
3. Nei, planområdet utvides ikke i denne omgang. MGK stiller seg negativ
til at det igangsettes reguleringsprosess på nåværende tidspunkt
20
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Rådmannen anbefaler alternativ 2. En reguleringsprosess med KU vil utrede de ulike
problemstillingene og gi et godt kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen.
11/ - 85

Støren
Betong
AS

Viser til tidligere korrespondanse om at Støren Be- AN_F1 Kroken er tilrettelagt med tanke på
tong fortsatt ønsker en reetablering av bedriften på Støren Betong.
et egnet område som f.eks Kroken eller Liøya.
Dette lar seg neppe realisere i et tidsperspektiv som
samsvarer med behovet for økt kapasitet for bedriften på nåværende tidspunkt. Siden det er ønskelig å
flytte bedriften til et mer permanent og egnet areal,
vil nødvendige tiltak ha lavest mulig budsjett og ha
karakter av å være en midlertidig løsning.

Det søkes derfor om en midlertidig løsning for Det legges opp til en midlertidig løsning innproduksjonslokale inntil videre.
til Kroken er ferdigstilt.
12/ - 100

Norsk
kylling AS

Norsk Kylling AS har uttalt at det planlegges ny
fabrikk i og med at det er lite muligheter for utvidelse der den ligger i dag. Det er planer om økte slaktemengder fremover.
Norsk Kylling registrerer skisserte alternativer i

21

Side396

Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

planutkastet.
Norsk kylling må ta flere hensyn ved valg av lokalisering og mange av hensynene er ivaretatt i planutkastet. Det som påpekes ikke ivaretatt er at resipientkapasiteten for avløpsvann blir endret ved flytting fra Gaula til Sokna. Beregninger viser at Sokna
har ca. 7 ganger mindre volumstrøm enn Gaula.
Når en ny fabrikk skal bygges må man planlegge
mye større volumer og da vil hensyn til miljø og
kostnader i form av investeringer og driftskostnader
være av betydning.

Problemstillingen som påpekes er relevant.
Det ligger imidlertid godt til rette for å etablere nødvendig teknisk infrastruktur som
vann og avløpstjenester ved etablering på
Nerøyen, selv om avstanden til Gaula er ca. 3
km. (Det vises til Nortura Hærland - Eidsberg kommune som eksempel på lignende
problemstillinger).

Norsk kylling ber om at kriteriene med hensyn til
utslipp ift ytre miljø bli grundig gjennomgått og at
man ser på løsninger som ikke vil påføre Norsk
Kylling uforholdsmessig høye kostnader ved en
nyetablering.

Dersom Norsk Kylling bestemmer seg for å
etablere seg på Nerøyen, vil kommunen være
behjelpelig med å se på hvordan dette kan
løses på den mest hensiktsmessige måten. I
henhold til plan- og bygningsloven må området reguleres og det må lages en konsekvensutredning som vil belyse de aktuelle problemstillingene.
Rådmannen anbefaler at området ved Nerøyen opprettholdes som næringsareal med
tanke på etablering av Norsk Kylling.
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13/ - 106

Harald
Larsen

Viser til at Spjeldbakken/gamle sentrum ligger som
fremtidig bolig i planutkast. Dette vil hindre utvikling og vekst. Flytting av butikker fra gammelt til
nytt sentrum vil ta tid og er et spørsmål om økonomi.

Rådmannen anbefaler at Spjeldbakken(B9)og
Stasjonsgata(B10) omgjøres til kombinert
formål i en overgangsperiode – se dok 15

Søker om omdisponering til hybler i 2. etg i eget
forretningsbygg i Moøya. Påpeker at det er mange
som har en slik «blanding» i Støren per i dag og
ønsker at denne praksisen fortsetter. Uten denne
muligheten vil det bli tyngre å drive forretning i
Støren.

Innspillet er ikke i tråd med hovedprinsipper
som er avklart i Sentrumsplan Støren, der det
skal legges opp til enhetlige formål i Moøya.
Det anbefales at Moøya opprettholdes som
område for næring/Forretning. Viser til vedlegg Sentrumsplan Støren

Er sterkt i mot at B10 og deler av område B9 reguleres til boligformål. Dette området har i dag størst
konsentrasjon av detaljhandel i kommunen, og det
meste av servering. Områdene er i dag regulert til
kombinasjonsformål forretning og kontor/bolig,
noe som bør fortsette.

Rådmannen foreslår at Spjeldbakken(B9) og
Stasjonsgata (B10)omgjøres til kombinert
formål i en overgangsperiode – se dok 15

14/ - 76

Coop
Oppdal
SA

Dette er en tilbakeføring til opprinnelig formål og det vil derfor ikke være behov for ny
høring.

Dette er en tilbakeføring til opprinnelig formål og det vil derfor ikke være behov for ny
høring.
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Områdene F2 og F3 bør reguleres til kombinasjons- Viser til dok 13
formål, da dette er eneste mulighet for at etablering/ekspansjon skal kunne være økonomisk forsvarlig. Boliger er her samlokalisert med næring fra
før og det er ønskelig at det fortsetter.
Coop ser ikke mulighet for å etablere kjøpesenter et Tas til orientering
annet sted i kommunen. 80 arbeidsplasser er lokalisert her og disse vil kunne settes på spill dersom
rammebetingelser blir svekket. Planutkastet per i
dag svekker vårt driftsgrunnlag og fremtidsmuligheter.
Jernbanen er et knutepunkt og det er viktig å opprettholde «gamle sentrum» som et attraktivt område.
Ber om at F2, F3 og KBA3 øst for jernbanelinje –
blir regulert til sentrums-/kombinasjonsformål i nye
kommunedelplan Støren med alle typer detaljhandel, kontor og annen type næring i kombinasjon
med bolig og eller rene boligkompleks.

15/ - 113

Innspillet er ikke i tråd med hovedgrepene
som er avklart i Sentrumsplan Støren, der det
skal legges opp til enhetlige formål i Moøya.
Det anbefales at Moøya opprettholdes som
område for næring/Forretning. Viser til vedlegg Sentrumsplan Støren

NæringsDet er positivt at kommunen rydder opp i «gamforeningmelt» planverk og får på plass en helhetlig og eksen
i pansiv KDP Støren med gode løsninger for bolig,
Trondnæring og offentlig virksomhet.
heimsre24
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Skisse for Støren 2040 viser næring/industri i nordlig del av Støren (Engan), mens forslag til ny plan
viser begrensinger på næringsutvikling til fordel for
boligbygging i dette området (B9 og B10), som
betyr at eksisterende eller ny næringsvirksomheter
ikke kan utvikles videre

I henhold til Sentrumsplan Støren skulle
området i Engan, slik det påpekes her, ha
formål: næring/industri område. Bakgrunnen
for dette var at Norsk kylling skulle ha mulighet til å utvikle sin virksomhet der de allerede var etablert. Nå er det imidlertid gitt
klare signaler om at Norsk Kylling skal flytte
ut av Engan, og derfor er Engan – området
vurdert på nytt.

gionen
(NIT)

Engan har en tung etablering av bolig på øvre
platå. Det vil ta lang tid å konvertere området
til næringsformål, også på lang sikt. Økt bosetting i Engan medfører en fortetting rundt
Støren skysstasjon og vil være et attraktivt
område for de som ønsker å pendle ut av
Støren. Fremtidig næring i Engan vil kunne
styres gjennom fremtidig områderegulering.
Det må ikke tilrettelegges for fremtidig industri i «Nye Engan».
Ang B10 og nordlig del av B9 anbefales det
en omgjøring til kombinert formål i en overgangsperiode, slik at evt behov for utvikling
blir ivaretatt. Område kan utvikle seg med
høy fortetting til bolig: kjedehus, leiligheter,
blokkbebyggelse (min BYA 45 %). I 1 etg på
gateplan tillates Forretning, bevertning, kon25
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torvirksomhet.
Viser til vedlegg bestemmelser og vedlegg
Sentrumsplan Støren
Det er enighet om at aksen nord – sør må fortettes,
men mener det må være mulig og etablere/videreutvikle enkelte typer næringsvirksomhet i
disse områdene. Et godt eksempel er Melhus som
har næring på gateplan og bolig i etasjene over.
Dette vil være viktig for å ha et levende sentrum,
som ikke vil være i konflikt med å utvikle et tydelig
sentrum i sør.

Rådmannen viser til at det er lagt til rette for
Sentrumsformål på aksen Korsen – Prestteigen med høy fortetting av næring/bolig (som
det vises til eksemplet Melhus). Videre presiseres det at det er lagt til rette for høy fortetting av ulike typer næringsvirksomhet i
Moøya.

Det savnes en vurdering i planbeskrivelse av hvordan kombinasjonen bolig/næring vil påvirke næringslivet som driver der. Det bør vurderes om
områdene bør reguleres til «kombinasjonsformål».

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra næringslivet er det gjort forsøk på å danne seg et
inntrykk av hvordan kombinasjonen bolig/næring fungerer i praksis. Det er likevel
ikke hensiktsmessig å detaljere nærmere på
dette plannivået.

Viser til vedlegg Sentrumsplan Støren

Med unntak av Moøya vil det bli tilrettelagt
for kombinasjonsformål.
Det er positivt at kommunen tilrettelegger for nye Tas til orientering
store næringsarealer som f.eks Nerøyen med tanke
på Norsk kylling. I og med at det enda ikke er avklart om arealet faktisk er egnet må alternative arealer for denne typen virksomhet legges inn i planen
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både på kort og lang sikt.
Ved evt. etablering av Norsk Kylling i sør, må det
vurderes mer bolig i dette området. Det påpekes
spesielt at det tilrettelegges for førstegangsetablerere.

Det er ikke anledning på overordnet plan
nivå, å tilrettelegge for spesielle grupper boligetablerere. Kommunen tilrettelegger arealer
til
bolig,
så
vil
grunneiere/markedet/entreprenører avgjøre den videre utviklingen.

Et innspill til bolig er å ta i bruk f.eks G10 til boligområde i Frøset, hvor det tidligere er vist interesse
fra utbyggere. Dette vil blant annet redusere bruk av
dyrket mark.

Det vises til planbeskrivelse og konsekvensutredning for vurdering av boligområder. Det
har vært en kontinuerlig fortetting i Frøset,
og Rådmannen vurderer det som at området
er kompakt nok som det er.

I den grad dyrket mark må vike for andre samfunns- Dette hadde vært det optimale og bør vurdeinteresser, bør kommunen ta inn erstatnings områ- res ved fremtidig planlegging. Viser for øvrig
der i sine planer, og sørge for at det blir en tilfreds- til dok. 21.
stillende finansiering av de nødvendige nydyrkingsarealer.
16/-81

Rolf Flå- AN_F1 - Øvergjerdet (42/2 og 42/9) –(kalt Kroteplass
ken i planutkast) – Moe er dels positiv til at arealet
Moe
legges ut til næringsformål så lenge det ikke medfører hindringer for å utvikle resten av gården til
skogbruk, bolig og laksefiske.

Rådmannen kan ikke forutsi hva regionale
myndigheters uttalelse blir i en slik sak eller
hva evt fremtidige politiske føringer vil medføre.
I og med at en slik utvikling er tenkt på andre
siden av FV 30, samtidig som at dette evt.
ville bli som en forlengelse av sentrumsutviklingen fra Prestteigen, er det ikke grunn til å
27
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tro at disse to områdene vil komme i konflikt
med hverandre.
Mosøya (43/15) – det bes om at Mosøya får status Hele 43/15 er flomutsatt med henholdsvis
som LNF – område i stedet for grønnstruk- 10-, 20- eller 50 – års - flom i nord (enn liten
tur/friområde
flik av 500 – års flom i sør).
Nordlig del av eiendommen (til bebyggelse i
øst)er registrert i miljødirektoratets naturbase
som del av et større flommarksmiljø i Støren,
og et av de største gjenværende i kommunen.
Naturtypen er Gråor – Heggeskog og verdien
er satt til «viktig».
I markslagskart ligger arealet som skog av
høg bonitet.
I sør (til bebyggelse i vest) foreligger klausuleringssone for Støren vannverk med tilhørende krav om å ivareta hensyn.
Som følge av tettstedsutviklingen i Støren er
det høy utnyttelse av arealer sør-/vest for
Gaula. Rådmannen anser det derfor som
viktig å bevare «naturlige elvemiljøer» nord
for Gaula.
Rådmannen anbefaler at innspillet ikke tas til
følge og at dette området forblir grønnstruktur.
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Grunneiere og næringsdrivende
Skårvold
gård
v/Tale
Ragnild og
Kenneth
Moe

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Mo (43/1) – det bes om at området sør for Støren
trafostasjon og bolig (43/8) omdisponeres fra LNF
til boligområde. Dette begrunnes i ønske om å bygge ny gårdsbebyggelse lenger nord. Områdene lenger nord, samt gammel gårdsbebyggelse er tenkt
utviklet til boliger for å finansiere ny tidsmessig
bolig.

Området nord for trafostasjon er flomutsatt.
Arealet er forøvrig fulldyrka mark (ca. 20
daa).

G 17 – grønnstruktur i planutkast (25-30 daa). Ønskes omgjort til LNF på gr. av at det er en del av den
nåværende driftsressursen på gården (beite, ved)i
dag, samt at det ved endring av dagens drift kan
være et potensielt oppdyrkingsområde. En kantsone
mot nytt boligområde i forbindelse med bekken
som omtrent går i eid. grensen kan aksepteres, men
kommer også som en følge av vassdragsvernet.

Skårvollbekken er sidevassdrag til Gaula.
Undersøkelser av bekken viser at den har god
vannkvalitet, god bunndyrfauna samtidig som
den er en attraktiv gytebekk for laks og sjøørret. Det er viktig at bekken og en del av eksisterende kantvegetasjon bevares for å ivareta
de naturkvalitetene som finnes her. Kantvegetasjon vil fungere som en buffer mot forurensning/påvirkning av vassdraget.

Prognoser viser at det vil bli en befolkningsvekst på Støren i årene som kommer, og i
dagens planutkast er det derfor lagt ut ca. 240
daa til fremtidig boligformål. Dette skal i
henhold til prognoser være nok areal til bolig
for kommende planperiode. Området anbefales derfor ikke til bolig per i dag.

Deler av G17 er en viktig del av driftsressursen på Skårvold gård i form av beite og vedhogst. For å ivareta viktige naturkvaliteter og
samtidig imøtekomme merknadsstiller foreslår rådmannen at kantsonen for grønnstruktur reduseres til 10 m på hver side av bekken.
Det anbefales at Innspillet tas delvis til følge.
Det vil ikke være nødvendig med høring, da
dette er en tilbakeføring til eksisterende LNF
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Side404

Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

- formål.
AN_F1 – Kroken (3-4 daa er fulldyrket areal og ca.
15 daa er beite) – fremtidig næring i planutkast.
Ønskes videreført som LNF. Kun små investeringer
skal til for at området igjen er fulldyrket. Området
brukes i dag til driften av Skårvold gård og det er
uheldig for drifta dersom dette blir næring.

Viser til KU. Per i dag finnes det ikke næringsareal til arealkrevende industri i Støren,
som i hh til ABC – prinsippet skal etableres i
utkanten av sentrum. Mange hensyn skal
ivaretas i forhold til flom- og verna vassdrag,
jordvern, veier, jernbane, rasfare osv. Med
dette som bakgrunn har Rådmannen kommet
Det vil være svært uheldig for Støren som helhet at frem til at Kroken er det alternativet som
et slikt areal blir liggende alene uten annen industri i egner best til slik type næring, til tross for at
nærheten blant annet i forhold til infrastruktur. Det dette heller ikke er en optimal løsning.
vil være negativt for de 4 boligene i nærheten av
arealet.
Det anbefales at innspillet ikke tas til følge.
Se vedlegg sentrumsplan Støren.
18/- 88

Gammelgården
gbnr.
45/8
v/Berit og
Bjørn
Nybjerkan

O_TJ_F1 – fremtidig skoletomt er ikke ønskelig så
nært bolighus og garasje. Det er heller ikke passende
med mye folk/trafikk ved et område som krever
stillhet og respekt når det arrangeres begravelser
eller andre tilstelninger i kirka.

Støren barneskole har i dag ca. 200 elever.
Gode skolestørrelser utenfor byene bør ikke
ligge på over 300 elever. Prognosen viser at
barneskolen tåler tilveksten i overskuelig
fremtid. Driftsøkonomisk vil det være gunstig å utvide eksisterende skole i stedet for å
bygge ny. Det er per i dag tilstrekkelig med
areal for utvidelse. Det er rikelig med parkering- og bussoppstilling lenger sør på dagtid.
Det er likevel viktig at en utvidelse ikke forringer det gode utemiljøet.
Etter en fornyet vurdering på skole viser det
seg at det er mulig å utvide eksisterende bar-

30

Side405

Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

neskole i henhold til befolkningsprognoser.
Rådmannen anbefaler at området tas ut i tråd
med innspillet. Det vil ikke være nødvendig
høring, da dette er en tilbakeføring til eksisterende formål.
O_GU1 – eies ikke fullt ut av kommunen, men av Arealet omfattes av reguleringsplan. Kilen
gbnr. 45/8.
som påpekes her ligger som LNF i tidligere
reguleringsplan.
Det anbefales at arealet omgjøres til LNF og
blir liggende som en buffer mellom grav- og
urnelund og Støren Trelast.
Det vil ikke være nødvendig høring, da dette
er en tilbakeføring til eksisterende formål.
B_F1 – det er ønskelig at området prioriteres med Plan- og bygningsloven gir hjemmel til å sette
lik linje med andre områder for sentrumsformål
rekkefølgekrav og på den måten vil det sikres
at tiltakene i planområdet skjer på en koordinert og hensiktsmessig måte. I Støren sentrum er det først og fremst Prestteigen som
er ønsket fortettet for å se om veksten blir
som forventet. Det vil alltid være mest attraktivt å starte på et område som kan planlegges på nytt, før de andre områdene er
fortettet.
Imidlertid varsler Statens vegvesen sannsynlig
innsigelse mot søknad om dispensasjon fra
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rekkefølgebestemmelser ang. SE_F1.
Rådmannen anbefaler at rekkefølgebestemmelsene opprettholdes, og at innspillet ikke
tas til følge.
Viser til vedlegg sentrumsplan Støren
B_F4 – Vi ser kommunens behov for boligareal. Viser til dialog med grunneier og oversendt
Det presiseres at det ikke er ønskelig at området kartskisse.
omreguleres til næring/industri
Det anbefales at innspillet tas til følge og at
Det er ønskelig med dialog med kommunen når det formålet legges i tråd med kartskisse.
gjelder grensen mellom arealformålene i B_F4 og
Det vil ikke være nødvendig høring, da dette
LB4.
er en tilbakeføring til eksisterende formål.
19/ - 90

Driver av
matjorda
på gbnr.
45/8
Bård Tore
Berntsen

Baserer sin forproduksjon (40 %)til sauedrift på
dyrka marka 45/8 – Gammelgården (BF_4) med 10
– års leiekontrakter. Investeringer i ny driftsbygning
er basert på denne leieavtalen.

Utbygging på gbnr. 45/8 vil imidlertid ikke
realiseres før aksen Soknes – Korsen er utviklet, i henhold til rekkefølgebestemmelser.
Dette medfører at området blir liggende som
dyrka mark i påvente av om befolkningsutViser videre til nylig vedtatt landbruks- og matmel- viklingen og etterspørselen etter bolig blir i
ding der det fremgår at Norge skal øke matproduk- henhold til prognoser.
sjonen i takt med befolkningsveksten, dvs en 20 %
økning innen 2030.
Viser for øvrig til dok 21
Oppfordrer politikeren i Midtre Gauldal til å følge
fjellvettregelen også når det gjelder matjord: «vend i
tide – det er ingen skam å snu!».
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Boliger og næringsområder må legges på uprodukti- Viser til dok 21
ve arealer. Om jordvern må vike på enkelte områder
bør det nydyrkes et dobbelt så stort areal innen
samme klimatisk- og topografisk område.
20/ - 97

Voldøien
gård
v/Eilif
Peder
Folstad

Er heltidsbruker på Voldøien gård og henter hele Viser til dok 21
sin inntekt av ressursgrunnlaget på gården.
Landbruket må ha egna arealer for å utvikle seg
fremover. Når man da foreslår nedbygging av landbruksarealer bør kommunen være bevisst på å peke
på kompensasjonsarealer.

Registrerer at «Trekanten» er regulert til forretning.
Dersom det skal være aktuelt å utvikle område må
det være maksimal arealutnyttelse med 2-3 etg. kombinert forretning, næring og bolig. Dersom
arealet skal utvikles må det tilrettelegges for areal til
fjernvarmeanlegg.

Viser til Sentrumsplan Støren med vedtak om
at Moøya skal ha et enhetlig arealformål og
utvikles i henhold til ABC – prinsippet.
Fremtidig arealformål er derfor forretning/kontor med BYA 45% uten ytterligere
tilrettelegging for bolig. Dvs at på sikt skal
KBA3 også bli forretning/kontor. RådmanRegistrerer at KBA3 er skravert til kombinert be- nen anbefaler derfor ikke å utvide KBA3
byggelse og anleggsformål og forstår det slik at det ytterligere til boligformål mot undergangen.
blir mulighet for fortsatt utvikling til bolig her.
Ønsker at KBA3 forlenges mot undergangen.
Viser vedlegg Sentrumsplan Støren.
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Registrerer at den gamle «idrettshus» - tomta i I planutkastet ligger Spjeldbakken (B10) som
Spjeldbakken er regulert til forretninger. I forhold til boligformål med høy fortetting. Det anbefatopografien og høy fortetting vil det egne seg med les at området opprettholdes til bolig.
bygninger i flere etasjer her, kombinert forretning/bolig.
Registrerer hensynssoner langs Gaula og jernbanen. Hensynssone (H560_5) heter «bevaring naDet er uklart for meg hvilke hensyn det her er snakk turmiljø»
om?
Naturtypen det er lagt hensynssone på er del
av et større flommarksmiljø i tilknytning til
Gaula. Naturtypen er registrert som «stor
elvør» med verdi «viktig» (miljødirektoratets
naturbase).
I øst mot Gaula går det en driftsvei. Øst for veien er
det avsatt en betydelig vegetasjonssone som brukes
til utmarksbeite. Jeg vil foreslå at denne driftsveien
definerer grense mellom landbruk og hensynssone
Gaula

Driftsveien er definert som grense mellom
landbruk og grønnstruktur i planutkast. Der
driftsveien slutter er eksisterende vegetasjonssone brukt som grense.
Hensynssoner synliggjør flom og naturtyper i
dette området.
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I vest (grense mot JBV)disponeres arealet til landbruk. Det mest hensiktsmessige her er å bruke
eid.grense som skille mellom landbruk og hensynssone.

Bruk av eiendomsgrenser har vært hovedprinsippet. For å ivareta muligheter for tursti/grønnstruktur langs Gaula og «gammelelva» er prinsippet noe fraveket i nord, slik at
«gammelelva» blir med innenfor grensen for
grønnstruktur. Hensynssone legges imidlertid
over arealformålet.

Landbruksnæringa tar hensyn til naturmiljø og biologisk mangfold på en god måte gjennom sin virksomhet (viser til miljøplan). Det er ønskelig at
kommunedelplanen synliggjør landbrukets verdier
og kvaliteter.

Tas til etterretning.
LNF – begrepet er formålet som ivaretar
landbrukets verdier og kvaliteter. Rådmannen
mener dette er synliggjort på en god måte.

Gårdsturismen er basert på laksefiske i Gaula. Kor- Tas til orientering.
ridor og tursti langs Gaula vil være svært positivt for
innbyggere og tilreisende. Grunneier vil være med å
tilrettelegge dette på best mulig måte.
Ang. fremtidig boligbygging i Frøset bes kommunen Tas til etterretning.
ta kontakt dersom det blir aktuelt å bruke noe av
eiendommen (1/2)
21/-108

Singsås og
Støren
Bondelag
v/Helge
Bjerkset

FN – konvensjonen sier at enhver nasjon har plikt Nasjonale forventninger til kommunal plantil å produsere mat til egen befolkning og innen legging sier på den ene siden at det skal ten2050 må verdens matproduksjon øke med 60 %
kes høy fortetting rundt kollektivårer i sentrum for å få minst mulig klimagassutslipp,
I dag produserer Norge 40 % av maten nordmenn mens på den andre siden skal viktige arealer
spiser, med dagens svake jordvern svekkes sjølfor- for matproduksjon bevares. På et sted som
Støren med -verna vassdrag, flomutsatte
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syningsgraden til tross for voksende befolkning.

områder, områder for naturfare (ras og
skred), veier- og jernbane som møtes samt
jordvern er det derfor en utfordring å finne
en god «balanse» i forhold til naturlige begrensninger, krav fra statlige myndigheter og
ønske om fremtidig utvikling i kommunesenteret. I planutkastet er det derfor forslag om å
ta i bruk «restarealer» som allerede er perforert til bolig/næring, og på den måten unngår
en perforering av større sammenhengende
landbruksarealer.

Få land i verden har mindre matjord pr. innbygger
enn Norge.
Landbruks- og matmeldinga fastslår at vi skal øke
matproduksjonen i takt med befolkningsveksten i
Norge, dvs. 20 % økning inne 2030.
Om jordvern må vike på enkelte areal krever Norges Bondelag nydyrking av et dobbelt så stort areal
innen samme klimatisk- og topografiske område.

Dyrkajord som foreslås nedbygd bør tas ut av pla- Tall fra Fylkesmannen i Sør - Trøndelag viser
nen. De aktive brukene på Støren har behov for alt imidlertid at det er stor aktivitet innen nydyrking i MGK. Samlet for perioden 2005-2012
areal som kan brukes til matproduksjon.
er MGK på 17. plass i Norge, og størst i Sør Trøndelag.
I fremtida bør det ses på mulige erstatningsarealer for oppdyrking på Støren og evt andre
steder i kommunen.
Rådmannen anbefaler ikke å ta Innspillet til
følge i denne omgang.
22/- 75

Gbnr
46/5
Flatreitan
v/Kjellfri
d Flatreit
Sundseth

Ønsker ikke utbygging av eiendommen til bolig- Viser til konsekvensutredning.
formål. Et boligområde her vil kreve bredere vei og
gangfelt. Anlagt vei ovenfor husa vil sannsynligvis Planutkastet legger ikke opp til utbygging på
berøre vår vannkilde og det er ikke ønskelig med Flatreitan i denne omgang.
tilknytning til kommunalt vannverk. I dag finansieres kostnader til gatelys, vedlikehold av vei, brøyting
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og strøing av beboerne på Flatreitan.
Påpeker feil i utkast til plan:

Tas til etterretning

Fulldyrka jord er 18 daa, ikke 16
«brukes hovedsakelig til beitemark» er feil – det har
vært slått og høstet her de siste 16 årene
Det planlegges pløying hvert år fremover, også i
etablert juletrefelt som skal ryddes
23/ - 111

På
ville Påpeker at landskapsverdier ikke er utredet nærmere
veier
i utkast til plan, noe som forøvrig er beklagelig. Det
v/Styret
er likevel tatt noen vurderinger i forhold til landskapets verdi (liten, middels eller stor) og dette vil vi
sette spørsmålstegn ved.

Det finnes ingen registrerte kartlegginger av
landskapsverdier i Støren i dag. Det er likevel
et for viktig element til at det ikke skal være
med i en samlet vurdering. Vurderingen som
er gjort har tatt utgangspunkt i følgende elementer «Konsekvenser for landskapet, visuelt sårLandskapsverdier er utstillingsvinduer mot omver- bart eller spesielt eksponert areal, visuelle landskapsdenen og viktig i forhold til inntrykket av Støren verdier».
hos forbipasserende.
Ønsker å påpeke følgende områder:

Dersom en kunne startet planleggingen på
nytt, ser man at Liøya har en uheldig kombiLiøya er godt eksponert fra E6 og jernbane, og er nasjon av ulike formål, at området er dårlig
for mange «inntrykket» av Støren. Området fremstår utnyttet og ser «rotete» ut.
i dag som rotete med «stygge» industripregede bygninger i metall/plastikk med store parkeringsområ- En «homogenisering» av området og høy
der rundt.
grad av utnytting/fortetting slik planutkastet
legger opp til, vil gi et bedre landskapsbilde
Bygningene på Liøya småbruk (lokaler for selskaps37
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og kurslokaler) bidrar til kulturhistorisk forankring
av området som ikke ødelegger for andre næringer
ved å ødelegge Størens omdømme med visuell forsøpling. Det bør tenkes nytt i Liøya: per i dag er det
god infrastruktur, etablerte boliger (4)og barnehage
her samt gode solforhold. I stedet for industri bør
det tilrettelegges for bolig, offentlige tjenester og
grønnstruktur for å eksponere Støren som kommunesenter og inngangsportal til resten av kommunen.

av Støren enn det som er per i dag.
Viser til Sentrumsplan Støren og ABC –
prinsippet. Det er ikke tenkt tyngre type industri i dette område, men middels arealkrevende og besøksintensiv næring.
Næringslivet har stort behov for arealer og
det presiseres at dette er et attraktivt område.
Mange har fordel av å være profilert mot E6.
I sentrumsplan Støren er det satt som mål at
det skal lages en «grønn plan» for Støren.
Forskjønning av Liøya vil sannsynligvis være
et tema her.
Rådmannen anbefaler at innspillet ikke tas til
følge.

Frøsetøran er synlig fra E6 og jernbanen og har en Se dok 6 – Frøsetøran AN_F2
viktig landskapsverdi ved at det ligger som dyrka
mark. Det vil være negativt for Støren camping at
området omdisponeres til industri.
Støren kirke er godt synlig fra E6 og RV 30 og det Se dok 18 – o_TJ_F1
er positivt at det skapes «rom» rundt kirka ved å
sette av arealet ned mot Sokna til fremtidig grav- og
urnelund. Dette bør også tale mot å etablere fremtidig skole på andre siden av kirken.
38
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24/- 89

Grunneiere
og
«størresbygger»
V/Louise
Elsouri
Siler + 9
andre
underskrifter

Liøya bør settes av til boligformål, offentlig tjenester Viser til dok 23
og grønnstruktur, ikke industri/næring på grunn av
Det vises videre til vedlegg Sentrumsplan
følgende hensyn:
Støren
Visuelt/landskapsmessig – en fortsatt utvikling slik
som i dag med stygg og industripreget bebyggelse
gir en negativ eksponering av Støren. Dette er et
viktig område i forhold til reisendes inntrykk av
Støren.
Bosettingsmessig – 4 eksisterende boliger, gode
solforhold, god infrastruktur og adkomst. Arealet
ligger sentralt i forhold til barnehage, skole, idrettspark med grøntområder, turområder Storlykkja/Soknes, lekeområder i Liøya barnehage, elva
sokna og rasteplass. Dersom Norsk kylling flytter til
Nerøyen vil det være behov for mer bolig i sørlig
del av Støren. Området i Liøya vil da være i gåavstand med etablert gang/sykkelvei nesten helt til
Nerøyen.
Dyrka mark og viktige kulturlandskap – benyttes
ikke ved å bruke Liøya
kulturminner og stedshistorie – småbrukene
Flåteplassen og Liøya gård representerer kulturhistorie i denne delen av Støren. Liøya gård gir navn til
området og barnehage. Gårdsbebyggelsen er vakkert
vedlikeholdt og brukes til selskapslokaler, utstillinger osv. Kapellangården lå der miljøstasjonen ligger i
dag, men ble revet på 80 – tallet. Kanskje kan Kapellangården gjenoppstå som ny skole?
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Folkehelse/miljø – en økt industrialisering vil være
negativt for de som bruker runden om Liøya og
Gunhildsøyen som turvei. Det anbefales heller å
etablere belysning og gang- og sykkelvei frem til
Nerøyen, samtidig som at den gamlr lysløypa kan
utvides frem til Soknesørakrysset.
Liøya barnehage – næringsvirksomhet med
tilhørende trafikk er negativt for brukerne av Liøya
barnehge. Det ville vært positivt for barnehagen om
det kom boliger og offentlige tjenester her.
Liøya et bedre alternativ til etablering av offentlige
tjenester enn andre steder – fordi man unngår problematikk rundt forurensing i grunnen, støyproblematikk. Det er bedre i Liøya pga gode solforhold,
nærhet til grøntområder, god adkomst til flere kjøreretninger. Liøya er et bedre alternativ for skole enn
Gammelgården på grunn av bla ulemepe med nærhet til kirke og pga at det allerede er tilrettelagt for
oppvekst i Liøya.
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Trafikksikkerhet og forurensing fra tungtransport –
skolevei og tungtransport er en dårlig kombinasjon i
forhold til trafikksikkerhet og utemiljø. Mer industri
i området vil forverre situasjonen.
25/ - 77

Ola Aune Ang. etablering av fremtidig skole vil det være bedre Viser til dok. 18
Hage
å plassere denne i område Frøset/Folstad pga boligområde i Frøset, lokalklimatiske forhold samt at
dette vil minimere antall barn i trafikken inn mot
sentrum.

26/ - 92- Isak
96
Swahn

Parkering:

God presisering!

Viser til planbestemmelser s. 7: «Det skal som regel Rådmannen har tydeliggjort bestemmelsene
avsettes minst en p-plass pr 100 m2 gulvflate eller om parkering i planbestemmelsene.
en p-plass pr 3-4 ansatte (75% dekning)".
Dette kan tolkes på to måter: "en p-plass pr 3-4
ansatte" betyr mellom 25% og 33% dekning eller
75% dekning betyr 3 p-plasser pr 4 ansatte.
Det bør enten stå "tre p-plasser pr 4 ansatte (75%
dekning)", eller
"en p-plass pr 3-4 ansatte (25-33% dekning)"
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Parkering nytt handelsområde:

Tas til orientering.

Forslaget om parkering under bakken er bra, men
det er bra om det i tillegg er mulig å parkere over
bakken av følgende grunner:
dersom du kun skal innom å handle melk og brød
utenom rushtiden, er det fantastisk å kunne parkere
rett utenfor butikken.
Det føles tryggere å parkere over bakken spesielt på
kveldstid (eldre eller jenter).
Utnyttingsgrad bolig:

Registrerer med dette at to områder har fått
samme kode. Dette rettes opp og B_F4 endB_F4 – lite felt i Frøset står oppført med «middels res til B18. Utnyttingsgraden vil være i hentil høy utnyttingsgrad». Sannsynligvis menes «lav» hold til vedtatt reguleringsplan for området.
eller «middels» utnyttingsgrad.
Fremtidig veitrase:

Tas til orientering

Er innforstått med at vegvesenet ikke har kommet
med synspunkter på det nye sentrumsområdet, men
mener det er viktig at det nevnes at dette kan være
annerledes om 20 år, og at Støren da kan bli en
flaskehals. Det er likevel mulig at vei kan legges i
tunell og at den ikke må gå gjennom sentrum.
27/ - 103

Elever ved Ønsker for fremtidig utvikling av Støren:
Møteplasser, grønne strukturer, infrastruktur,
voksensentrumsformål og kollektivtransport har
*Økt lokalt kollektivtilbud på Støren (mangler vært viktige tema i sentrumsprosjekt Støren.
opplæ42
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ringen
(nylig
bosatte
flyktninger i
kommunale boliger)

førerkort)

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Alt som har vært mulig å kartlegge er nå lagt
inn i utkast til KDP-Støren, og et viktig grep i
*Fremtidige flyktningeboliger sentralt i Støren – så måte har vært å tilrettelegge for et komnært barnehage, skole, GSK.
pakt sentrum. Resten må det jobbes videre
med i sentrumsprosjekt Støren og fremtidig
*Flere møteplasser for voksne – biljardhall, cafe, «grønn plan».
pub, grill, benker/bord, gratis fiskeplass
*Jernbanestopp ved GSk
*Flere billige butikker –Mekonomen, Rema 1000,
Biltema, butikker med barneklær
*Butikksenter og torg med muligheter for markedsboder/butikker, flere typer gatekjøkken
*«Bysentrum» på Prestteigen, gjerne med gratis
parkering i bakken og mange butikker over
*Lekeplasser for barn i sentrum utenom det som
fins ved barnehage og skole. *Viktige møteplasser
for integrering.
*Parker, trær, turveier, kunst, gang- og sykkelveier
mer lys og bredere bilveier.

28/ - 84

Nancy
Marit
Steigedal –
beboer
Snurruha-

Viser til at boligområdene Snurruhagen, Kalvtrøa
skal omreguleres til bolig/forretning/kontor med
utnyttingsgrad på 45% og byggehøyder på minst 3.
etg.
Dette medfører dramatiske endringer i området og

Det er i Sentrumsplan Støren vedtatt at sentrum skal ligge innenfor aksen Korsen –
Presttiegen. Dette innebærer at disse områdene vil ha høy grad av utnytting, noe for
øvrig også Fylkesmannen krever jfr. Innsigel-
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gen

beboerne bør varsles med brev.

se, se dok. 6.
Endringene vil neppe skje over natta, men på
sikt må man regne med at nyere bebyggelse
vil ha et urbant preg.

Hva betyr dette for oss som bor her?

Bestemmelsene er ikke en plikt, men en mulighet for utvikling. Eksisterende forhold
endres ikke. Grunneiere/villaeiere som fortsatt ønsker å bo i sine etablerte boliger kan
fortsette med dette. På kort og lang sikt vil
verdiene på slike tomter stige, forutsatt sunne
økonomiske konjunkturer.

Hva når vi søker påbygg på bolig, garasje, uthus osv. Det er presisert i reviderte bestemmelser at
hva skjer da?
mindre tiltak som merknadsstiller viser til og
oppbygging etter brann/naturskade tillates.
Hva skjer ved evt brann, får vi bygd opp vår enebolig?
Dette vil medføre en verdiforringelse av boligene. Visert til Sentrumsplan Støren og tydeliggjøDet finnes andre muligheter for utbygging i Støren ring av Støren sentrum i sør.
enn å ødelegge etablerte boligområder.
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging sier på den ene siden at det skal tenkes høy fortetting rundt kollektivårer i sentrum for å få minst mulig klimagassutslipp,
mens på den andre siden skal viktige arealer
for matproduksjon bevares. På et sted som
Støren med -verna vassdrag, flomutsatte
områder, områder for naturfare (ras og
44
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skred), veier- og jernbane som møtes samt
jordvern er det derfor en utfordring å finne
en god «balanse» i forhold til krav fra statlige
myndigheter og ønske om fremtidig utvikling
i kommunesenteret. Dette er årsaken til at det
legges opp til høy fortetting i eksisterendeboligområder.
På kort og lang sikt antar rådmannen at verdiene på slike tomter vil stige, forutsatt sunne
økonomiske konjunkturer.
29/ - 80

Stein
Viser til planbestemmelse for B4 Kalvtrøa: «område Viser til dok. 28
Strand – skal utvikles med høy fortetting- flermannsbobeboer
lig/kjedehus/blokk/leiligheter. Min BYA 45%».
Kalvtrøa
Dette legger opp til en rasering av kommunesenterets gode oppvekst- og bomiljøer som mange nå har
investert i.
Foreslåtte planbestemmelser vil bety et alvorlig og
urimelig inngrep i innbyggeres rett til å bestemme
over egen bolig og egen eiendom. Samtidig skaper
det betydelig usikkerhet for fremtida og hva som
skjer med verdiene av eiendommene.

Planmyndigheten vil ikke svare muntlig på hva forslaget vil bety for fremtidig praksis i byggesaksbehandlingen. Hvordan vil praktiseringen bli ved søk- Viser til dok 28
nad om tilbygg, påbygg og utbedring av eksisterende
45
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Rådmannens vurderinger og anbefalinger

bolig, samt søknad om garasje og uthus?
Det foreslås minimums utnyttingsgrad på 45%. Bestemmelsene er endret og sier nå inntil 40
Betyr det at byggesøknader som ikke innebærer så % BYA for Kalvtrøa.
høy utnyttingsgrad blir avslått?
Viser videre til dok 28
Hva med tillatelse etter brann?

Se dok. 28

Det at myndigheten ikke vil svare kan bare tolkes på Juridisk bindende planer etter plan- og bygat en har bestemt seg for en streng praksis. Planbe- ningsloven vil bestandig være et grunnlag for
stemmelsene vil sannsynligvis bli brukt til å avslå å tillate/ikke tillate byggesøknader.
byggesøknader.
Mangelfull konsekvensutredning. Konsekvenser for
bomiljø, for råderett over egen eiendom, infrastruktur, trafikk, gangveger og fortetting er ikke vurdert i
konsekvensutredningen.

Viser til veileder for KU: «KU beskriver
virkninger for miljø og samfunn av alle nye
områder for utbygging og vesentlig endret
arealbruk i eksisterende bryggeområder».

Berørte beboere burde vært varslet med brev og Erfaring viser at det aldri blir god nok varsforklart hva foreslåtte endringer betyr for den enkel- ling. Plan- og bygningsloven, som alle skal
te.
forholde seg til, legger opp til en omfattende
prosess angående offentliggjøring og medvirkning. Dette har også rådmannen forholdt
seg til.
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Forslag om at planbestemmelsene endres til: «området skal utvikles som eneboligområde. Det åpnes
for bi – leiligheter og leilighetsbygg, maks utnyttingsgrad 45 %»

Kalvtrøa ligger i sone B i henhold til fortetting 1.1.10 i planbestemmelsene, med inntil
40 % BYA. Rådmannen anbefaler ikke at
området utvikles som eneboligområde. Viser
til vedlegg sentrumsplan støren.

Sluttkommentar: planutkastet vil ødelegge det gode
bomiljøet i Kalvtrøa. En mer fleksibel holdning vil
kunne opprettholde dagens praksis og trivsel, samtidig som det åpner for at den enkelt kan utvikle
sine eiendommer med leilighetsbygg med høy utnyttingsgrad.

Viser til sentrumsplan Støren og ABC – prinsippet for bolig og næring.

Det er mange andre boligområder som kan utvikles
før en går løs på eksisterende boligområder. Hvis en
endrer foreslåtte rekkefølgebestemmelser og igangsetter erverv og regulering av nye boligområder vil
en raskt kunne dekke behovet i et antall som vil
dekke boligbehovet i planperioden.

30/ - 69

Kvernvassvegen
Velforening
v/Håvard
Melby

Planen legger opp til høy utnyttingsgrad med
muligheter for utvikling slik merknadsstiller
viser til, og det presiseres at det ikke foreligger noen plikt til å utvikle sine eiendommer.
Det viser seg at boligbehovet i Støren retter
seg
særlig
til
sekundære
leiligheter/flermannsboliger. Planen legger derfor
opp til en slik utvikling og rådmannen presiserer at det ikke er nødvendig med erverv av
areal for at boligbygging skal skje.

Kvernvassvegen er en smal vei som ikke egner seg Punktene det vises til vil bli ivratatt gjennom
til mer trafikk enn det som er i dag. Utfordringer er: planbestemmelser og fremtidig reguleringsveiens bredde, problemer med utvidelse, mange planprosess.
barn bor i området, mange huseiere har satt opp
murer samtidig som det er bratt opp lia.
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31/ - 74

Sameiet
Fredheimtunet
V/Steinar
Presthus

Viser til innspill i planbeskrivelsen senere vedlagt Skisse til løsning for trafikksikkerhet, fremskisse (20.03.14).
kommelighet og renovasjonscontainere virker
fornuftig. Viser til tidligere innspill i planbeTrafikksikkerhet - forslag om å redusere fra dagens skrivelsen og presiserer at området må detalj4 til 2 avkjørsler i fremtiden – en avkjørsel ved inn- reguleres.
kjøring parkering (samordnes med boliger) og 1 ved
Statoiltomta (samordnes med sykehjemmet).
Fremkommelighet – for sykebiler og drosjer med
snumulighet i sør – østre hjørne
Areal for renovasjonscontainere – viser til tidligere Ang park:
innspill (skisse 20.03.14)
Viser til sentrumsplan Støren ang ønsker om
nye møteplasser og grønne områder. Det er
viktig at arealet mellom Fredheimtunet og
sykehjemmet etableres som park med tanke
på beboere i det «offentlige sentrum». Planbestemmelser presiserer park med tilrettelegging av trafikksikker løsning.

Interne innspill
32/ - 86

Landbruksforvaltningen
i MGK

Bolig og næring må i hovedsak legges utenom fulldyrka jord. Dersom det likevel ikke lar seg gjøre,
bør matjordlaget tas vare på og brukes i ved nydyrking.
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Det er tre aktive melkebruk på Støren per i dag. Tas til orientering
Disse har investert eller er i ferd med å investere, og
det er viktig ressursgrunnlaget ivaretas.
Innspill KU:
Kroken 5.1 – brukt som innmarksbeite for ungdyr i
senere år.

Per i dag brukes fortsatt 20 daa til asfaltanlegg

Frøsetøran 5.2 – deler av arealet er brukt som asfaltanlegg og ikke tilbakeført til landbruk i henhold
til avtale
De landbruksmessige konsekvensene er størst for Tas til orientering
Frøsetøran. Dette er flatt, lettdrevet og sammenhengende landbruksjord på ca. 80 daa.
For skogbruket er det viktig at det planlegges ut fra Tas til orientering
at det er behov for tilkomst til bakenforliggende
areal, uavhengig av hvilket formål det skal brukes til.
Det er viktig at nye utbyggingsområder ikke blir
«flaskehalser» for senere bruk.
33/ - 114

Enhetsleder NAV
Midtre
Gauldal

Cirka 100 personer under 50 år har varig uførepensjon i MGK, og mange er svært unge. Disse har
likevel en restarbeidsevne som det er viktig at brukes gjennom tilrettelagt arbeid. Enkelte har også en
psykisk utviklingshemming. Tilrettelegging for denne typen er et kommunalt ansvar.

Lysgården foreslås nybygd på eksisterende
tomt. ASVO foreslås lagt til Liøya ved ny
utbygging. Dagsenter psykisk helse må sannsynligvis bygges opp igjen/videreutvikles på
Spjeldet. Selv om det påpekes her at behovet
ikke er ivaretatt per i dag, bør ny utbygging gi
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MG ASVO har i dag 10 varig tilrettelagte plasser. nye muligheter?
Disse er oppfylt, og de dekker ikke behovet.
For øvrig blir innspillet for lite konkret til at
Noen har en psykisk utviklingshemming, og har i det er hensiktsmessig å avsette arealer til
dag et tilbud på Lysgården. Behovet er ikke dekket. formålet per i dag. Det er likevel viktig at
behovet synliggjøres.
NAV ber derfor at det avsettes områder for etablering i varige tilrettelagte arbeidsplasser i kommunal
regi, og ber derfor dette bli vurdert i forbindelse
med KDP Støren
34/ - 45

Enhetsleder pleie
og omsorg
(PLO)

Legekontor, fysioterapeuter, ergoterapeut, tannkli- Tas til orientering
nikk, hjemmesykepleie samt forvaltningskontoret
bør ha tilhold i samme bygning som MG Sykehjem.
Dette for å få et best mulig samarbeid på tvers av
faggrupper, samt at dette vil være mest effektivt.

Kjøkkenet på MG sykehjem har fått pålegg om Ivaretatt i planutkast. Området er avsatt til
utbedring. Dette utløser behov for større areal. offentlig tjenesteyting.
Enhet for Pleie og Omsorg anser ”Statoiltomta”
som det beste alternativet for nytt kjøkken.

Ledig areal mellom Midtre Gauldal sykehjem og Viser til sentrumsplan Støren ang mål om
Fredheimtunet bør avsettes til fremtidig utbygging møteplasser og grønne områder sentralt i
av sykehjemmet.
Støren. Det er viktig at arealet mellom Fredheimtunet og sykehjemmet holdes av som
park, med tanke på beboere i det «offentlige
sentrum», og deres tilgang på «grønne nær50
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områder». Nyere forskning viser imidlertid at
mangel på lett tilgjengelige park-/grønne områder truer folkehelsen. KDP – Støren
legger opp til høy grad av utnytting fremover.
Behovet for parker/grønne lunger forsterkes
ytterligere. Rådmannen anbefaler derfor at
parkområde opprettholdes.
Bygging av 10 nye omsorgsboliger ligger inne i investeringsplanen i 2016 (nok i hh til prognoser frem
mot 2024). I tråd med Pleie og Omsorgsplanen
2013 – 2020 er det mest aktuelt at disse boligene
blir bygd på Støren.

Definisjonen på en omsorgsbolig: en bolig
tilpasset orienterings- eller bevegelseshemmede, som er fysisk tilrettelagt slik at beboere
etter behov skal kunne motta heldøgns pleieog omsorg. Det varierer om omsorgsboliger
eies av kommunen eller om den er organisert
som borettslag eller sameie med brukerne
selv som eiere. Omsorgsboliger må ikke forveksles med lovregulerte tilbud som sykehjem eller institusjon med heldøgns bemanning.
Rådmannen vurderer det slik at det vil være
hensiktsmessig å tilrettelegge for bygging av
omsorgsboliger sentralt i Støren. Arealer som
er avsatt til bolig i tilknytning til sentrum, og
som kan vurderes som aktuelle for omsorgsboliger kan være Korsen, Grindahaugen Spjeldet, Engan Leir, Soknes leir og Soknesjordet .

Det er avsatt midler i investeringsplanen for bygging Det er behov for 4-6 boliger for funksjonsav boliger for funksjonshemmede inneværende år. hemmede frem mot 2024 (Pleie-og omsorgs51
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Enheten ser for seg en tomt sentralt på Støren, aller plan).
helst i nærheten av eksisterende boliger til samme
formål. Aktuelle steder er Snurruhagen, Kalvtrøa, Spjeldet ble utbygd til barnehage på midten
av 1980 – tallet. Per i dag brukes området til
Snurruhagen leir og Soknes leir.
dagsenter og treningsleiligheter for mennesker med ulike behov. Spjeldet ligger meget
sentralt i forhold til offentlig- og privat tjenesteyting, men området har per i dag lav
utnyttingsgrad.
Rådmannen anbefaler derfor at det ses nærmere på Spjeldet med tanke på fremtidige
boliger til funksjonshemmede.
Behovet for en bedre parkeringsløsning rundt Midtre Gauldal helsesenter samt Rådhuset er påkrevd.
Enheten har i tillegg et sterkt ønske om parkeringsgarasje til de kommunale tjenestebilene.

Støren er i vekst og det vil være behov for at
arealene får høyere grad av utnytting enn
tidligere. Dette medfører at mindre overflatearealer bør brukes til parkering. Parkeringshus/parkeringskjeller sentralt i Støren bør
utredes.
Det vises videre til vedlegg planbestemmelser
som ivaretar krav til parkering ved fremtidig
utbygging.

35/ - 70

Enhetsleder kultur
– fritid –
voksenopplæring

Ivareta registrerte kulturminner og kulturmiljøer Delvis ivaretatt med hensynssone i planutkast
som Skårvold Museum, Støren kirke, Støren Prestegård/museum og friluftsområde, Støren stasjon Hensynssone Engan utvides ved også å inkludere lokstaller ned mot Gaula (andre side
med verksted, lokstaller, boliger og jernbanemiljø
av jernbane)
Så lenge det ikke er knyttet bestemmelser til
52
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hensynssonene, vurderes dette til ikke å sendes ut på ny begrenset høring.
Barn og unges oppvekstkår – ivareta og utvikle Arealer er avsatt til grønnstruktur,
idretts-, leke- og grønne områder. Skape møteplasIdrettsanlegg og turstier i KDP Støren.
ser.
Rådmannen anbefaler at det blir ytterligere
fokus på dette i fremtidig «grønnplan» for
Støren.
For alle aldre – stimulere til god folkehelse, mange Ivaretatt i planutkast. Må utvikles videre når
lavterskeltilbud (turstier, sentrumsløyper). Gjenopp- planen er vedtatt. Se også dok 34 ang park.
rette trase for gammel lysløype i sentrum, gode Viser til vedlegg Sentrumsplan Støren
gang- og sykkelveier, grønne lunger som f.eks park
mellom Fredheimtunet og helsesentret, friluftsliv/stier langs Gaula og Sokna.
36/ - 50

Enhetsleder kultur
– fritid –
voksenopplæring
(KFV)

Dette bør hensyn tas i valg av tomt til Lysgården
Verksted :
Behov: ca 3,5 - 4 daa – med bygg på ca 1000 m2.
Resten skal brukes parkering for ansatte og brukere,
lagring, produksjon, uteaktiviteter og sosial trening.
Nærhet til bolig: mange bor i Kalvtrøa i dag og det
bør ikke være langt å gå til arbeidsplass
Nærhet til fysiske og kulturelle tilbud: Størenhallen
brukes som ledd i fysisk trening, og kulturhuset med
bibliotek, kino og konserter er et viktig tilbud til
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

brukerne
Nærhet til offentlige servicekontor:
Er viktig i opplæringen av brukerne slik at de kan
greie mest mulig selv
Nærhet til offentlig transport:
Enkelte av arbeidstakerne er avhengig av buss for å
komme seg på jobb.
Folkehelseperspektivet:
Viktig med gåavstand til jobben og andre tilbud.
Planløsning: ønsker tomt der en kan få mest mulig
på ett plan. Det går likevel an å se for seg planløsninger der administrasjon, sanserom, kantine, kjøkken og evt andre funksjoner kan legges til en annen
etg.
Uteareal: viktig med stort uteareal med grøntområde, uteplasser, sittegruppe, kjøkkenhage, blomsterog bærdyrking, vedproduksjon, lager for ved, materialer, maskiner, utstyr og treningsområde med kort
tursti med bålplass.
Beliggenhet – naboskap: bør ligge i rolige omgivelser med hensyn til trafikk og ferdsel.
Utviklingspotensial: ut fra tenkte aktiviteter kan det
gis ulike tilbud slik at flere i kommunen kan benytte
54
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Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

seg av hva dette tiltaket gir og kommer til å gi

Det optimale vil være å ha all virksomhet på
ett plan. Men slik enhetsleder KFV antyder,
vil det være mulig å se på løsninger der andre
funksjoner kan legges til en annen etg.
Med en økende fortetting i sentrum må nye
grøntområder utvikles slik at disse kan brukes
av flest mulig brukergrupper. I planutkast
legges det derfor opp til etablering av park
ved Fredheimtunet. Viser også til vedtak om
park ved utbygging av Korsen. Disse områdene må også kunne tas i bruk av Lysgården.
Dagens tomt for Lysgården er på ca. 2 daa,
og noe mindre enn det som enhetsleder har
satt opp som cirka behov. Rådmannen mener
likevel at det med god arrondering av tomta
vil være mulig å etablere en ny Lysgård på
samme område. Dagens tomt ivaretar dessuten kriterier som nærhet til bolig, offentligog privat tjenesteyting, nærhet til offentlig
transport, - fysiske og kulturelle tilbud samt
rolige omgivelser.
Med utgangspunkt i skisserte behov/hensyn
som bør ivaretas anbefaler rådmannen at ny
Lysgård bygges på eksisterende tomt for
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Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Lysgården.
Det vises til vedlegg planbeskrivelse angående tidligere vurdering av andre områder til
formålet.
37/ - 101

Enhetsle- Framtidig bruk av området MG helsesenter og Korder Helse sen:
og Familie
Viser til at Korsen er avsatt til bolig, næring og of(HF)
fentlig formål, men det er ikke pekt på type offentlig Type offentlig formål blir ivaretatt gjennom
krav om detaljregulering og vurderes etter
formål.
hva som er fremtidige behov for kommunen.
Rådmann, helsefaglig rådgiver, enhetsledere PLO,
EKT og HF har i arbeidsgruppe drøftet fremtidig Tas til orientering. Påpekte formål er ivarebehov og bruk av MG helsesenter. Foreløpig kon- tatt i planutkast ved at det er avsatt til offentklusjon: 2 etg forbeholdes pleieformål. Nytt kjøkken lig formål.
bygges på Statoiltomta, noe som gjør at sokkeletg
kan romme legetjeneste, helsestasjon, ergo- og fysioterapi og frisklivssentral. En slik samlokalisering
vil gi optimalt praktisk og faglig samarbeid i helsetjenesten.
Folkehelse: det er ikke tatt høyde for at det i tråd
med befolkningsøkningen vil bli behov for utvidelse
av kapasitet til trenings/idrettsformål og særlig gjelder det idrettshall/innendørs treningsflater. Kapasiteten er sprengt per i dag. Dersom en utvidelse av
kapasiteten i fremtida skal legges til Støren må det
avsettes areal til dette i planen. Alternativt kan det
bygges andre steder i kommunen. Ber om at dette

Per i dag er området ved Størenhallen og
idrettsanlegget i Liøya avsatt til de konkrete
formål som etterlyses. En utvidelse av kapasiteten bør i all hovedsak skje som en videreutvikling av områder avsatt til formålet. Store
deler av idrettsparken er i dag avsatt til parkering, og kan med fordel utvikles mer målret-
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Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

vurdere i forbindelse med KDP Støren.

tet.
Temaet må imidlertid utredes nærmere og det
må synliggjøres konkrete behov for fremtida.

38/ - 79

Enhetsle- Statoiltomta: området må avsettes til offentlig for- Ivaretatt i planutkast
der Eien- mål, så får vi vurdere utnyttingen av området.
dom og
Kommunalteknikk
(EKT)
Snurruhagen bo- og dagsenter: bør opprettholdes Aksen Korsen – Prestteigen er viktig for
som offentlig formål pleie- og omsorg (PLO). Dette utvikling av nye Støren sentrum. Det som er
er et dagsenter med 5 leiligheter.
der i dag kan fortsatt være der. Rådmannen
anbefaler at det i fremtiden skal utvikles til
sentrumsformål. Viser til vedlegg Sentrumsplan Støren
Snurruhagen leir: bør opprettholdes som offentlig Arealet er svært viktig for tydeliggjøring og
formål. Det mangler areal til funksjonshemmede og videreutvikling av Støren sentrum. Rådmanflyktningeboliger i henhold til politisk vedtak
nen anbefaler at arealet avsettes til fremtidig
sentrumsformål. Viser til vedlegg Sentrumsplan Støren og vedlegg bestemmelser for mer
detaljert informasjon.
Ang vurdering av boliger til funksjonshemmede vises det til vurdering dok 34.
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Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Boligområde Moøya er foreslått fjernet. Bygging av Fakta ang. flyktningeboliger: Kommunestyret
sentrumsnære flyktningeboliger ved Folkets Hus har vedtatt bosetting av 40 flyktninger i pekan da ikke gjennomføres.
rioden 2012-2015, med fordeling på 10 flyktninger per år. I 2012 ble det bosatt 16, noe
som medførte at snittet for de neste tre årene
ble på 8. I snitt trengs 4-5 boliger årlig for å
gjennomføre bosettingene. Det er ikke forankret at MGK skal ha varig bosetting utover
eksisterende vedtaksperiode.
Per i dag har kommunen 25 flyktningeboliger
hvor det bor personer som har blitt bosatt
som flyktninger. Når de bosettes får de husleiekontrakt på 3 år, og målet er at skal ut på
det private markedet i løpet av tre år. Per i
dag har i underkant av halvparten bodd over
tre år.
Rådmannen tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtak av Sentrumsplan Støren, der
Moøya i fremtiden skal avsettes til næring.
Konkret betyr det ingen ny boligutbygging i
Moøya.
Angående bolig - og bosetting av flyktninger,
viser rådmannen til erfaringer fra Molde
kommune. Her viser det seg at samling
(«gettofisering») av voksne flyktninger fungerer dårlig. Det viser seg at en blanding av
ulike beboergrupper, med mest mulig separate boliger fungerer best i lengden. Oppkjøp
av ombygde og renoverte gamle villaer sen58
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Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

tralt beliggende fungerer godt med tanke på
integrering.
Rådmannen anbefaler derfor ikke utbygging
av flyktningeboliger på eksisterende tomt til
Folkets hus.
Rådmannen mener det vil være lite hensiktsmessig å etablere mange flyktningeboliger i et
fremtidig næringsområde, med tanke på at
dette er mennesker som skal integreres i lokalsamfunnet.
Soknes leir er foreslått til barnehage og bolig uten at
det er registrert at kommunens driftsseksjon og
brannstasjon har tilhold her. Barnehagetomta bør
legges lengst sør på tomta (helst bør det finnes en
annen tomt). Oppstart av ny barnehage er vedtatt i
år med ferdigstillelse i 2015. Lokalisering lengst sør i
Soknes leir vil gi minst ulemper for kommunens
driftsseksjon. Noen leieavtaler må likevel sies opp.

Etter fornyet vurdering i forhold til plassering av barnehagetomt (o_TJ_F1) i Soknes
leir, kommer det ikke frem særskilte utfordringer med å flytte tomten fra nordlig del mot
sør.

Resterende areal må forbeholdes kommunens
driftsseksjon. Dersom vi får vedtak ligger det til
rette for at brannstasjon kan flyttes. Hvis foreslått
arealbruk ikke omgjøres må det settes av areal, minimum 5000 m2, sentralt for oppføring av nye
kommunale driftsbygg. Nytt bygg er anslått til ca 12
– 15 millioner kroner.

Befolkningsprognoser viser behov for nye
boliger i Støren (viser til vedlegg Sentrumsplan Støren) Statlige føringer for areal- og
transportplanlegging krever fortetting i sentrumsområder.

Rådmannen anbefaler derfor at o_TJ_F1
legges sør på arealet Soknes leir.

Soknes leir er et sentralt beliggende område i
Støren, som vil være attraktivt og godt egnet
som boligområde.
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Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Rådmannen anbefaler at Soknes leir fortsatt
skal være avsatt til boligformål.
Angående nytt areal til driftsseksjon, se under
samt vedlegg begrenset høring.
Frøset boligfelt: Reguleringsplan for fortetting felt Tas til etterretning
B1, vedtatt 7. mai 2012 er tatt ut av forslaget til
kommunedelplan og vist som friområde. Dette
området har kommunestyret vedtatt skal utbygges i
år. Midler avsatt i økonomiplanen.
Prost Bødkers veg 1: boligtomt er ervervet med
tanke på gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak
(Trafikksikkerhetsplan). Utbedring av kryss, bygging
av ny oppstillingsplass for skolebusser (rundkjøring). Bygging av nye gangveger etc. Dette for å
skille myke trafikanter fra bil og busstrafikk. Bedre
parkeringsforhold for GSK. Bedre oversikten i krysset. Her er det til tider stor trafikk og et uoversiktlig
trafikkbilde. Prost Bødkers veg 1 bør avsettes til
offentlig trafikkformål.

Krysset ved «gamle filialen» vil være sentralt i
utviklingen av «nye Støren sentrum». Det vil
derfor være viktig at trafikken «flyter» godt i
dette området.
Rådmannen anbefaler at SE_F3 deles i to og
omgjøres til formål for samferdselsanlegg og
/eller teknisk infrastruktur nærmest «gamle
filialen», og at resten leggestil offentlig formål
o_TJ3.

Moøya: Eksisterende industrijernbanespor bør tas Området det vises til ved renseanlegget i
ut av planen, benyttes kun av jernbaneverket for Moøya, brukes i dag til opplasting og lager av
opplasting av pukk. Vil bedre arealsituasjonen.
pukk/diverse. Arealet er smalt og ligger mellom Gaula og industrivei inn i Moøya.
Grønt område i planforslaget, øst for atkomstveg til
Moøya fra fylkesvegen til område O_ABA1 bør I og med at Soknes leir nå avsettes til boavsettes til utbyggingsformål næring/offentlig.
lig/offentlig- og privat tjenesteyting viser
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Rådmannens vurderinger og anbefalinger

enhetsleder EKT til at kommunens driftsseksjon på sikt vil ha behov for nytt areal til
blant annet lager av utstyr. Rådmannen har
vurdert området ved renseanlegget i Moøya
som egnet til dette formålet. Både med tanke
på resten av arealformålet i Moøya, men og
med tanke på å få samlet drift og renseanlegg
på et område.
Rådmannen anbefaler at o_ABA1 utvides
sørover.
Rådmannen har vurdert dette til å utløse
begrenset høring. Viser til vedlegg begrenset
høring for overordnet konsekvensvurdering.
39

Varaordfører
MGK

Det er viktig å ha fokus på helhetlig tenkning frem- Ivaretatt i planutkast
over, og i planutkastet er dette godt ivaretatt. Viser
til Sentrumsprosjekt Støren og mener det er vesentlig at de store linjene i planutkastet følges.
Lysgården er foreslått på den «gamle statoiltomta»
ved sykehjemmet og tomta er avsatt til offentlig
formål.
Tomta bør fortsatt være offentlig formål på grunn
av dens sentrale beliggenhet i forholdt til sykehjemmet.
Foreslår at ny Lysgård bygges på samme tomt som Viser til dok 36. for nærmere vurdering
enheten disponerer til dette formålet i dag.
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Norsk Kylling:

Tas til etterretning.

Støtter hovedkonklusjonen i planutkast som peker
på at Nerøyen er det beste alternativet for nye
Norsk kylling. Det er en omfattende prosess og
mange hensyn må ivaretas.
Det er viktig at KDP – Støren gir det nødvendige
handlingsrom i forhold til nok areal, da dette ikke er
nøyaktig konkretisert.
Norsk Kylling har behov for å ligge nær en vannkil- Tas til orientering
de som kan ta i mot betydelige mengder avløpsvann. Mengden avløpsvann vil trolig øke betydelig i Viser til dok. 12 for nærmere vurdering
årene som kommer og det all grunn til å tro at Sokna i store deler av året vil ha for liten vannføring til
å takle behovet. Ved flytting av fabrikken er det
derfor nødvendig å forberede et prosjekt for å bygge en avløpsledning fra Nerøyen til Gaula, dette vil
kreve deltagelse fra flere interessenter enn bare
Norsk Kylling. Prosjektet må tas hensyn til i planen
og jeg mener at også kommunen må være deltagende i finansieringen av et slikt prosjekt.
Norsk Kylling produserer store mengder avfall som Tas til orientering. Dette vil være et aktuelt
representerer en betydelig energikilde. Avfallet og tema i en reguleringsprosess.
energien kan nyttiggjøres på en vesentlig bedre måte
enn i dag. Derfor bør det i planen ses på muligheten for å bygge et biogassanlegg nær opptil en ny
fabrikk. Dette er et prosjekt som diskuteres jevnlig
av flere interessenter og det vil være naturlig å se på
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en realisering av prosjektet i forbindelse med etablering av ny fabrikk for Norsk Kylling.
40

Formannskapet

Presiserer at areal for Lysgården, areal til uteseksjon Ang Lysgården se dok 36
og området ved Folkets Hus er noe som må ivaretas
Ang uteseksjon se dok 38 – Moøya
i den videre prosessen.
Ang Folkets Hus: vises det til sentrumsplan
Støren, der Moøya er avsatt til et enhetlig
formål, som fremtidig næringsområde. I og
med at det per i dag er bolig og forsamlingshus langs jernbane, er det i en midlertidig fase
avsatt til kombinert formål (KBA3). Det
betyr at eksisterende bebyggelse kan benyttes
slik som i dag, men ved videreutvikling av
området anbefaler rådmannen at det fortettes
i kombinasjon kontor/Forretning.
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Rådmannen har gjort følgende endringer i planutkast:
Bestemmelser:
Planbestemmelser er endret/justert for å imøtekomme krav fra Fylkesmannnen.
Kart (H=Høring):
 Sammenhengende hensynssone Skårvoll – Gammelgården - kirke
 LB4 - endret i hh til kartskisse dok 18
 H570_4 hensynssone i Engan utvides for å ta med LOK - staller
 B10 og B9 omgjøres til kombinert formål bolig og næring (Stasjonsgata – Spjeldbakken)


















G17 - Skårvold - delvis tilbakeføring fra grønnstruktur til LNF
o-TJ_F1 - fremtidig skole tas ut å legges som trafikkformål og bolig (H)
AN2 - GU_F1 og o_GU1 mellom kirke og Gammelgården legges om LNF
B_F4 Frøset gis ny kode
B4 Lysgården tilbakeføres til offentlig formål
B4 Kalvtrøa bofellesskap tilbakeføres til offentlig formål
o_TJ_F2 - flyttes sørover på området Soknes leir
G11/B_F3 - Frøset ID2012/003 - endring i hh til vedtatt reguleringsplan
SE_F5 tilbakeføres til offentlig/trafikkformål – prost Bødtkers vei
o_ABA1 utvides sørover (H) - Moøya
o_SBA1 - JBV - formål og eiendomsgrenser stemmer ikke - grenser justeres
B6 - Sørmoen ID2001/002 justeres i hh til reguleringsplan
B1 - inkurie eneboligtomter som ligger i LNF legges som B1
LSA2 - inkurie har gjort at denne ikke har blitt LNF
o_TJ5 –Spjeldet - grense justeres i hh til eiendomsgrense bolig
AN_F2 - Frøsetøran tas ut - tilbakeføres til LNF
Navn på kartblad endres
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Planbeskrivelse:
 Togstopp (s. 15)
 Hensynnssone skårvoll og lokstaller ved Støren stasjon (s. 14)
 Grunnvannskilde Folstad (s. 15)
 Kollektivtransport tog (s. 15)
 vurdering av hensynssone (s. 16)
 Støren vannverk (s. 15)
 Justering beskrivelse bolig (s.11)
Konsekvensutredning:
 Utvidelse o_ABA1 – vedlegg begrenset høring
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Vedlegg – Begrenset høring
Kommunedelplan Støren – foreslått endring ved 2.
gangs behandling i Kommunestyret 2014 –
begrenset høring
Vedlegget omfatter konsekvensvurdering av o_ABA1 som foreslås utvidet i
forhold til eksisterende formål.
Videre i vedlegget vises det til område som i 1. utkast av plan var tenkt privatog offentlig tjenesteyting (o_TJ_F1), men som nå foreslås tilbakeført til
kombinert samferdsel/teknisk infrastruktur og bolig (ikke konsekvens utredet).
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Konsekvensvurdering av o_ABA1 – begrenset høring
Metode
Metodikken som er brukt i dette arbeidet tar utgangspunkt i Statens vegvesens metode for å utføre ikke-prissatte
konsekvensutredninger.
Som utgangspunkt for utredningen ligger det en del eksisterende kartlegginger til grunn;


Arealressurser N5 (NIJOS)



Temakart vilt Midtre Gauldal Kommune 2006



Registrering av viktige naturtyper, naturdatabasen, Direktoratet for Naturforvaltning



Kulturminnekart for Midtre Gauldal kommune 1992



Sefrak - registreringer, Riksantikvaren



Askeladden, base over fornminner, Riksantikvaren



Artsdatabanken



Sentrumsplan Støren 2013 - kartskisse « Støren 2040»



Miljøstatus.no

Metode for utredning
Det er utført konsekvensutredninger for enkeltområder med nytt formål bolig, næring, samferdsel og teknisk
infrastruktur, privat og offentlig tjenesteyting. Med utgangspunkt i verdivurderingen er det gjort en vurdering av hvilke
konsekvenser den endrede arealbruken har. Vurderingen av verdi og konsekvenser tar utgangspunkt i eksisterende
informasjon i form av overnevnte kartlegginger, registreringer, samt lokal kunnskap, faglig skjønn og befaringer i de
fleste av områdene.
Verdivurdering
Verdivurderingen er delt inn i tre kategorier, liten, middels og stor verdi.




Liten verdi: Det er ingen kjente eller kartlagte interesser.
Middels verdi: Det er delvis kartlagte og kjente interesser og området anses som viktig for Midtre Gauldal
kommune.
Stor verdi: Det er kartlagte og kjente interesser som anses som svært viktige for Midtre Gauldal kommune og
regionalt/nasjonalt.

Det er fire av utredningsteamene som verdisettes basert på kartlegginger, registreringer og kjent
kunnskap. Disse er naturverdier og biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø samt landbruk.
Tema
Naturverdier og biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Hva som skal vurderes:
Viktig naturtype, biologisk mangfold, viltforekomster, områder vernet etter
naturvernloven, vernede vassdrag og strandsone
Registrerte friluftsinteresser og turveier eller friområder til lek, jakt, fiske, bading etc.
Registrerte kulturminner for eksempel kulturminneplanen, SEFRAK og askeladden
Viktig landbruksområde, viktig område skog, viktige produksjonsverdier eller
kulturlandskapskvaliteter
Spesielle landskapsverdier; landskapsformer, kulturlandskap eller visuelt sårbare
områder

Konsekvensvurdering
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Det er hensynet til miljø og samfunn som skal utredes i en konsekvensutredning og forskriften foreslår hvilke temaer
som utredes. Med utgangspunkt i disse er det valgt ut temaer som er
relevante for Kommunedelplan Støren.
Miljø:
 Forurensing
 Naturmangfold
 Kulturminner og kulturmiljø
 Sikring av jordressurser (jordvern)
 Landskap

Samfunn:
 Transportbehov, energibruk og energiløsninger
 Befolkningens helse og tilgjengelighet til
uteområder
 Barn og unges oppvekstsvilkår
 Samfunnssikkerhet

Temaene er vurdert i henhold til ulike faktorer, som vist i tabell under.

Tema

Vurdering

Forurensing

Klimagassutslipp, forurensing i luft (støv, lukt, støy), grunn og vann

Transportbehov,
energiløsninger

energibruk

og

Nærhet t il sentre, kollektivknutepunkt, skole, barnehage, andre
utbyggingsområder

Kulturminner og kulturmiljø

Registrerte kulturminner
gjenspeiler Størens historie

Naturmangfold

Biologisk mangfold, viltforekomster,
naturvernloven, vernede vassdrag

Sikring av jordressurser

Konsekvenser for landbruksproduksjon, nedbygging av dyrket mark

Landskap

Konsekvenser for landskapet, visuelt sårbart eller spesielt eksponert
areal, visuelle landskapsverdier

Befolkningens
helse
tilgjengelighet til uteområder

og

eller

kulturmiljø,

kulturminner

områder

vernet

som
etter

Forebyggende helse; miljø, nærområder, mulighet for aktiviteter

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk

Sentrumsplan Støren, høringsutkast for statlige retningslinjer for samordnet
bolig- areal, og transportplanlegging (MD)

Barn og unges oppvekstsvilkår ellers

Lekeområder, skolevei, oppvekstsvilkår ellers.

Samfunnssikkerhet

Fareområder for ras, skred, steinsprang og flom

Konsekvensene for hvert av temaene er gradert fra +3 til -3:
+3 = Store positive konsekvenser
+2 = Middels positive konsekvenser
+1 = Små positive konsekvenser
0 = Ingen konsekvenser
-1 = Små negative konsekvenser
-2 = Middels negative konsekvenser
-3 = Store negative konsekvenser
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Utvidelse av areal ved Gaula – o_ABA1

Utsnitt venstre: eksisterende plan
Utsnitt midten: ortofoto
Utsnitt høyre: utkast til ny plan
Bakgrunn

Areal
Formål/bruk

Soknes leir legges ut til boligformål (B_F2)/ offentlig tjenesteyting (o_TJ_F2). Dette medfører et behov for
areal til driftsseksjon i Midtre Gauldal kommune. Innspill fra rådmannen om at området ved dagens
renseanlegg (o_ABA1) utvides sørover med tanke på kommunens driftsseksjon. En avstikker fra
Rørosbanen går inn i dette området. Jernbaneverket bruker arealet til lagring og opplasting av pukk. Arealet
som planlegges utvidet er på ca. 10 daa. Det er smalt og ligger mellom Gaula og etablert industrivei inn i
Moøya.
Eksisterende Kommunedelplan Støren viser at arealet er avsatt til industri og spesialområde (renseanlegg)
Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg/driftsseksjon (lager av maskiner/utstyr)

Verdivurdering
Naturverdier og
biologisk mangfold
Friluftsliv
Kulturminne og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

Stor

Vurdering
Ingen kjente registreringer

x
x

Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

x
x

Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer

Konsekvensvurdering
Tema
Forurensing

Gradering
0

Transportbehov, energibruk og
energiløsninger
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold

+1

Sikring av jordressurser
Landskap

0
+1

Befolkningens helse og

0

0
0

Vurdering
Det går et jernbanespor inn på arealet i dag. Deler av arealet
brukes til lagring og lasting av pukk. Masser oppbevares på
arealet, samtidig som det er kjøring med tunge biler. Det
antas at etablering av driftsseksjonen på arealet vil medføre
mindre forurensing enn det som er der per i dag.
Sentralt i Støren, infrastruktur er utbygd.
Det antas etablering av lagerbygninger ikke vil medføre en
ytterligere trussel for naturmangfoldet i Gaula, enn det som
området brukes til i dag.
Arealet ligger i samme høyde med bebygd næringsområde i
Moøya. Arealet er lite eksponert i Støren.
På grunn av elveforbygninger og sterk strøm i elva, er det lite
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tilgjengelighet til uteområder
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Barn og unges oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet

+3
0
-1

aktuelt å etablere adkomst til elva i dette området.
Fremtidig lagerbygninger passer godt inn i de andre
formålene for Næring og mer arealkrevende forretning.
Arealet er flomutsatt på lik linje med resten av Moøya.

Vurdering:
I og med at eksisterende- og nye områder for bolig planlegges med høy grad av utnytting nært inn til
sentrum vil det være behov for omrokkering av enkelte etableringer. Et eksempel er Soknes leir
(B_F2) som nå tilrettelegges for bolig og fremtidig barnehage på ei solrik og sentral tomt, og som ikke
er flomutsatt eller har utfordringer som flom, skred og jordvern. Dette medfører behov for nytt areal
for kommunens driftsseksjon (garasjer/lagerbygninger for oppbevaring av utstyr). Rådmannen har i
denne forbindelse foreslått at området ved renseanlegget i Moøya utvides med samme formål til
fremtidig bruk for etableringa av ny driftsseksjon.
Moøya som helhet er planlagt til middels besøksintensiv og noe arealkrevende forretning og næring.
En utvidelse av formålet «nærmere angitt bebyggelse og anlegg» vil være i tråd med fremtidig
planlagt arealbruk i Moøya. Viser for øvrig til Sentrumsplan Støren.
Hele Moøya er i utgangspunktet flomutsatt. For å unngå fare for liv og helse har rådmannen anbefalt at
det ikke skal være fremtidig bosetting i dette området. Rådmannen har derfor vurdert det slik at formål
som «nærmere angitt bebyggelse og anlegg» egner seg godt her. Dette vil samtidig være et ledd i
økende fortetting i tettstedet Støren.
O_ABA1 er allerede kraftig utnyttet og det er ikke registrert naturkvaliteter i området.
Rådmannen har stor bevissthet om at Gaula er et verna vassdrag og at Midtre Gauldal i så måte har et
ansvar med å ivareta de kvalitetene som er lagt til grunn for vern av Gaula. En utvidelse O_ABA1
ligger nært Gaula, og som hovedregel er det lite gunstig å tilrettelegge for utvikling inn til elva. Det er
likevel slik at Støren som kommunesenter er i vekst og har et økende behov for å ta i bruk arealer
sentrumsnært. Rådmannen har derfor prioritert høy fortetting og tilrettelagt for utvikling på vestsiden
av Gaula, mens østsiden holdes fri for fremtidig utbygging og tilrettelegges med grønne strukturerer.
Det er imidlertid viktig at eksisterende grøntbelte i planutkast opprettholdes som en buffer/kantsone
mot Gaula.
Stedsanalyse Støren viser at innbyggere i Støren går tur rundt om Frøsetbrua, Moøya og Prestteigen
(følger vei). Opplasting av pukk, med tilhørende tungtrafikk og støy er for mange en del av
«turopplevelsen». Ved etablering av nytt formål vil dette området kunne tilrettelegges og planlegges
på en mer skånsom måte enn det som er tilfelle i dag.
Samlet sett er utvidelse av arealformål o_ABA1 vurdert til ikke å ha negative konsekvenser for
området.
Konklusjon: Rådmannen anbefaler utvidelse av o_ABA1 som vist på plankart.
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O_TJ_F1 forslag om tilbakeføring/omgjøring til o_KST og B_F4

Utsnitt venstre: 1. utkast til plan
Utsnitt høyre: 2. utkast til plan
Utgangspunkt: var et behov for ny fremtidig barneskole med bakgrunn i dagens befolkningsprognoser.
I forbindelse med offentlig ettersyn av 1. utkast til plan, kom det mange innspill på at ny barneskole
ved kirka er lite ønskelig. Skolefaglig vurderinger ble derfor tatt på nytt, og da hovedsakelig med
tanke på høyere utnytting på eksisterende skoletomt.
Vurdering:
Støren barneskole har i dag ca. 200 elever. Gode skolestørrelser utenfor byene bør ikke ligge på over
300 elever. Prognosen viser at barneskolen tåler tilveksten i overskuelig fremtid. Driftsøkonomisk vil
det være gunstig å utvide eksisterende skole i stedet for å bygge ny. Det er per i dag tilstrekkelig med
areal for utvidelse. Det er rikelig med parkering- og bussoppstilling lenger sør på dagtid. Det er likevel
viktig at en utvidelse ikke forringer det gode utemiljøet.
Etter en fornyet vurdering på skole viser det seg at det er mulig å utvide eksisterende barneskole i
henhold til befolkningsprognoser.
Rådmannen anbefaler at o_TJ_F1 tas ut i tråd med innspillene og at eksisterende areal for parkering
ved kirke får «kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur» (o_KST).
Resterende areal av o_TJ_F1 går inn i B_F4 og LB4 i henhold til plankart høyre. Det vises for øvrig til
konsekvensutredning i forbindelse med 1. utkast kommunedelplan Støren for disse arealene.
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Sentrumsplan Støren

-

En plan for stedsutvikling 2013-2040
Vedtatt av kommunestyret i møte 21.10.2013
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1

Forord
Midtre Gauldal kommune har utarbeidet en stedsutviklingsplan for Støren sentrum. Hensikten
med planen har vært å sikre en helhetlig og langsiktig utvikling av tettstedet Støren, samtidig
som stedsutvikling i stor grad handler om prosessen og å etablere dialog mellom offentlige og
private aktører, lokalbefolkning og ulike interessegrupper. Arbeidet med denne planen ble
igangsatt i mai 2012 og avsluttet høsten 2013.
Sommeren 2012 ble det utarbeidet en stedsanalyse som beskriver Støren sentrum og som avdekket muligheter og utfordringer ved stedet. Resultatet av dette arbeidet, samt framkomne
ønsker og innspill fra innbyggerne i Midtre Gauldal, har blitt lagt til grunn for stedsutviklingsarbeidet.
Det ble nedsatt en styringsgruppe for arbeidet med følgende medlemmer. Jan Tore Tangstad
(politiker) har vært leder for styringsgruppa. Videre har gruppa bestått av: Bjørn Enge (politiker), Tor Flagestad (politiker), Lars Nordvik (næringslivet), Kåre Jon Langberg (næringslivet), Magnar Kosberg (næringslivet), Kjersti Skjevdal (frivillige lag- og organisasjoner), Randi Rognes (frivillige lag- og organisasjoner) og rådmannen representert ved Helge Grenne/Hubertina Doeven. Siri Solem har vært prosjektleder for arbeidet.
Lokale ressurspersoner, regionale myndigheter m.fl har vært trukket inn i arbeidet etter behov.
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Sammendrag
Et langstrakt og utydelig sentrum, uten langsiktige strategier for hvordan kommunesentret
Støren skal utvikle seg fremover, medførte igangsetting av arbeidet med Sentrumsplan Støren
våren 2012. Denne planen er politisk forankret i kommuneplanens samfunnsdel.
Planen har hatt stort fokus på prosess og medvirkning. Det har vært åpne folkemøter, ungdom
har vært involvert gjennom skoleoppgaver, grundercamp og ungdomsråd. Det har det vært
egne møter i eldres råd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemmede samt flyktningrådet. Politikere, administrasjon og regionale myndigheter har vært jevnlig involvert.
Med bakgrunn i hovedmålet om å «utvikle et tydelig og attraktivt kommune- og regionsenter
for innbyggere, næringsliv og besøkende», en egen stedsanalyse for Støren, samt involvering
av innbyggerne, definerte styringsgruppa viktige utfordringer i arbeidet med sentrumsplan
Støren. I planen legges det derfor spesielt vekt på forhold som skal bidra til:
-

ett tydelig sentrum

-

tilrettelegging av arealer til bolig og næring

-

oppgradering av eksisterende infrastruktur (parkering, vei, jernbane, kollektivtrafikk
samt gang- og sykkelveier)

-

trivsel, tilgjengelighet og gode levekår for innbyggerne gjennom tilrettelegging av
møteplasser, grønnstruktur, turstier og fokus på estetikk

Folkehelse og Integrering integreres i alle disse temaene.
Gjennom planarbeidet er det utarbeidet forslag til delmål for de definerte utfordringene samt
strategier og tiltak for hvordan Støren sentrum skal utvikle seg for å realisere hovedmålet.
For å få gjennomført mange av de foreslåtte tiltakene er det viktig å sett fokus på arbeidet med
Kommunedelplan Støren.

1.0 Innledning
5
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1.1

Bakgrunn og hovedmål for arbeidet

Støren sentrum har over en lengre periode utviklet seg uten at det har vært tydelige overordnete strategier bak utviklingsretninger. Hensynet til dyrka mark, flomsoner i tilknytning til Gaula, terrengformasjoner, veier og jernbane har utgjort klare begrensninger.
Dette har ført til den situasjonen vi har i dag med et utydelig sentrum som strekker seg utover
i flere retninger, og der det i deler av sentrum er en utilfredsstillende blanding av bolig og
næring innen det samme arealet. Arealbruken i sentrum er lite effektiv, og det er et betydelig
potensial for fortetting.
Derfor ble det i mai 2012 igangsatt et 3-årig prosjekt for stedsutvikling Støren, der et av resultatmålene er å vedta en Sentrumsplan for Støren.
Sentrumsplan Støren skal bygge videre på strategiene fra kommuneplanens samfunnsdel
(2008). I tillegg skal nasjonale føringer og krav for sentrums- og tettstedsutvikling legges til
grunn. Sentrumsplanen har hovedfokus på Støren sentrum, men noen av vurderingene berører
også arealene til boligområder rundt Støren.
Følgende hovedmål er gitt for arbeidet med Sentrumsplan Støren:
«Støren skal utvikles til et tydelig og attraktivt kommune- og regionsenter for innbyggere,
næringsliv og besøkende»
Planen har status som en «mini samfunnsdel» for Støren og skal vedtas av Kommunestyret.
Den skal være et forarbeid til den juridisk bindende kommunedelplan Støren samt fremtidige
reguleringsplaner. Sentrumsplan Støren har et tidsperspektiv frem mot 2040, og det langsiktige perspektivet er avgjørende viktig for å holde fokus på felles mål. Sentrumsplan Støren skal
være verktøyet i arbeidet med å realisere ønsket målsetting om utvikling av Støren.
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1.2

Viktige problemstillinger

Det har vært nødvendig å få kartlagt hva de ulike interessegruppene ønsker i utviklingen av
kommunesentret Støren i planprosessen. Noen av resultatene fra denne prosessen ble samlet i
Stedsanalyse for Støren, som tydeliggjorde følgende problemstillinger for det videre arbeidet i
Sentrumsplan Støren:
1. Behov for arealer til boligformål - høy fortetting eller spredt boligbygging? Hvilke
typer boliger hvor? Dette nødvendiggjør en drøfting av prinsipper for fremtidig arealbruk til bolig i og utenfor sentrum.
2. Behov for arealer til næringsformål - Hvilke aktører kan/bør være hvor? Hvordan
skape et tydelig og attraktivt sentrum for utvikling av næringslivet? Dette nødvendiggjør en drøfting av prinsipper for fremtidig arealbruk til næring i og utenfor sentrum.
3. Infrastruktur i sentrum – Hvordan blir sentrum trygt og tilgjengelig, samtidig som at
flere går og sykler? Parkering, jernbane gjennom sentrum, kollektivtrafikk, gang- og
sykkelveier er viktige tema videre.
4. Behov for møteplasser i sentrum – Hvordan blir Støren inkluderende og attraktivt
for innbyggere og besøkende? Hvordan etablerer vi møteplasser som er åpen og tilgjengelig for alle?
5. Grønnstruktur/ «nærfriluftsliv» og estetikk i sentrum - Hvordan blir Støren sentrum tiltalende? Hva gjør at folk vil ut å bevege seg? Hvorfor skal besøkende ta en
stopp akkurat på Støren? Hva knytter sentrum til Gaula og områdene utenfor sentrum?
Folkehelse og integrering ligger som overordnede premisser for de fem utfordringene.

1.3

Planområde
Sentrumsområdet har ingen eksakt definert områdeavgrensning. Hovedfokus er at Støren sentrum
med nærliggende områder skal inngå i en kommunedelplan for Støren, og derfor er en del av områdene rundt Støren sentrum også tatt med i denne
planen. Dermed er det mulig å ta en helhetlig vurdering av potensielle områder for fremtidig utvikling av sentrumsfunksjoner og eneboligområder.
For å forstå og kunne utvikle et sentrumsområde,
er det nødvendig å se alle funksjoner i sammenheng; - hva ligger hvor og hvordan ferdes myke
trafikanter og bilister i og rundt sentrum.

Støren sentrum med omkringliggende boligområder
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2.0 Dagens situasjon
2.1

Sentrum i landskapet

To elver, Gaula og Sokna renner i
relativt trange daler, men på Støren
hvor disse to møtes utvider dalene
seg og dalbunnen gir areal for områder med dyrka mark og bebyggelse. Det er elvene i dalbunnen som
danner hovedstrukturen i det store
landskapsrommet. Veggene dannes
av bratte skogkledte fjellsider i øst
og vest. Sidene har elveterrasser
hvor mye av bebyggelsen ligger.
Sentrum som del av landskapet.
Elvene ligger helt opp til sentrumsområdet og har opp gjennom historien påvirket utviklingen på Støren. Også i dag påvirker elvene Støren sentrum, ved at store
arealer nær sentrum er flomutsatt og fuktig og legger begrensninger for utbygging.

2.2

Historisk utvikling av sentrum

2.2.1 Jernbane og veg ga todelt sentrum
Støren har vært og er et knutepunkt i Gauldalen, der sentrale ferdselsårer mellom Østlandet og
Trøndelag møtes.
På 1700-1800 – tallet lå sentrum
i sørlig del av Støren, nærmere
bestemt i området rundt kirka.
Størenbanen ble åpnet i 1864, og
Rørosbanen i 1877 og disse ble
koblet sammen i Engan – dagens
Støren stasjon. Dette medførte en
oppblomstring av bolig og næring i området, og Støren sentrum
flyttet gradvis nordover.
Ny E6 ble etablert i 1991 og det
ble nye etableringer av bolig og
næring i området rundt Presttiegen. Vi fikk et langstrakt og

Støren stasjon 2013
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todelt sentrum.
Per 2013 er det fortsatt et todelt og langstrakt Støren sentrum, til tross for at nye etableringer
innen kultur, skole, barnehage og næringsliv skjer i sørlig del. Storparten av innbyggerne i
kommunesentret bor i eller i tilknytning til sørlig del av sentrum.

Støren stasjon ca. 1900
2.2.2 Næring

Næringslivet i Støren gir mange arbeidsplasser for innbyggere i og utenfor Midtre Gauldal
9

Side455

Støren var opprinnelig et gammelt bondesamfunn, der store deler av arealbruken i og rundt
sentrum har vært preget av jordbruksdrift. Etter hvert som jernbanen kom til Støren fikk vi et
arbeidersamfunn av jernbanefolk samt et småborgerskap av håndverkere og kjøpmenn.
Utviklingstrekket for næring i Støren har vært at små bedrifter har vært tilfeldig lokalisert
etter hvor det har vært
hensiktsmessig der og da,
og gradvis utviklet seg til
store enheter som for eksempel Norsk kylling,
Block Watne og Støren
Trelast. Situasjonen i dag
er derfor en uhensiktsmessig blanding av bolig
og næring med dårlig utnyttede arealer i sentrum.

Norsk kylling 2012
2.2.3 Befolkningsutvikling
Midtre Gauldal Kommune har stort sett hatt en befolkningsvekst siden 1998. Veksten har vært
størst i 2011 og 2012 med en prosentvis vekst på henholdsvis 2,3 og 1,8. Disse årene viser
imidlertid at Midtre Gauldal for første gang siden 1998 også har hatt et fødselsoverskudd.
Økningen i folketallet i de resterende årene skyldes arbeidsinnvandring fra Europa (Slovakia,
Polen, Latvia og Litauen), som i all hovedsak har vært rekruttert til Norsk kylling på Støren.
Arbeidsinnvandringen har vært svært viktig for å bygge opp denne bedriften og samtidig gitt
kommunen muligheter til å dekke et kompetansebehov på en annen måte enn tidligere. Arbeidsinnvandringen gjør at Midtre Gauldal er en av få innlandskommuner i regionen med positiv befolkningsvekst
Prognosene mot 2040 viser en fortsatt befolkningsvekst på 0,98 % per år.
2.2.4 Boligtyper
Per i dag bor de fleste på Støren i enebolig. I den siste tiden (2003 – 2012) ser vi imidlertid en
tendens til at det bygges andre typer boliger enn enebolig, spesielt for aldersgruppen 60+. Vi
registrerer en ny trend med ønske om vertikaldelte- og horisontaldelte tomannsboliger, rekkehus, blokk/leiligheter med mer enn to etasjer osv. blant eldre og unge i denne perioden. Prognosene viser at trenden vil fortsette.

3.0 Utfordringer i Støren
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3.1

Sentrum er ikke tydelig definert

I dag er det ikke enkelt å definere ett sted i Støren som «sentrum i sentrum». Hva som oppfattes som sentrum i Støren vil nok variere avhengig av alder og kjønn, behov som skal dekkes i
sentrum, interesser osv.
Spredning av sentrumsfunksjonene (handel og service), fra Stasjonsgata i nord til Nesset i
sørøst og Korsen i sørvest byr på ulike utfordringer. Næringslivet ligger spredt og gjør det
utfordrende å jobbe mot enhetlige løsninger i sentrum. Avstandene gir også utfordringer for
de som ikke kjører bil. Gauldal skole- og kultursenter satser blant annet tungt på aktiviteter
for barn- og unge, og har mange brukere som ikke har tilgang til bil.
Det er ikke enkelt å skape gode møteplasser og «uterom» for opphold når «rommene» i sentrum «flyter ut» og blant annet brukes til store uorganiserte parkeringsplasser.
I en kommune med i overkant av 6000 innbyggere, hvorav ca. 2500 bor i Støren vil det sjelden myldre av folk i sentrum, i hvert fall ikke så lenge funksjonene ligger spredt. Uformelle
møteplasser og «grønne rom» der innbyggerne kan møtes – både innendørs- og utendørs er
viktige for trivselen. Opplevelsen av mer aktivitet genererer gjerne enda mer aktivitet.
Store avstander mellom sentrumsfunksjoner vil ikke skape et «tydelig og attraktivt» Støren
sentrum.

3.2

Sammenblanding av bolig og næring

Arbeidsplasser og boliger er blandet i store deler av Støren sentrum. Dette er en utfordring
spesielt i Engan, der en stor bedrift med lukt- og støyproblematikk stadig etablerer seg lenger
inn i et boligområde. En slik situasjon gagner hverken bolig- eller næringsformålet. Et arbeid
er for øvrig på gang i kommunen med hensikt å flytte Norsk kylling ut av boligområdet og til
en tomt som er bedre egnet.
En blanding mellom egnede funksjoner som for eksempel bolig, handel, service og tjenesteyting kan likevel være hensiktsmessig. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet i sentrum, og til
bedre fordeling av aktivitet gjennom døgnet, som igjen vil skape attraktivitet og «urbane»
kvaliteter i sentrumsområdet.
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3.3

Infrastruktur i sentrum

Store arealer i sentrum benyttes til parkering. Jernbanen er en barriere for å få ett helhetlig
sentrum.
Støren sentrum er langstrakt og bil er det dominerende transportmidlet mellom sentrumsfunksjoner. Støren skysstasjon ligger i utkanten av sentrum og på grunn av dårlig internt kollektivsystem på Støren medfører dette ytterligere transport med bil.
Jernbane, E6 samt elvene Gaula og Sokna ligger som barrierer for bilister, gående og syklende i forhold til å få et mer tydelig og helhetlig sentrum. Barrierene byr i dag på store utfordringer knyttet til fremkommelighet for alle brukergrupper.
Ubebygde arealer i Støren sentrum benyttes først og fremst til parkering. Mye av dette er
uhensiktsmessig og lite effektiv bruk av arealer i et allerede trangt sentrum. Hovedutfordringene for videre sentrumsutvikling Støren er å legge om den sterkt arealkrevende og bilbaserte veksten til
et mer konsentrert sentrum med utvikling av allerede utbygde områder.

Å styrke Støren som regionalt knutepunkt i Gauldalen krever at flere aktører drar i samme
retning. Statens vegvesen, Jernbaneverket og Fylkeskommunen må få en felles forståelse av
hvordan stedsutvikling Støren skal være fremover mot 2040. Gjennom ulike planverk må de
ulike aktørene jobbe mot enhetlige og felles mål. Dette er en utfordring!
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3.4

Møteplasser/«Offentlig rom»

En møteplass kan oppleves ulikt ut i fra hensikten med møtet og om det er et planlagte eller
tilfeldig treff. På disse stedene føler alle seg hjemme. Aktiviteten på møteplassene er først og
fremst konversasjon, der folk hilser, smiler, gir hverandre et klapp på skulderen, og her er det
den enkeltes sjarm og personlighet som teller. Møteplasser er åpne for alle.

Eksempler på møteplasser på Støren

Stedsanalysen viser at det finnes flere «organiserte møteplasser» på Støren. Dette er møteplasser der det er naturlig å møtes for å oppholde seg en viss tid, og som er lagt til rette for å møtes for sosialt samvær som for eksempel kro, kafe, skole osv. Utfordringen i Støren er først og
fremst å etablere de uformelle, uorganiserte møteplassene som er tilgjengelige for alle innbyggerne. Det eksisterer i dag flere «offentlige rom» som er åpne for alle, men som samtidig
mangler «vegger» som gir en naturlig avgrensing og intimitet.
13
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3.5

Grønnstruktur/ «nærfriluftsliv» og estetikk i sentrum

Eksempler på grønnstruktur/ «nærfriluftsliv» i og rundt sentrum

Grønnstrukturen er nettverket av mer eller mindre sammenhengende, store og små naturpregede områder i og rundt tettstedet, og består blant annet av parker, leke- og oppholdsarealer,
skolegårder og kirkegårder, turveier, elver og bekkedrag, allèer og andre grønne områder.
Også private hager/fellesarealer med hekker og busker er viktige deler av grønnstrukturen i et
sentrum. Grøntområdene har betydning for økologi, klima, estetikk, rekreasjon, lek, fysisk- og
psykisk helse og ikke minst trivsel. En godt etablert grønnstruktur gjør at folk trekkes til sentrum i visshet om at de får gode opplevelser.
14
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Idrettsparken, «den gamle lysløypa», friområder rundt barnehager og skoler er eksempler på
områder for «nærfriluftsliv» i Støren sentrum som det er viktig å ivareta og videreutvikle.
Samtidig er det flotte arealer i områdene rundt Støren med variabel grad av opparbeidelse, og
med store muligheter for videreutvikling og tilrettelegging. I dag finnes eksempelvis ingen
oversikt over turløyper, ingen skilting, lite med benker osv. Utfordringen er å tilrettelegge for
økt aktivitet og trivsel for innbyggere og besøkende.
Gaula er ett av Nord- Europas beste lakseførende vassdrag og er svært attraktiv for norske- og
utenlandske turister. Gaula er et verna vassdrag og lite tilrettelagt for innbyggerne.
Det ligger store områder med dyrka mark inntil Støren sentrum. Dyrka mark har en egenverdi
som grønnstruktur og kulturlandskap, og gir trivsel for innbyggerne i et ellers fortettet sentrum. Krav om jordvern fra sentrale myndigheter samt satsingsvillige bønder gjør at terskelen
er høy for å ta i bruk eksisterende landbruksarealer til utbyggingsformål.
Estetikk knyttes til historie, naturgrunnlag og menneskers bruk og opplevelse av omgivelsene.
Vurderingen av hva som er god og dårlig estetisk utforming vil alltid være skjønnspreget. På
Støren har vi i dag en blanding av mye forskjellig for eksempel når det gjelder utforming av
bygninger. Et viktig fokus fremover vil være å få en kvalitetsheving på estetisk utforming.
For å utvikle et attraktivt Støren sentrum vil det være et generelt behov for et nytt helhetlig
løft både på grønnstruktur og estetikk.
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3.6

Folkehelse og integrering

Temaene folkehelse og integrering vil utgjøre en overbygning for hele prosessen. Disse temaene er hensyntatt i medvirkningsprosessen. Arbeid for bedret folkehelse og integrering skal
være integrert i all samfunnsplanlegging og arealplanlegging på Støren. Temaene er imidlertid
store og det er behov for konkretisering.
3.6.1 Folkehelse
Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme
folkehelsen. På samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelse en ressurs
for samfunnet som helhet. Det er i hverdagen helse skapes, og det er det fysiske miljøet som
legger rammene for vårt hverdagsliv.
I Sentrumsprosjekt Støren er dette tenkt ivaretatt gjennom å ha fokus på å etablere attraktive
boligområder, trygge gang- og sykkelveier, trivelige møteplasser, tilgjengelighet til grønne
områder tilrettelagt for fysisk aktivitet, tilrettelegging for utvikling av næringslivet med gode
arbeidsplasser osv.
3.6.2 Integrering
Integrering handler om tilrettelegging og tilpasning for at alle kommunens innbyggere skal bli
inkludert i samfunnet, der målet er at alle raskest mulig bidrar med sine ressurser i det norske
arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
I Midtre Gauldal er det et ønske om økt befolkningsvekst. Utenlandske innvandrere utgjør
som kjent den største veksten på Støren. Utfordringen er å tilby disse menneskene jobber,
boliger, skole- og barnehageplasser, muligheter til å lære seg språket, og ikke minst det å bli
en naturlig del av «Støren samfunnet». Midtre Gauldal står også ovenfor en utfordring når det
gjelder å utvikle og håndtere et flerkulturelt lokalsamfunn.
I Sentrumsprosjekt Støren er dette blant annet tenkt ivaretatt gjennom tilrettelegging av boligområder i trygge omgivelser, åpne møteplasser for alle innbyggere, attraktive uteområder,
tilgjengelig sentrum osv. Samtidig vil det bli viktig fremover at hele samfunnet tar ansvar for
en inkluderings og internasjonaliseringsprosess. Ikke minst når det gjelder fritidsaktiviteter og
tilbud.
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4.0 Ønsker og ideer fra innbyggerne
Kommunen har mottatt en rekke synspunkter fra folkemøter, eldres råd, rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, representanter fra arbeidsinnvandrer samt innspill
fra Størens innbygger i prosessen med Sentrumsplan Støren. Politikerne har vært jevnlig orientert og kommet med innspill underveis.

4.1

Innspill fra ungdom
Ungdom har vært involvert på ulike måter i prosessen, blant annet gjennom ungdomsrådet, gruppeoppgaver i skolen samt grundercamp for videregående skole (bilde).
Grundercamp gav innspill på hvor ungdom ønsker
å oppholde seg på Støren, og det kom tydelig frem
at ungdommen trives best i sørlig del av Støren, og
at det er dette som er «sentrum» for dem.
Ungdommene har forslag til hva de mener gjør
Støren til et attraktivt sentrum og har ønsker om
bowlinghall, cafe/spisested med «ungdomsmat» på
Prestteigen, hinderløype, lekeland, badeplass ved
Gaula, aktivitetssenter med muligheter for brettog ballspill, nytt hotell, benker i sentrum, ballbinge, barnedisco og utvikling av området rundt
idrettsparken. Det er også et ønske om å «knytte
sammen» GSK, idrettsparken og Prestteigen ved å
bedre gang- og sykkelmuligheter mellom områdene. Lokalisering av foreslåtte aktiviteter er ønskelig på Korsen, ved GSK, Prestteigen og idrettsparken.

Bilder i Trønderbladet – engasjerte ungdommer
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4.2

Innspill fra folkemøter og andre arenaer for medvirkning
Det var godt oppmøte og mye
engasjement under de åpne folkemøtene som ble avholdt på
GSK i henholdsvis juni og oktober 2012. Møtene startet med orientering av status og fremdrift i
sentrumsprosjektet, før folk ble
plassert i tilfeldig sammensatte
grupper for å diskutere aktuelle
problemstillinger.

Gruppearbeid fra ett av flere folkemøter

Kommunen har samlet sett fått inn et omfattende skriftlig materiale og det er mange synspunkter på de ulike temaene. Selv om synspunktene er sprikende er det mulig å finne noen
felles konklusjoner:
-

Det er ønskelig med en variasjon i boligområder- og boligtilbud
Samle service, og handel i ett område med felles parkeringsanlegg
Et helhetlig system på parkering i sentrum (skilting, parkeringshus, oppmerking av
plasser osv.)
Et variert næringsliv med muligheter for utvikling
Trafikksikre og oversiktlige løsninger i sentrum (tungtrafikk ut av sentrum, gode gangog sykkelveier, rydd opp i farlige kryss osv)
Lag en helhetlig plan for grønnstruktur i sentrum som knytter elvene og marka områder til sentrum
Tilrettelegg arealer for bruk ved Gaula og eller i sentrum (grillplasser, turstier, lekeplasser, benker osv.)
Estetiske retningslinjer for en forskjønning av sentrum. Finn Størens identitet.
Tilrettelegg areal for hotell
Tilrettelegg for kollektivtilbud
Utvikle eksisterende samt tilrettelegge for nye møteplasser
Innvandrere ønsker flere felles møteplasser med nordmenn
«Rydd opp i Engan»
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Bilder i
Gauldalsposten - engasjement på
folkemøter

5.0 Målsettinger, strategier og tiltak
5.1

Struktur i det videre arbeidet

Med bakgrunn i hovedmålet om å «utvikle et tydelig og attraktivt kommune- og regionsenter
for innbyggere, næringsliv og besøkende», dagens situasjon, utfordringer i Støren samt ønsker
og ideer fra innbyggerne har det pekt seg ut viktige «temaer» det må jobbes videre med.
De ulike «temaene» konkretiseres og struktureres på følgende måte:
1. Delmål - beskriver ønsketfremtidig resultat, men ikke aktiviteter.
2. Strategi - beskriver hva som skal gjøres, og er en plan av handlinger med hensikt å nå
målene.
3. Tiltak - er konkrete ønsker som er kommet opp i prosessen og sier noe om hvordan
ting skal gjøres for å realisere målsettinger (delmål, hovedmål). Listene under tiltak er
ikke uttømmende.
Angående «temaet» «bolig og næring i sentrum» ble dette behandlet politisk i Kommunestyre
i april 2012. Dette «temaet» har derfor ikke et eget delmål, men forholder seg til hovedmålet i
arbeidet med Sentrumsplan Støren. Utover dette er det definert strategi og tiltak på lik linje
med de andre «temaene».

5.2

Arealbruk til bolig og næring i sentrum

For å kunne utvikle et attraktivt og tydelig Støren sentrum er det viktig at det settes tydelige
mål for utvikling fremover mot 2040. Et avklart bilde av hvilket sentrum vi jobber mot vil
være avgjørende for at fremtidige investeringer, nye etableringer og nye byggeprosjekter bidrar i samme ønskede retning.
Strategi
Formannskapet og Kommunestyret vedtok derfor enstemmig (sak 13/757) den 15. april 2012
følgende kartskisse og prinsipper for fremtidig utvikling av Støren 2040:
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Til skissen er følgende punkter presisert:
1. Videre sentrumsutvikling Støren skal skje i aksen Prestteigen – Korsen.
2. Områder i Støren sentrum fortettes maksimalt med mindre typer boliger (blokk leiligheter
(med 2. etg eller mer) hus i kjede, rekkehus, terrassehus, vertikaldelt tomannsbolig, horisontaldelt tomannsbolig med mindre enn 3 etasjer) – A/B.
3. Strekningen Snurruhagen boligområde – Soknes leir planlegges før strekningen Gammelgården – Småplassan – A/B i henhold til kartskissen.
4. For bygging av mindre typer boliger/eneboliger (B/C) planlegges først Frøset nordover
mot Kvennvatnet. Deretter planlegges Ner- og Øverunnet før Flatreitan.
5. Det må legges opp til god utnyttelse av eksisterende og nye næringsarealer i Engan,
Moøya, Frøsetøran og Liøya i henhold til ABC – prinsippet for arbeidsplasslokalisering og i
henhold til kart skissen over.
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Tiltak
-

-

5.3

Kommunedelplan Støren ferdigstilles. Prinsippene i skissen (sak 13/757) tydeliggjøres
som blant annet arealformål til bolig, næring, forretning osv i tillegg til konkrete planbestemmelser.
Finne en ny og egnet tomt for norsk kylling i sentrum

Infrastruktur

5.3.1 vegnett
Det er et nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnet sine behov for transport og fremmer regional utvikling. Ansvaret
for vegsystemet er fordelt på flere aktører etter hvilke type vei det er snakk om. Både staten
(E6), fylkeskommunene (fylkesveier) og kommunene (kommunale veier) har ansvaret for å
tilrettelegge for et godt veisystem. I tillegg har vi private veier.
Delmål:

Støren sentrum er trafikksikkert og tilgjengelig for alle
Strategi:
-

Arbeide for et sammenhengende og godt vegnett
Legge til rette for trygge kryssløsninger i og utenfor sentrum
Jobbe for å få tungtrafikk ut av Støren sentrum
Jobbe for å utvikle et godt samarbeid med regionale aktører

Forslag til tiltak:
-

Innkjøring til Prestteigen endres
Strekningen Prestteigen – Korsen utbedres (stikkord er Prestgårdsbakken, jernbaneundergang, kryss til GSK).
Adkomst til Frøset endres
Etabler avkjørsel fra Støren nord til E6 nord/sør
Planlegg parkeringsarealer for store biler utenfor sentrum

5.3.2 Jernbane
Sammenkoblingen mellom Størenbanen, Rørosbanen og Dovrebanen har hatt, og har fortsatt
stor betydning for samfunnsutviklingen i Støren. Jernbanen gir mange muligheter for utvikling, samtidig som den ligger som en barriere i terrenget for å utvikle et helhetlig sentrum. På
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jernbanen er det i dag få lokaltog som betjener Støren, og det meste av kollektivtransporten
går med buss.
Delmål
Jernbanen gjennom Støren er tilpasset øvrig sentrumsutvikling, og Støren stasjon er et knutepunkt både i Gauldalsregionen og Trondheimsregionen.
Strategi
-

Jobbe for at jernbanelinjen i Støren ikke oppleves som en barriere i et helhetlig sentrum
Støren som holdeplass/knutepunkt og jernbanen som kollektivtilbud videreutvikles for
innbyggere i Midtre Gauldal og kommunene rundt

Forslag til tiltak:
-

Ny holdeplass for tog i «nye sentrum» - utrede muligheten for flytting av Støren stasjon
Endre/ forbedre undergang jernbanelinje i Prestgårdsbakken, ved Moøya – Stasjonsgata og Teigen
Etablere ny undergang/overgang GSK/Soknesjordet til barneskole og idrettspark
Utrede muligheter for flytting av jernbanespor i sentrum
Øke togtilbudet mellom Trondheim og Støren, spesielt tilrettelagt for pendlere

5.3.1 Gang- og sykkelvei
Det forventes en betydelig befolkningsøkning og en sentralisering av bosettingsstrukturen til
Støren sentrum frem mot 2040. Det er viktig at gående og syklende prioriteres og menneskelige dimensjoner vektlegges sterkt i fremtidig sentrumsplanlegging. Med dette som fokus kan
vi oppnå mer miljøvennlig transport, et mer inkluderende samfunn, mer fysisk aktivitet og
bedre folkehelse, tryggere skoleveg, bedre nærmiljø for barn og unge og et mer levende tettsted.
Delmål

Det er trygt og attraktivt å gå eller sykle i og i nærområdet til Støren sentrum
Strategi

-

Støren sentrum knyttes sammen med gode og tydelige gang- og sykkelveier
Kommunens fokus på folkehelse gjenspeiles i fremtidig planlegging av gang- og
sykkelveier på Støren
Det skal jobbes med gode løsninger for universell utforming
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Forslag til tiltak

-

Endre gang- og sykkelvei i forbindelse med kryss innkjøring til Prestteigen vest
Utvide gang- og sykkelvei nettet ut over Støren sentrum og inn i nye boligområder
Utbedre gjennomgang for gang- og sykkelvei under jernbanelinje mellom Soknes
og Teigen
Endre overgang for gående og syklende i adkomst til Frøset
Knytt sammen GSK og Prestteigen/idrettsparken med undergang/overgang jernbanelinje Basmoen
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei mellom Støren stasjon og Engan etableres
Tydeliggjør gang- og sykkelvei i Spjeldbakkan
Prioriter vedlikehold av gang- og sykkelveier på vinter
Lag bilfrie lommer for gående i sentrum

5.3.2 Kollektivtrafikk
Kollektivtransporten er viktig for å få til attraktive og bærekraftige tettsteder, og for å bidra til
at stedets innbyggere kan tilbys et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Ansvaret
for kollektivtrafikken er fordelt på mange aktører. Både staten, fylkeskommunene og kommunene har ansvaret for å tilrettelegge for et godt kollektivtransporttilbud.
Delmål

Kollektivtilbudet knytter Støren sammen til ett helhetlig sentrum med et godt og tilgjengelig
transporttilbud til alle, både lokalt og regionalt
Strategi
-

Jobbe for et sikkert kollektivtilbud som gir et hensiktsmessig trafikktilbud for alle trafikantgrupper (arbeidsplass- og service områder).
Jobbe for et kollektivtilbud som knytter sammen tettstedet Støren stasjon som trafikk
knutepunkt og resten av Støren.
Jobbe for at kollektivtrafikken er konkurransedyktig i forhold til bil med tanke på reisetid og pris.
Jobbe for bilfrie lommer i sentrum der det tilrettelegges for kollektivtilbud

Forslag til tiltak
-

Kortere avstand- og flere holdeplasser for buss i sentrum
Matebuss til omkringliggende boligområder
Tilrettelegge arealmessig for Støren stasjon som fortsatt trafikk knutepunkt i Støren og i regionen for øvrig
Tilrettelegge for pendlerparkering i forbindelse med kollektivknutepunkt
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5.3.3 Parkering
Et av de viktige spørsmålene i arbeidet med sentrumsplanen har vært arealbruk i forhold til
parkering i Støren sentrum. For å tilrettelegge for et funksjonelt og trivelig sentrum, er det
avgjørende å få til en god parkeringsordning. Hovedfokus vil være å frigjøre arealer til utbygging og fortetting i sentrum, der det det ses på andre løsninger for parkering enn dagens parkeringsordning (overflateparkering).
Delmål:
Parkeringsdekningen i Støren sentrum er god, uten at det utgjør en arealmessig dominerende
del av Støren sentrum
Strategi
-

Vurdere det totale parkeringsbehovet og behov for nye parkeringsplasser i sentrum
(langtids- kontra korttidsparkering)
Avklar muligheter for pendlerparkering og store kjøretøyer utenfor sentrum
Jobb for effektiv arealbruk i sentrum med fokus på å frigjøre arealer til utbygging

Forslag til tiltak:
-

Lage parkeringsvedtekter for Støren i forbindelse med Kommunedelplan Støren
Utrede for å etablere parkeringsanlegg/parkeringshus i sentrum
Sikre at større kjøretøy som trailere, busser, bobiler osv. blir anvist til parkering
utenfor sentrale sentrumsområder
Tydelig skilting for hvor det er lov å parkere
Gradvis reduksjon av overflateparkering gjennom fortetting
Innføre andre parkeringsløsninger for fremkomstmidler som f.eks sykkel, moped
osv. enn bil
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5.4

Møteplasser/ «Offentlig rom»

Finnes det muligheter for møteplasser, liv og aktivitet i tettstedet betyr det også at det er muligheter for å ferdes blant andre mennesker, for å se og høre andre og for å oppleve andre
mennesker i ulike situasjoner.
Gode møteplasser lokalt, utvikler derfor mulighet for sosial samhandling og gode fellesskap
som kan styrke bo- og oppvekstmiljøet på tvers av generasjoner og etnisk bakgrunn.
Delmål
Støren sentrum har tilgjengelige møteplasser for alle
Strategi
-

Støren sentrum skal ha møteplasser inne og ute, til ulike anledninger, arrangementer og begivenheter
Det tilrettelegges for møteplasser felles for alle beboere, aldersgrupper og interessefelt
Det skal være en sammenheng mellom møteplasser og bilfrie soner.
Utvikling av møteplasser må ses i sammenheng med kapitlet om grønnstruktur,
«nærfriluftsliv» og estetikk.

Forslag til tiltak
-

5.5

Lag en mal/plan for benker i sentrum
Lag en helhetlig plan for uorganiserte møteplasser/offentlige rom i sentrum
Bilfrie soner i sentrum med lekeplasser
Utvikle Størenhallen som møteplass på vinter (ungdom)
Utvikle GSK som møteplass mellom nordmenn og innvandrere
Ballbinge i sentrum
Åpen svømmehall og åpent bibliotek på helg

Grønnstruktur/ «nærfriluftsliv» og estetikk

Grønnstrukturen må sees i sammenheng med offentlige «rom» og møteplasser i sentrum.
«Rommene» og de grønne innslagene i tettstedet danner rammene rundt de offentlige møteplassene og det sosiale livet i Støren sentrum. Det er her folk ferdes og oppholder seg utendørs.
Med flere innbyggere i sentrum, vil behovet for grønne lunger øke. En sammenhengende
grønnstruktur er viktig for å få til gode, sammenhengende ferdselsårer for gående og syklende
og er en arena for friluftslivet de fleste har mulighet til å drive. For mange blir det også lettere
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å være fysisk aktiv i hverdagen.
For å få en helhetlig utforming av sentrum fremover er det ønskelig å rette fokuset på estetikk.
Det blir derfor viktig å definere hvordan det sentrale sentrumsområdet framstår gjennom bebyggelsesstruktur, typologi (særpreg), høyder og uttrykk.
Delmål

En sammenhengende grønnstruktur og en identitet knyttet til estetiske kvaliteter i offentlige
uterom og bygninger skal prege Støren sentrum
Strategi

-

Viktige turforbindelser, rekreasjonsområder og grønnstrukturer kartlegges og sikres
I samarbeid med innbyggere og næringsliv skal estetiske kvaliteter i Støren sentrum kartlegges
Utvikling av grønnstruktur, «nærfriluftsliv» og estetikk må ses i sammenheng med
kapitlet om møteplasser

Forslag til tiltak
-

Etablere en helhetlig plan som sikrer at viktige turforbindelser, rekreasjonsområder
og grønnstrukturer ikke bygges ned
Estetiske retningslinjer for Støren, tilrettelegging for gapahuker, grillplasser og
benker ved Gaula og Sokna
Utvikle den gamle lysløypa med grillplass, benker, lavvo og aktivitetsløype
Merket tursti langs Gaula og Sokna
Utnytte nærheten til Gaula bedre
Merkede turstier i og ut av Støren sentrum
«Miljøgate» fra Korsen til Presstteigen
Grønne lommer og lekeplasser i sentrum
Park og lekeplass i forbindelse med sykehjemmet
Offentlig park og lekeplass på Korsen
Tynning av skog i utvalgte områder
Tydeliggjøring av innkjøringene til Støren
Mer informasjon og mer skilting i sentrum
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6.0 Samarbeid og spleiselag
Det er en ønsket konsekvens av sentrumsprosjektet at vi vil styrke identiteten og omdømmet
til Støren som tettsted. Det er ønskelig at det utvikles gode samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører samt at det utløses lokalt engasjement og stolthet i forhold til eget
kommunesenter.
Kommunen har ikke økonomi til å gjennomføre alle utviklingsprosjekter alene. Kommunen
må lede an prosessene som omhandler hvordan tettstedet skal utvikle seg, men er helt avhengig av statlige midler, private investorer og godt samarbeid med regionale myndigheter for å få
gjennomført forslag til tiltak.

6.1

Oppsummering av forslag til tiltak

Tabellen under viser forslag til tiltak, fordelt på 3 kolonner etter hvor store og tidskrevende de
ulike prosessene er antatt å være. Tabellen er ikke uttømmende og tiltakene er ikke satt i prioritert rekkefølge. Det må likevel understrekes at Kommunedelplan Støren vil være et viktig
verktøy og en forutsetning for at mange av tiltakene i tabellen kan gjennomføres.

Tiltak
Kommunedelplan Støren

2013-2016
Umiddelbart

2016 -2022

2022-2040

x

x

x

x

x

x

Parkering
Parkeringsvedtekter for sentrum

x

Reduser overflateparkering – fortetting

x

Planlegg parkering for tungtrafikk

x

ut av sentrum

Utrede parkeringshus i sentrum

Infrastruktur i nye sentrum
Utbedre strekning Korsen – Prestteigen
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(prestgårdsbakken, jernbaneu.gang, kryss GSK,
Innkjørsel Presttiegen, miljøgate m.m.)

x

Etablere/utbedre under-overganger jernbane

x

x

Utrede muligheter for flytting av jernbanespor

x

x

Kollektiv
Økt togtilbud for pendlere Støren – Trondheim

x

x

Etablere ny holdeplass for tog i sentrum

x

x

Flere holdeplasser for buss i sentrum

x

x

Matebuss mellom Støren stasjon og sentrum

x

x

Andre
Etablere avkjørsel til E6 nordover i Engan

x

Lage plan og opparbeide et sammenhengende
gangveg- og turstinett

x

x

grønne områder/lekeplasser med benker i sentrum x

x

Utvikle GSK/Størenhallen som møteplass i Støren x

x

Lage plan og opparbeide bilfrie møteplasser/

x
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1

Innledning

Bestemmelsene om kommunal planlegging er hjemlet i Plan og bygningsloven av 27. juni 2008,
kap.11. En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.
Denne rulleringen gjelder kun kommunedelplan Støren (arealdel). Sentrumsplan Støren ble vedtatt i Kommunestyret i
oktober 2013, og legger overordna føringer for Kommunedelplan Støren innen ulike tema. Gjeldende samfunnsdel fra
2008 er under revisjon, med forventning om ferdigstilling våren 2013.
Kommunedelplan Støren er et «verktøy» for å gjennomføre Sentrumsplan Støren samt gjeldende føringer i
kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan Støren skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og
forvaltes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.
Kommunedelplan Støren består av arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse samt overordnet konsekvensutredning
(KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ros – analyse). Endelig vedtatt arealkart med bestemmelser vil være juridisk
bindende for innbyggere, kommunale-, regionale og statlige myndigheter.

1.1

Oppsummering

Kommunedelplan Støren er en plan for hvordan arealet i Støren skal forvaltes. Den viser hvilken arealbruk som skal
gjelde hvor, og den bestemmer hvordan en evt. utbygging skal gjennomføres.
Virkningen av planforslaget er blant annet at det er lagt til rette for:

Videreutvikle Støren som kommunesenter og tettsted med gode møteplasser samt gode bo- og
servicetilbud sentralt i Støren i henhold til forespeilet befolkningsprognoser.

Ulike typer areal til næring, fra sentrumsarealer til mer arealkrevende industri i utkanten av Støren
sentrum

Nok areal til offentlig eller privat tjenesteyting fremover mot 2026

Sikring av arealer til idrett og friluftsliv ved videreføring av eksisterende formål og etablering av nye
grønne strukturer knyttet opp i mot sentrum

Utarbeidelse av parkeringsvedtekter og etablering av fremtidige kollektivløsninger

Sikring av kommunale drikkevannskilder

Det er generelt lagt opp til mer enhetlige arealformål for fremtiden (mindre fremtidig blanding av bolig
og industri)
I tillegg medfører planforslaget en større grad av forutsigbarhet for utbygger i dialog med kommunen, bl.a. gjennom
tydelige og konkrets planbestemmelser.
Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særlige negative konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Når
det gjelder tema med en viss sårbarhet som kulturlandskap, naturmiljø og friluftsliv, vurderes det også for disse tema at
planutkastet ikke medfører vesentlige konsekvenser. Ut i fra kjent kunnskap i dag anses tiltak i planen å ha flere
positive konsekvenser i forhold til miljø og samfunn. Tiltakene medfører bedret grunnlag for et tydelig og attraktivt
sentrum samt tilrettelegging for næringsvirksomhet og ulike typer boligområder.

1.2

Bakgrunn for planarbeidet

Støren har over en lengre periode utviklet seg uten at det har vært tydelige overordnede strategier bak
utviklingsretninger, noe som medførte at Sentrumsprosjekt Støren ble påstartet i mai 2012. Som en konsekvens av
denne prosessen vedtok Kommunestyret «Støren 2040» (kartskisse under) den 15.4.12 og videre Sentrumsplan Støren
21.10.13. Som en oppfølging av dette arbeidet ble det igangsatt revisjon av kommunedelplan Støren.
Hensikten med revisjon er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av bolig, næring, tjenesteyting m.m i Støren.
Revisjonen skal fastsette nye rammer for detaljplanlegging, arealutnyttelse og fortetting slik at den blir et godt og
effektivt verktøy for fremtiden. Plandokumentet skal derfor være fleksibelt, samtidig som den planteknisk tilpasses
plan- og bygningsloven

3

Side479

Figur 2 -1: skisse for utvikling mot Støren 2040
«Til skissen er følgende punkter presisert:
1. Videre sentrumsutvikling Støren skal skje i aksen Prestteigen – Korsen.
2. Områder i Støren sentrum fortettes maksimalt med mindre typer boliger (blokk leiligheter (med 2. etg eller mer)
hus i kjede, rekkehus, terrassehus, vertikaldelt tomannsbolig, horisontaldelt tomannsbolig med mindre enn 3
etasjer) – A/B.
3. Strekningen Snurruhagen boligområde – Soknes leir planlegges før strekningen Gammelgården – Småplassan –
A/B i henhold til kartskissen.
4. For bygging av mindre typer boliger/eneboliger (B/C) planlegges først Frøset nordover mot Kvennvatnet.
Deretter planlegges Ner- og Øverunnet før Flatreitan.
5. Det må legges opp til god utnyttelse av eksisterende og nye næringsarealer i Engan,
Moøya, Frøsetøran og Liøya i henhold til ABC – prinsippet for arbeidsplasslokalisering og i henhold til kart
skissen over.»
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1.3

Organisering

I Midtre Gauldal kommune har utvalg for Næring-, plan og miljø (NPM) ansvaret for planprosesser og planer som
krever behandling etter plan- og bygningsloven. NPM er derfor styringsgruppe for arbeidet med kommunedelplan
Støren og har ansvaret for framdrift og plansamarbeid.
Det har vært etablert en egne arbeidsgruppe for arbeidet. Arbeidsgruppa har jevnlig framlagt saker til styringsgruppa for
orientering og drøfting av aktuelle problemstillinger.
Arbeidsgruppen har bestått av:
Helge Grenne – Tidligere enhetsleder (fram til mai 2013)
Hubertina Doeven – Enhetsleder
Siri Solem – Prosjektleder Sentrumsprosjektet
Håvard Kvernmo– Planlegger
Kommunedelplan Støren er en overordnet plan hvor endelig vedtak fattes i kommunestyret.

1.4

Planprosess

Midtre Gauldal kommune vedtok i møte den 29.10.12 å melde oppstart av rullering av kommunedelplan Støren. Den
03.12.13 ble forslag til planprogram for kommunedelplan Støren sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn i
perioden 10.12.12 – 28.01.13.
Igangsetting av kommunedelplanarbeidet er varslet og kunngjort i Gauldalsposten og Trønderbladet 15.12.2012
samtidig som at planmaterialet har vært tilgjengelig på kommunens nettsider www.mgk.no. Regionale myndigheter,
råd- og utvalg samt interne mottakere ble varslet per brev datert 10.12.2012.
Planprogrammet ble fastsatt i NPM – utvalget den 18.02.13.
Alle innspill mottatt i løpet av prosessen er vurdert og tatt videre i denne planbeskrivelsen.

1.5

Krav om konsekvensutredning/Planprogram

Det er utarbeidet planprogram som beskriver behovet for konsekvensutredning og planprosess. Det er vist til 13
utredningsteama som skal konsekvens utredes ved utarbeidelse av kommunedelplanen. Temaene omtales i
planbeskrivelsen og konsekvensene av valgene er vurdert. Kjent informasjon, tidligere vurderinger og dokumentasjon
av temaene er lagt til grunn.

1.6

Medvirkning

Plan- og bygningslovens bestemmelse om medvirkning § 5-1, pålegger kommunen å tilrettelegge for aktiv
medvirkning.
Sentrumsprosjekt Støren har hatt stor fokus på prosess, og innbyggerne har vært engasjert. Resultatmålet var at det
skulle lages en Sentrumsplan for Støren, en kommunedelplan Støren samt en strategisk tiltaksplan for næringslivet.
Dette er planer som henger nøye sammen, og der kommunen har sett det som hensiktsmessig å samkjøre
medvirkningsprosessene så mye som mulig.
I løpet av prosessene er det avholdt to åpne folkemøter i henholdsvis juni og oktober 2012.
Ungdom har vært involvert gjennom ungdomsrådet, gruppeoppgaver i skolen samt grundercamp for videregående
skole.
Det har vært egne møter med eldres råd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, representanter fra
arbeidsinnvandrer samt at det har vært mulig for alle å komme med innspill underveis. Kommunens administrasjon og
politikere har vært jevnlig orientert.
En referansegruppe bestående av aktører fra regionale myndigheter (FM, FK, NVE, JBV og Statens vegvesen) har vært
involvert i tre møter, samtidig som kommunen har orientert i Regionalt planforum.
Etter at utkast til kart i kommunedelplan Støren var tegnet ble det avholdt møter med grunneiere i Støren, eldres råd
samt rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tillegg til regionale myndigheter og kommunens administrasjon.
Utkast til kart er jevnlig fremlagt til diskusjon i NPM.
Informasjonen om planarbeidet er gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
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2
2.1

Planstatus og rammebetingelser
Gjeldende planstatus

Gjeldende kommunedelplan Støren ble vedtatt i kommunestyret 30.01.2002 og består av et plankart. Kartet viser
nåværende og framtidig bebygd areal. Areal som vises som hvite områder på kartet er avsatt til LNF-formålet
(Landbruk, natur- og friluftsliv).
Planformålene som er brukt i planen er bolig, offentlig formål, erverv (næringsformål) og veg/annen infrastruktur, samt
store areal avsatt til friområder. I tillegg kommer areal avsatt til infrastruktur for vei og jernbane.
Det er ikke utarbeidet egne planbestemmelser til gjeldende kommunedelplan for Støren. Generelle bestemmelser ligger
i kommuneplanens arealdel.

2.2

Overordnede føringer

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel ligger det føringer i form av lovverk, forskrifter, rikspolitiske
retningslinjer, overordnede planer.
Regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging utkom i 2011 (Kgl. res. juni 2011). Det
nasjonale forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og kommunene bør legge vekt på i sin
planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk.
Generelt kan man si at nasjonale retningslinjer de senere år har lagt mer og mer vekt på at det skal legges opp til lokale
utbyggingsmønstre som bygger opp om kollektivtransport, og at boliger skal ha gangavstand til skoler,
servicefunksjoner og kollektivknutepunkter. På den annen side skal jordvernet fremdeles stå sterkt, men veies opp mot
samfunnsnytten av å omdisponere sentrumsnære områder til byggeområder. Dette medfører at det er krav til svært høy
utnytting av arealene når man omdisponerer jordbruksarealer til boligformål. Småhusbebyggelse og terasseleiligheter
har tidligere vært ukjente elementer i Midtre Gauldal, men har dukket opp for fullt de senere år.

2.3

Annet relevant planarbeid for planområdet

Midtre Gauldal er medlem i Trondheimsregionen og kommunen sluttet seg til retningslinjene i Interkommunal arealplan
for Trondheimsregionen i 2010. Planen er retningsgivende for all planlegging i Trondheimsregionen.
I tråd med bestemmelsene i plandelen til plan og bygningsloven, har Kommunestyret vedtatt
Kommunal planstrategi 2012-2016, der revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan Støren er
prioriterte planoppgaver. Arbeidet med samfunnsdelen er påstartet og går parallelt med kommunedelplan Støren.
Sentrumsplan Støren og Strategisk næringsplan ble vedtatt i kommunestyret oktober 2013 og legger føringer for
utarbeidelse av kommunedelplan Støren.
Det er en rekke reguleringsplaner som er gjeldende innenfor planområdet. Det går frem av forslag til planbestemmelser
hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde og hvilke som vurderes opphevet.
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3
3.1

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Beliggenhet og avgrensning av planområdet

Støren er kommunesenteret for Midtre-Gauldal kommune og i tillegg knutepunkt for veg- og jernbanenettet mot
Østlandet, Rørosområdet og Trondheim. Støren ligger ca. 50 km sør for Trondheim.
Dagens plangrense for kommunedelplan Støren, slik den er avgrenset i kommuneplanens arealdel, er tenkt som
plangrense for fremtidig plan. Når det gjelder å redusere planområdet ved Haukdalsmyra i sør, bør dette vurderes ved
neste revidering av kommuneplanens arealdel, slik at et areal ikke blir liggende uten formål.
Størrelsen på planområdet er på ca. 21 160 daa.

3.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Dagens arealbruk er i hovedsak avsatt til bolig, næring og noe offentlig- og privat tjenesteyting. Tilstøtende arealbruk
har status som landbruk-, natur og friluftsområder, der jordbruk er hovedformålet.

3.3

Stedets karakter

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

3.4

Landskap

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

3.5

Kulturminner og kulturmiljø

Kartfesting av kulturminner ble sist utført omkring 1998 og utover dette foreligger få registreringer av kulturminner
eller kulturmiljøer. Registreringer av gravhauger, kokegroper og andre spor fra mennesker viser imidlertid at det har
vært mye aktivitet på Støren allerede i Steinalderen.
Kulturmiljøer av nyere tid er Støren kirke, Støren Prestegård med museum, Skårvold gård og jernbaneområdet rundt
Støren stasjon. Støren som kommunikasjonsknutepunkt, har sin historie i utbyggingen og utviklingen av jernbanen over
en tidsperiode på over 100 år. Kulturmiljøet rundt jernbaneområdet med stasjonen, grøntområdet, lokstallene, de
gjenværende jernbaneboligene og andre eldre hus i området er et område som sier mye om hvordan og hvorfor Støren
har utviklet seg slik det har frem til i dag.

3.6

Naturverdier/naturmangfold

Gaula vassdraget har siden vedtak i Stortinget i 1996 vært vernet mot kraftutbygging. Vernet innbefatter også side
bekker til Gaula, som betyr at disse vassdragene også underlegges samme vurdering når det gjelder inngrep.
Gaula er kjent som en flomelv, noe som gir grunnlag for et rikt biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs Gaula og
Sokna har en viktig funksjon for å redusere erosjon og utrasing, den binder partikler og reduserer forurensning ut i
elvene. Vegetasjonsbeltet er også viktig leveområde for en rekke plante- og dyrearter, og den skaper gode
oppvekstsvilkår for laks og sjøørret.
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Det er flere områder med høy naturverdi i Støren. De fleste av disser er knyttet til elveløpene. Samtidig er det registrert
store rike myrer og høybonitet skogsmark inntil tettstedet som gir en variert flora.
Viktige leveområder og trekkveier for hjortevilt finnes også innen planområdet. I de samme områdene er det
leveområder og spillplasser for skogsfugl. Terrenget med de bratte dalsidene, gjør at det er flere registreringer av
hekkeplasser for ulike arter av rovfugl.

3.7

Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)

Skog- og krattområder, landbruksareal samt private- og offentlige grøntanlegg utgjør grønnstrukturen i Støren.
Uteområder for skoler, barnehager, idrettspark og lokale «uterom» i boligområdene er tilrettelagt for lek og opphold.
Det er tilrettelagt tursti i sentrum ved idrettsparken. Fra boligområdene i Støren går det skogs- og driftsveger som
benyttes til friluftsliv. Med unntak av tilrettelegging for laksefiske, som er gjort av laksefiskerne selv, er det ikke
tilrettelagt for friluftsliv langs elvene.
Det er i løpet av en 10 – års periode etablert et større løypenett for ski i Frøsetmarka. Frøsetmarka brukes for øvrig også
etter hvert aktivt som turområde av mange innbyggere på sommer. Dette området ligger imidlertid utenfor planområdet,
men er et viktig turområde for bygdas innbyggere.

3.8

Naturressurser, inkl. landbruk

Nærområdene til Støren er preget av dalsider med store barskogområder ned mot hoveddalføret. Infrastrukturen som
skogbruket er avhengig av, sammenfaller stort sett med adkomsten til eksisterende boligområder på Støren. De samme
utmarksområdene er attraktive for jakt, fiske og friluftsliv for stedets innbyggere.
Det er en aktiv jordbruksdrift på Støren med melkeproduksjon, ammekyr og sau. Det meste av jordbruksarealet er
lettdrevet flat sandjord som er godt arrondert rund driftsenhetene. Det meste av landbruksjorda er bygd på gamle
elveavsetninger i sentrum og er flomutsatt. Det foreligger flere viktige grus- og steinforekomster i området.
Gaula er kjent som en av de beste lakseelvene i landet. Årlig blir det fisket mellom 20-50 tonn laks i elva, og den utgjør
noe av næringsgrunnlaget for deler av næringslivet og enkeltgrunneiere i Støren.

3.9

Trafikkforhold

Atkomsten til Støren med bil er fra FV 30 - Røros og fra E6 via henholdsvis Haga bru i nord og Prestteigen i sør. Per i
dag er det ingen avkjøring sørover på E6 ved Haga bru. Det vil si at all trafikk fra Engan må kjøre gjennom Støren
sentrum for å komme seg sørover på E6.
Støren er et kollektivknutepunkt for jernbane og buss. På jernbanen er det i dag få lokaltog som betjener Støren, og det
meste av kollektivtransporten går med buss. Alle busser, både lokale og regionale kjører innom Støren stasjon. Det er
lagt til rette for kollektivtransport med mulighet for omstigning mellom tog og buss og for parkering/sykkelparkering.
Stasjonen ligger i utkanten av sentrum og på grunn av lite utbygd internt kollektivsystem medfører dette en god del
transport med bil gjennom sentrum.
Jernbanen er en barriere i forhold til framkommelighet i Støren. Prestgårdsbakken med jernbaneundergang er i ferd med
å bli et kritisk punkt i de mest trafikkerte perioder av dagen. Ved ytterligere fortetting i sentrum vil dette forsterkes.
Ubebygde arealer i Støren sentrum benyttes i stor grad til parkering for ansatte, besøkende, pendlere og godstransport.
Mye av dette er uhensiktsmessig og lite effektiv bruk av sentrumsnære arealer.
Det er delvis godt utbygd gang- og sykkelveinett i planområdet. Dagens overgang i Frøsetbakken/Folstad er imidlertid
en utfordring med tre veier som møtes i en uoversiktlig sving. Samtidig mangler det gang- og sykkelvei mellom Støren
stasjon og Norsk kylling.
Ang. trafikkmengder vises det til Stedsanalyse for Støren.

3.10 Barns interesser
Per i dag er det tilgjengelige utearealer i boligområder, skole og i barnehager. Samtidig ligger marka og uteområdene
lett tilgjengelig. Det legges opp til en fortetting i bolig- og næringsområder, som gjør at det er viktig å sikre
leke/aktivitetsområder og anlegg for idrettsaktiviteter for barn og unge fremover.
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3.11

Sosial og teknisk infrastruktur

Befolkningsveksten på Støren har siden slutten av 1990 – tallet i stor grad bestått av unge arbeidsinnvandrere i
aldersgruppen 20-40 år. Befolkningsveksten gir økt pågang på offentlig tjenestetilbud, særlig for barn og unge.
Samtidig ser vi at eldre (70+) blir en økende andel av befolkningen fremover.
Oppvekst
Ungdomskolen i Midtre Gauldal kommune er etablert på Basmoen sammen med videregående skole. Per i dag er det
230 elever og kapasiteten ligger på rundt 270 elever.
Per i dag er det ca. 200 elever på Støren barneskole. Prognosene viser at kapasiteten i dagens skole er god i overskuelig
fremtid i dagens skole.
Tilbud om SFO er godt utbygd og holder åpent hele året med unntak av 3 uker i juli.
Støren barnehage har 5 avdelinger og per i dag 103 barn. Liøya har 4 avdelinger og plass til 90 barn. Barnehagene
mangler kapasitet og det er behov for en ny 5 avdelings barnehage snarest.
Pleie- og omsorg
Enhet for pleie- og omsorg har i dag 66 sykehjemsplasser (institusjonsplasser), 22 leiligheter for eldre med bemanning,
12 leiligheter for eldre står klare men er ikke tatt i bruk, 13 leiligheter for funksjonshemmede med heldøgns bemanning.
I følge nasjonal veiledende norm bør kommunene ha heldøgns pleie- og omsorgsplasser tilsvarende 25 % av
befolkningen over 80 år. For Midtre Gauldal utgjør dette ca. 90 plasser med heldøgns pleie og omsorg i perioden 2013 –
2024(sykehjemsplasser og tilrettelagte boenheter). Kapasiteten er i henhold til normen frem til 2024. Fra 2025 antas det
derimot et økt behov for boenheter innen helse og omsorg på Støren. Midtre Gauldal har behov for ca. 130 plasser med
heldøgns pleie og omsorg i 2040 ut fra dagens nasjonale veiledende norm. Det er en økning på 40 plasser fra dagens
situasjon.
Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur for vann- og avløp er nylig oppgradert. Det antas at med en utbygging av 25 boenheter per år (i
henhold til boligprognoser), ikke vil være behov for utbygging av teknisk infrastruktur før om ca. 15 år. Støren
vannverk er nylig etablert drikkevannskilde, og den gamle drikkevannskilden (Kvennvatnet) fungerer nå som
reservevannkilde.
Det ble etablert fjernvarmenett på strekningen Støren Trelast – Korsen i 2010, der flere offentlige bygg er påkoblet.

3.12

Universell tilgjengelighet

Nasjonal statistikk viser at 5 – 7 % av dagens bygningsmasse er godt tilgjengelig for personer med nedsatt
funksjonsevne. Status for Støren er lite kjent, men ut i fra henvendelser fra funksjonshemmede parkering i
sentrumsområde er en utfordring.

3.13

Grunnforhold

Store deler av sentrum består av elveavsetninger som i all hovedsak er grus. Lenger opp i dalsidene finnes tykke
havavsetninger, belter av breelvavsetninger og morene. På østsiden av Gaula er det hovedsakelig forvitringsmateriale
og fjell i dagen. Aktsomhetskart for skred og steinsprang viser at det foreligger potensielle utløsings- og utløpsområder
for slike typer skred og det er registrert enkelte løsmasseskred.
Støren sentrum med det meste av eneboligområder ligger under marin grense, men det er ikke registrert kvikkleire i
området.

3.14 Miljøfaglig forhold
Landskapsformene gjør at deler av sentrum er skyggefulle, spesielt på vinter. Områdene på vestsida av elva, nord for
Korsen og spesielt Engan har mest skygge, mens områdene rundt Korsen, Prestteigen, Soknesmoen og langs Sokna har
gode solforhold.
Kuldedrag fra elvene kommer av bevegelsen i vannet som gir høy luftfuktighet. Dette kan oppleves som rått og kaldt.
Dette merkes mest langs elvene i dalbunnen, og i de lavest liggende delene av sentrum. Vegetasjon langs elva skjermer,
og reduserer opplevelsen av kuldedraget.
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Det kan foreligge forurenset grunn i avgrensede områder av Støren etter militær virksomhet, jernbanevirksomhet og
avfallsdeponi. Det er imidlertid ingen kjente registreringer på dette. Støykartlegginger viser at områder langs E6 er
utsatt for støy.

3.15

Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Aktuelle tema for Støren er flom i vassdrag, flomveier og overvann, jordskred, steinsprang og snøskred, eksponering av
miljøgifter fra forurenset grunn, brann og eksplosjon, stråling fra høyspent, forurensing av drikkevannsforsyning,
trafikkfare og ulykkes punkt, radon og bortfall av elektrisitet.
Viser til overordnet ROS – analyse for planområdet.

3.16 Næring
Industribransjen i Midtre Gauldal er en bransje i vekst og da i hovedsak på Støren. Dette skyldes først og fremst noen få
store aktører i kommunen (Norsk Kylling, Støren Treindustri, Kjelstad Trelast og Lillerønning Snekkerfabrikk
(Kotsøy)). Bransjen har den største andelen av verdiskapning i kommunen med 43,5 % av omsetningen og 50 % av
resultatet. De offentlige institusjoner tatt ut av betraktningen står industribransjen for 30 % av ansettelsene i kommunen.
Næringslivet ellers på Støren består av handel, service og privat tjenesteyting.
Med utgangspunkt i Gaula natursenter og kommunen sitt arbeid med bygdeutvikling (bygdeutviklingsprosjektet) kan
man se at Støren og kommunen ellers har posisjonert seg som en stor leverandør av laksefiske i det internasjonale
markedet.
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4
4.1

Beskrivelse av planforslaget
Hovedtrekk i planforslaget

Jordvern, vernet vassdrag med flomsoner, byggegrenser fra veg og jernbane samt ubyggbare fjellsider i Støren legger
klare begrensinger på den langsiktige arealutviklingen i Støren.
Hensikten med planutkastet er å tydeliggjøre Støren som knutepunkt i Midtre Gauldal og Trondheimsregionen.
Grunnlaget for disponering av areal i Støren har vært en langsiktig tanke om bevaring av de framtidige natur- og
energiressursene. Naturmangfold, dyrkingsjord, rent vann, naturområder for rekreasjon, viktige kulturminner og
kulturmiljøer er verdier som skal overføres til kommende generasjoner. Samtidig ønsker Midtre Gauldal å legge til rette
for en vekst både befolknings- og næringsmessig.
Planforslaget har derfor fokus på høy utnyttelse av arealer og konsentrert bebyggelse, både når det gjelder bolig- og
næring. Prinsippet om fortetting er derfor svært viktig når kommunen skal se på utbyggingsmulighetene nær
eksisterende sentrumsbebyggelse og kollektivårene. Ved fortetting styrkes mulighetene for å redusere bruken av bil
både for jobb- og fritidsreiser og sikre kvalitet, kapasitet og sikkerhet i infrastrukturen. Når kommunen velger å legge til
grunn prinsippet om fortetting, vil det gjennom bestemmelser stilles krav til videre detaljering, blant annet til universell
utforming, barn og unges rettigheter og behov, samt tilgjengelighet til grønnstruktur, friluftsområder og møteplasser.
Gjennomføringen styres gjennom rekkefølgebestemmelser.
For å lokalisere ”rett virksomhet på rett sted” innføres prinsippet om ABC-planlegging både for bolig og næring.
Når det gjelder boligarealer er gjeldende reguleringsplaner så å si utbygd. Planforslaget legger derfor ut ca. 240 daa til
fremtidig boligområder i tillegg til 160 daa til sentrumsformål, som også delvis vil gi muligheter for boligbygging.
Når det gjelder næringsarealer, har kommunen avsatt ca. 225 daa i utkast til plan, fordelt på formålene forretning,
kontor, industri og handel.
Totalt er det avsatt ca. 165 daa til offentlig- og privat tjenesteyting i planforslaget.
Alle reguleringsplaner før 01.01.2000 er gjennomgått og vurdert opphevet.
Om plankartet
Ny plan- og bygningslov medførte nye arealformål og nye koder til bruk i det karttekniske arbeidet. Det er derfor brukt
mye tid på konvertering og tilpassing. I tillegg er deler av gjeldende plangrunnlag relativt gammelt, kartteknisk sett, og
har av den grunn vært spesielt krevende.
Som hovedregel er ferdig utbygde områder vist som nåværende med arealformål, mens ubebygde områder er vist som
framtidig med arealformål.

4.1.1

Befolkningsutvikling og bosetting

Kommunedelplan Støren legger til grunn en befolkningsvekst på 0,63 % ved beregning av boligbehovet i planperioden
2013 – 2024 (Trondheimsregionen v/IKAP). Tilrettelegging av teknisk infrastruktur, grunneiere som avventer
utbygging, utvikling av boligmarkedet, større samferdselsprosjekt samt utvikling av større bedrifter (f.eks Norsk
Kyllling), kan spille en avgjørende rolle for når boligområder faktisk bygges ut.
I snitt har det blitt bygd ca. 19 boenheter per år på Støren i perioden 2003-2012. Vi ser en trend der det har vært marked
for mindre typer boenheter (rekkehus, leiligheter, tomannsbolig), og ikke eneboliger slik det tidligere har vært tradisjon
for på Støren.
Med utgangspunkt i en årlig befolkningsvekst på 0,63 % og en boligtetthet på 2,12 personer per bolig vil det per år være
et behov for 25 nye boliger (middels befolkningsvekst SSb) hvert år for Støren. Det vil si til sammen 275 nye boenheter
i perioden 2013 – 2024. Gjeldende kommunedelplan og vedtatte reguleringsplaner har så å si ikke ledige arealer til
utbygging av bolig.
Beregningene ovenfor legger til grunn at antall personer per bolig forblir det samme som er observert i kommunen de
siste årene. Om denne forutsetningen slår til er avhengig av hvilke typer boliger som faktisk blir bygd i årene som
kommer, demografiske utviklingstrekk og endringer i befolkningens boligpreferanser. Anslagene for boligbehov er
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derfor ikke absolutte svar på hvor mange enheter kommunen må tilrettelegg for, men en synliggjøring av hvilket nivå
boligetableringen bør ligge på ut fra anslått vekstprosent.

Nye boligområder
Planforslaget legger i alt ut ca. 240 daa til nye boligområder, med følgende geografisk fordeling:
Gbnr/navn på område

Areal daa

47/13 – Soknes militærleir

10

46/1 – Soknesjordet vest

5

45/17 Engan 50

3,5

45/113 – Militærleir Engan

8,5

45/87 - Korsen
45/108 - Gammelsaga

Ca. 10 daa
20 daa

1/2 og 3/1 - Frøset

Ca. 150 daa

45/8 - Gammelgården

Ca. 40 daa

Fra eksisterende plan videreføres Teigen og Soknesjordet, av arealer som har formål som bolig, men som ikke er ferdig
utbygd. Videre legges det opp til høy utnyttelsesgrad med 4 boliger per daa under fremtidig sentrumsformål (ca. 160
daa) samt i tilgrensende boligområder som eksempelvis Kalvtrøa, Spjeldbakken, Soknes osv. Utnyttelsesgraden vil avta
med økende avstand fra sentrum.
Det vises til rekkefølgebestemmelser i planbestemmelsene for hvilke områder som skal fortettes og utbygges først og
sist.
LNFR – spredt boligbygging
Det legges ikke til rette for ytterligere spredt utbygging på Støren.

4.1.2

Verdiskapning; næringsliv/industri og landbruk

Næringsareal i eksisterende plan
I eksisterende kommunedelplan Støren (2001) er det per i dag avsatt ca. 640 daa til næringsformål - forretning, kontor,
handel og industri, derav er ca. 476 daa bebygd. I tillegg er det avsatt store arealer til LNF, med formål landbruk.
Nye næringsareal
I planforslaget er det foreslått å legge ut ca. 109 daa nytt næringsareal med følgende fordeling:
Gbnr/navn på område
42/2 – Kroken
3/10 - Frøsetøran

Areal daa
25
84
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Status på ledig næringsareal i utkast til plan
Totalt er det avsatt ca. 225 daa med ubebygde arealer til næring i utkast til plan, fordelt på følgende formål og områder
(tall i daa):
Avsatt næringsareal

Moøya

Liøya

Gammelgården
(Kroken)
Industri
26
80,7
39,2
Forretning, kontor, handel
25,9
0
11,5
Tabell 1: status ledig næringsareal i daa i planutkast

Prestteigen

Frøsetøran

Totalt

0
41,3

84
0

145,9
78,7

Erfaring viser imidlertid at høye kostnader ved tilrettelegging av infrastruktur, for lav pris på salg av næringsarealer
mm.er faktorer som reduserer sjansen for utbygging av avsatt næringsareal. Tar man høyde for slike faktorer i den
foreslåtte planen er det «faktiske» tilgjengelige næringsarealet beregnet til å være fordelt på følgende måte (tall i daa):

Beregnet «faktisk» næringsareal
Industri
Forretning, kontor, handel

Moøya

Liøya

0
10

41,9
0

Gammelgården
(Kroken)
0
11,5

Prestteigen

Frøsetøran

Totalt

0
19,8

0
0

41,9
51,3

Tabell 2: beregnet «faktisk» næringsareal i daa i planutkast
Behov for næringsareal 2026
Med bakgrunn i utbygging av næringsareal i perioden 2000-2012 har kommunen et gjennomsnittlig arealbehov per år
på ca.16 daa. Uten landbruk, undervisnings- og kulturbygning er det gjennomsnittlige årlige arealbehovet på ca. 7 daa
som resulterer i et antatt behov for næringsareal i 2026 fordelt på følgende måte:
20002012
18
47
7,6
0,9

Gjennomsnitt/år/bygning

Industri- og lagerbygning
Fiskeri- og landbruksbygning
Kontor og forretning
Samferdsel- og
kommunikasjonsbygning
Hotell- og restaurantbygning
0,8
Undervisnings- og kulturbygning
4,4
Total
78,7
Total uten landbruk
31,7
Tabell 3: Behov for næringsareal i daa

1,4
3,6
0,6
0,08
0,06
0,34
6
2,4

Gjennomsnitt
arealbehov/år*
3,5
9
1,5
0,2

Behov
2026
41,6
108,6
25,2
2,3

0,1
1,8
0,85
10,2
15,2
190
6,2
81
*Ved en utnyttingsgrad på 40 %

Erfaringstall viser imidlertid som tidligere nevnt at ikke alt regulert næringsareal er tilgjengelig for utbygging. Per i dag
er ca. 40 % av det regulerte næringsarealet byggeklart. Oppsummert gir dette følgende tabell (tall i daa):
Industri- og lagerbygning
Kontor, forretning, sentrum1
1

Behov 2026
41,6
29,3

«Faktisk» næringsareal i ny plan
41,9
51,3

Avvik
+0,3
+22

Under dette summeres areal for kontor, forretning, samferdsel og kommunikasjon, restaurant og hotellbygning.

Analyseresultat
Analysen viser et avvik mellom regulert næringsareal og faktisk behov for næringsareal på + 0,3 daa til industri- og
lagerbygning + 22 daa til kontor, forretning og sentrumsformål. Dette betyr i utgangspunktet at utkast til plan
inneholder tilstrekkelig med næringsareal i forhold til antatt behov for næringsareal i 2026.
Resultatet av analysen er likevel meget usikker på grunn av at det er vanskelig å beregne hvor i regionen bedrifter i
fremtiden vil lokaliseres. Dette krever blant annet at vi vet noe om hvordan sysselsetting og konkurranseforhold mellom
kommuner vil være fremover, noe som for øvrig er svært vanskelig å forutsi.
Trondheimsregionen har gjort beregninger om et samlet behov for næringsareal etter middels og høyt vekstcenario med
henholdsvis 995 og 1123 daa for regionen fra 2012 til 2025. Reservekapasitet på regionale næringsarealer (nær
Trondheim og i tilknytning hovedveg) er på 3.500 daa. I tillegg til reservekapasitet på næringsarealer med regional
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betydning, er det ca. 2.000 daa reserve på næringsarealer med lokal verdi. I forhold til et totalt behov i regionen er det
per i dag nok areal. Støren må derfor ha fokus på å dekke det lokale behovet for næringsareal.
Landbruk
Planforslaget medfører omdisponering av ca. 117 daa fulldyrket mark og ca. 15 daa innmarksbeite. Planutkastet legger
opp til at omdisponert landbruksareal skal benyttes til høy fortetting av bolig sentralt i sentrum (Se KU for nærmere
vurdering).
4.1.3

Sentrum; handel og service

Det har vært et overordna mål å utvikle et tydelig og attraktivt sentrum. Sentrum er derfor nå definert til sørlig del av
Støren, nærmere bestemt på aksen Korsen – Prestteigen (viser til Sentrumsplan Støren). planutkast er disse arealene
avsatt til Sentrumsformål med videre krav om detaljregulering. Det settes krav om høy utnyttelse innenfor dette
formålet.
4.1.4

Natur og kulturminnevern

Områdene langs elvene, idrettsanlegg og turløype i sentrum samt områder i boligområder er avsatt til grønnstruktur i
utkast til plan, med mål om at Støren skal preges av grønne strukturer.
Vassdragene i Støren inneholder en rekke verdier som skal hensyn tas. Planutkastet ivaretar vassdragene gjennom
hensynssone – bevaring naturmiljø og grønnstrukturer langs Gaula og Sokna samt hensynssoner bevaring naturmiljø.
Støren kirke med tilhørende prestegård ligger på høydedrag i landskapet beskyttet mot flom og andre naturskader. I stor
grad ligger de langs de tidligere etablerte ferdselsårer i området, og sier noe om utviklingen av Støren. Området
Skårvoll via Gammelgården, kirka og kirkegården til bredden av Sokna, vises som hensynssone – bevaring kulturmiljø.
Det vil bli en åpen siktlinje fra kirka til Prestgården på andre siden av Sokna. Skårvoll er for øvrig det eneste
vedtaksfredete anlegget på Støren.
Støren stasjon med omkringliggende stasjonsboliger og lokstaller har et særpreg og en historie som sier noe om
identiteten til Støren som tettsted. Området vises som hensynssone – bevaring kulturmiljø.
4.1.5

Sosial infrastruktur og samfunnssikkerhet

Totalt er det avsatt ca. 165 daa til offentlig- og privat tjenesteyting i planforslag. Dette er fordelt på undervisning,
barnehage, pleie- og omsorg, kirke og gravplasser.
Omtrent 55 daa av dette er areal som tidligere har hatt andre formål enn offentlig:
Gbnr/navn på område

Areal daa

45/119 – Statoil tomta
45/230 - Svartøymoen
49/1 – parkeringsplass Støren barneskole
45/349 – parkeringsplass GSK
49/25 – Liøya barnehage
47/13 – Soknes leir
45/8 - Gammelgården
45/8 – Mellom Byggmakker – Støren Trelast - Sokna
45/87 - Korsen

2,2
2,5
2
3,5
8,2
5
10
14
10

Utbygd til omsorgsboliger per i dag

Utbygd per i dag
Nytt område til barnehage
Nytt område til barneskole
Nytt område til kirkegård

Veg
Sentrumsplan har som mål at Støren skal være trafikksikkert og tilgjengelig for alle. Ved fortetting av boligområder og
tilrettelegging av nye områder vil det være behov for oppgradering av veier. Det vil være viktig å prioritere strekningen
Korsen – Prestteigen, adkomst til Frøset samt redusere jernbanen som barriere gjennom sentrum ved å åpne opp
eksisterende eller nye ferdselsårer under jernbanen. Områdene i tilknytning til barrierene er avsatt til formål for teknisk
infrastruktur.
Veg (E6 og RV 30) og jernbane er i planutkast vist som flate i henhold til eiendomsgrenser. Gamle E6 og Rørosveien
vises som veilinje, mens kommunale veier ikke er vist i planen. Der to formål møtes går grensen midt i vegen.
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Kollektivtransport
Sentrumsplan har et mål om at kollektivtilbudet knytter Støren sammen til et helhetlig sentrum med et godt og
tilgjengelig transporttilbud til alle, både lokalt og regionalt. Kollektivtransporten vil derfor spille en viktig rolle for å
sikre innbyggerne helhetlige og miljøvennlige transportløsninger i den kommende planperioden.
Reisevaneundersøkelser bekrefter at de tre viktigste forutsetningene for å flytte de reisende fra privatbil til kollektive
transportmiddel er; hyppigere avganger, kortere reisetid og lavere pris. Kommunen ønsker å spille en aktiv rolle
sammen med Sør –Trøndelag fylkeskommune og ATB for å sikre at rammebetingelsene og den nye rutestrukturen blir
egnet til å nå målet om å øke andelen kollektivreisende på strekningen Støren – Trondheim.
Det er avsatt areal til jernbane i Engan med tanke på å videreutvikle Støren stasjon som fortsatt knutepunkt i Gauldalen.
Det er avsatt areal til eventuelt fremtidig togstopp ved Gauldal skole og kultursenter innen eksisterende
eiendomsgrenser til jernbaneverket.
Gang- og Sykkelvei
Sentrumsplan har et mål om å etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett slik at det er attraktivt å gå eller
sykle i Støren. Det er en særlig viktig oppgave å sikre trygge trafikkforholdene for barn- og unge som sykler til skole og
fritidsaktiviteter. Gang- og sykkelvei på strekningen Støren stasjon – Norsk kylling og adkomst til Frøset prioriteres.
Dette reguleres i bestemmelsene.
Parkering
Sentrumsplan har et mål om at parkeringsdekningen i Støren er god, uten at det utgjør en arealmessig dominerende del
av sentrum. Dette gjøres gjennom å utrede det totale parkeringsbehovet, avklare muligheter for parkering av store biler
utenfor sentrum samt jobbe for effektiv arealbruk. Parkering har vært sentralt i planarbeidet, og det skal utarbeides
parkeringsvedtekter som et verktøy for styring.
Teknisk infrastruktur
Høydebasseng og vannbehandlingsanlegg er avsatt som eget formål i utkast til plan.
Støren vannverk er Størens nye hovedvannkilde vest for Mosøya. Hovedvannkilden er avsatt som eget arealformål
(o_ABA4). Området rundt vannverket er avsatt med hensynssone – område for grunnvanns-/vannforsyning (120_1-3).
Reservevannkilde for Støren er Kvennvatnet. Denne ligger som hensynssone med tilhørende bestemmelser.
4.1.6

Folkehelse

Folkehelse har vært gjennomgående tema i sentrumsprosjekt Støren og hensyntatt i medvirkningsprosessen.
Befolkningens helse og tilgjengelighet til uteområder er et eget punkt i konsekvensvurderingen. Det har vært fokus på
tilgjengelighet til friluftsområder ved tilrettelegging av nye boligområder samt sikre arealformål for grønnstruktur i
sentrum. I planarbeidet har det vært viktig å sikre gode og store offentlige areal til skole, barnehage, idrettsanlegg samt
turløype i Støren sentrum.
Planforslaget legger opp til at de helsemessige konsekvensene av et reguleringsarbeid skal belyses før et planforslag kan
tas opp til behandling. Dette er ivaretatt i bestemmelsene til planen.
4.1.7

Universell utforming

Universell utforming har vært tema under arbeidet med tilrettelegging for parkering og ivaretas gjennom bestemmelser
til planen.
4.1.8

Barn og unges interesser

Hensynet til barn og unge er vektlagt som eget punkt i konsekvensutredningen. I planforslaget foreslås det
bestemmelser både knyttet til funksjon og prosess når det gjelder å ivareta barn og unge som samfunnsaktører.

4.1.9

Andre forhold

Oppheving av reguleringsplaner
Alle reguleringsplaner vedtatt før 01.01.2000 (40 stk.) er gjennomgått og 27 av disse vurderes opphevet.
Det er utformet bestemmelser og retningslinjer til planen som ivaretar intensjonen i de planene som vurderes opphevet
(det vises til bestemmelser og retningslinjer for kommunedelplan Støren).
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4.2

Planlagt arealbruk

Under beskrives de enkelte arealbruksformålene som er benyttet i planen i henhold til prinsippene for framtidig
utvikling av «Støren 2040».
4.2.1

Arealbruksformål på plankartet

Plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr 71) er lagt til grunn ved framstilling av kommunedelplan
Støren (arealdelen). Arealdelen skal vise hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i reguleringsplaner,
enkeltsaksbehandling og gjennom senere forvaltning av arealene.
Følgende arealformål med underformål inngår i planutkast til kommunedelplan Støren:


§ 11-7 nr. 1 Bebyggelse og anlegg
1. Boligbebyggelse
2. Sentrumsformål
3. Forretninger
4. Offentlig eller privat tjenesteyting
5. Fritids- og turistformål
6. Råstoffutvinning
7. Næringsvirksomhet
8. Idrettsanlegg
9. Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg
10. Grav- og urnelund
11. Kombinert bebyggelse- og arealformål



§ 11-7 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
1 Veg
2 Bane- og jernbane
3 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur



§ 11-7 nr. 3 Grønnstruktur
1 Grønnstruktur
2 Friområde
3 Park



§ 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsliv
1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag
2 LNFR areal for spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse



§ 11-7 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
1 Naturområde



§12-6 Hensynssoner
1 Sikrings-, støy og faresoner

Hvert formål har sin farge, og fargen vises i tegnforklaringen på arealplankartet. Arealformålet vises som nåværende
(lysere nyanse) eller framtidige (mørkere nyanse). Alle delområdene har en kode og finnes igjen i bestemmelsene.
Bruk av hensynssoner følger av pbl § 11-8. Hensynssoner legges oppå arealformålene og er uavhengig av formålet. En
hensynssone sier noe om hvilke hensyn som må tas når det området den dekker tas i bruk og eventuelt utvikles videre.
Hensynssonene er delt inn i seks hovedkategorier. De fleste av disse er vist i eget plankart og ivaretatt gjennom
bestemmelser eller retningslinjer.
Mange områder i Støren er potensielle områder for ulike typer ras og skred på grunn av helningsgrad. På grunn av
lesbarhet er disse områdene valgt ikke inn lagt i hensynssonekartet. Ras og skred forutsettes undersøkt i hver enkelt
planprosess.
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Til hvert av arealformålene og hensynssone er det gitt bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser angir juridisk
bindende vilkår som skal følges og som må søkes dispensasjon fra hvis de ikke følges. Retningslinjene angir forhold og
prinsipper som bør følges. Fravik fra både bestemmelser og retningslinjer skal angis og begrunnes.
Plankartet må leses og forstås i sammenheng med planbestemmelsene.
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5
5.1

Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader
Innkomne merknader
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 17 brev/e-poster med merknader og innspill til planarbeidet.

Innspill fra offentlige virksomheter:

Dato

Innspill fra

Forslagsstiller kommentar

Vurdering

23.09.13

MGK er kjent med
Jernbaneverket
(JBV)
sine planer i området og
tar det derfor med som
eget innspill

*JBV planlegger å stenge 2 planoverganger på
Dovrebanen/Rørosbanen ved Støren stasjon –
forutsetter ny atkomstveg på østsiden av
jernbanen

I Sentrumsprosjekt Støren er
området
ved
Gaula
og
gammelelva
tenkt
som
et
fremtidig turområde for Størens
innbyggere.
Området
ved
Gammelelva har potensiale for å
ivareta et rikt biologisk mangfold,
dersom det ryddes opp og
tilrettelegges.
Tilrådning: Innspillet tas ikke
til følge

27.06.12

Støren kirkelige fellesråd
V/Kirkeverge

*Behov for utvidelse av kirkegård til fremtidig
grav- og urnelund (nord for kirke) etter 2030

Se konsekvensutredning offentlig
tjenesteyting
Tilrådning: innspillet tas til
følge

23.01.13

Barnehagefaglig
ansvarlig

*Behov for ny 5. avdelingsbarnehage

Se konsekvensutredning offentlig
tjenesteyting
Tilrådning: innstilling tas til
følge

25.01.13

Skolefaglig ansvarlig

*Behov for ny barneskole i 2025

Se konsekvensutredning offentlig
tjenesteyting
Tilrådning: innstilling tas til
følge

23.12.13

ASVO V/leder

*ASVO
driver
vaktmestertjenester,
vedproduksjon etc.

i
hovedsak
med
salg
av
keramikk,

*ASVO bygger om administrasjonsbygget på
«gammelsaga» nyåret 2014
*Behov for mer areal til lagring og produksjon
av ved – ca. 400 – 500 m2 i løpet av 2014

04.12.13

NPF

*Laksesti Prestteigen – Frøsetøran – Prestteigen

ASVO orienterer om at dagnes
produksjonen medfører noe støy
og at et vedlager derfor bør
bygges på en fremtidig tomt, og
ikke i et planlagt fremtidig
boligområde.
Tilrådning: innspillet er vurdert
og det anbefales at ASVO i
fremtida etablerer seg i Liøya.
Innspillene er registrert

*Generelt – ta i bruk arealet rundt elvene
*Parkering i skråning under jernbane – finn
helhetlige løsninger for parkering i Støren
*Rundkjøring i Prestgårdsbakken
*Norsk kylling legges ved E6
*Utarbeide behovsanalyse for næringsarealer
*Viktig med fortetting
06.12.13

Administrativ ledelse

*Tomt til lysgården
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Innspillene er registrert

*6-8 nye boliger for funksjonshemmede
*Ny barnehage på Teigen
*Gangbru/undergang Basmoen
*Jernbaneavstigning Basmoen
*Gjenopprette trase for gammel lysløype
06.12.13

Lysgården V/Enhet for
kultur og oppvekst

*Driver med tilrettelagt arbeid og aktivitet for
de som av ulike grunner faller utenfor det
ordinære arbeidsmarkedet.
*Lysgården har eget butikksalg som de selv
produserer varer til. Det meste av produksjonen
foregår innomhus, mens noe vedproduksjon er
forespeilet å være utomhus.
*Eksisterende bygning er ikke egnet og det må
bygges nytt
*Det er ønskelig at en slik arbeidsplass
etableres sentralt i Støren og sentralt i forhold til
hvor brukerne er bosatt (området rundt Korsen)
*Lysgården har per i dag ca. 1,7 daa tomt
*Behovet for nytt areal antas å være på 3,5 -4
daa, hvor et bygg vil være på ca. 1000 daa.
Resterende areal skal brukes til parkering,
lagring, produksjon, uteaktiviteter og sosial
trening for brukerne.

Ut i fra brukere og type aktiviteter
hos Lysgården vil det være
hensiktsmessig at Lysgården
ligger sentralt i Støren og nært
offentlige tjenestetilbud.
Korsen, Snurruhagen leir og den
gamle Statoil tomta er vurdert.
Mulighetsstudie viser at arealet på
Korsen først og fremst egner seg
til høy fortetting av bolig, med
noe næring og tjenesteyting i
tillegg. Snurruhagen er derfor
vurdert til å egne seg mindre i et
slikt konsept.
Snurruhagen leir avsettes til
sentrumsformål (handel, service
og bolig) i planutkast. Dette vil
være en sentral tomt i forhold til å
knytte sammen Korsen og
Prestteigen til ett tydelig sentrum
(jfr. kartskisse Støren 2040).
Vedproduksjon vil være lite egnet
midt i sentrum, og ei slik tomt bør
ha høy arealutnyttelse.
Den «gamle Statoil tomta» ligger
ved sykehjemmet, og brukes i
hovedsak til parkering. Området
er i planutkast avsatt til offentlig
formål.
Kapasiteten for sykehjemsplasser
er god frem til 2025. Samtidig er
det planer om å flytte en del
virksomheter som tannlege, lege
osv til fremtidg tomt på Korsen,
noe som vil kunne frigjøre arealer
til nye sykehjemsplasser her.
«Statoiltomta» er på ca. 2 daa.
Arealet vest for Fredheimtunet er
avsatt til parkområde (2-3 daa) og
vil kunne fungere som uteområde
for flere brukergrupper, deriblant
brukere ved Snurruhagen.
Parkering er et sentralt tema i
kommunedelplan arbeidet og det
vil bli laget egne vedtekter for
dette fremover.
Tilrådning: det anbefales at det
ses nærmere på den gamle
statoiltomta for bygging av ny
Lysgård.

12.12.13

Enhet

for

pleie

og

*Kapasiteten på sykehjemsplasser er i henhold
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Tilrådning: Det avsettes ikke nye

omsorg

til normen frem til 2024. Midtre Gauldal har
behov for en økning på ca 40 boliger for eldre
ut i fra dagens situasjon i 2040, dette ut i fra
dagens nasjonale veiledende norm og prognoser
for befolkningsutvikling.

arealer til offentlig formål med
bakgrunn dagens kapasitet på
sykehjemsplasser. Det foreligger i
dag mye tilgjengelig areal til
offentlig formål, som i hovedsak
brukes til overflateparkering.
Dette ligger nå som en
«kapasitet» til fremtidig bruk.

Innspill fra andre:
Dato

Innspill fra

Forslagsstiller
kommentar

Vurdering

Høst 2012

Støren Betong

*Ønsker
å
bygge
ny
betongfabrikk i løpet av kort tid

Innspillet er positivt i forhold til målet om et
«tydelig og attraktivt» sentrum, der industri på sikt
skal flyttes ut og legges i ytterkant av sentrum
(ABC – prinsippet).

*Ønsker i utgangspunktet å
flytte ut av Støren sentrum
*Ønsker god adkomst
eksponering til vei

og

Moøya, Liøya, Frøsetøran og Kroken er vurdert som
aktuelle arealer underveis i prosessen med
kommunedelplan Støren. Kroken tegner ser ut som
den beste løsningen for en slik type bedrift på grunn
av:
*I utkant av sentrum
*Lite egnet til bolig eller annen type bedrift pga.
dårlige klimatiske forhold
*God adkomst til FV30 og nært avkjøring til E6
*Godt eksponert fra FV30
*Lite boliger rundt
*Ikke dyrket mark, men beitemark
Tilrådning: det anbefales at Støren Betong
utvikler ny fabrikk på arealet Kroken.

06.09.12

05.12.13

Grunneiere
med
innspill
om
eneboligområder på
utvalgsmøte NPM

*Kvasshyllan,
Granmon,
Husåsen,
Flatreitan,
Bakkplassen, Mosøkkja

Se konsekvensutredning områder for enebolig

Ramlo
V/Jan
Ovidth

*Innspill om mulig framtidig
massetak på Kvasshyllan (vest
for Håggåbrua) - innspillet
ligger
utenfor
dagens
planområde, men ettersom det
har kommet inn i løpet av
prosessen tar vi det med som et
innspill

Med et samlet uttaksvolum på ca. 4,3 millioner
kubikkmeter og et årlig uttak på 107 500 m3 vil
massetaket ha en driftstid på om lag 40 år. Det er
snakk om store ressurser. I henhold til oversendt
redegjørelse for mulig regulering av området er det
vurdert gode løsninger som blir lite synlig fra Støren
sentrum.

sandtak
Torstein

*Størrelse på planområdet er på
266 daa og brukes per i dag til
jordbruk og hogst
*Geotekniske
undersøkelser
viser dype forekomster med
sand og grus
*Landskapsformen
ut
mot
Gaula søkes beholdt, og
adkomsten legges i en V- dal
mot Gaula i øst
*Ved endt uttak revegeteres
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Tilrådning: Frøset utvides

Redegjørelsen sier imidlertid ingenting om hvor
transporten av masse vil foregå. Dette er en
vesentlig problemstilling i forhold til utfordringene
vi har i Støren når det gjelder adkomst til/fra Støren
nord – i og med at det her kun er mulig å kjøre inn
på E6 nordover. Dersom massen skal fraktes
sørover må transporten gå igjennom gamle Støren
sentrum, noe som er lite ønskelig utvikling og som
vil medføre store konsekvenser for trafikken og
infrastrukturen Støren sentrum.
Tiltaket er et enormt stort naturinngrep som vil
være synlig/sette spor for all fremtid. Samtidig er
det en kjempestor og verdifull ressurs som for en

området i tråd med evt. godkjent
reguleringsplan

periode vil dekke behovet for flere store
utbyggingsprosjekter i Midtre Gauldal og Gauldalen
for øvrig.
Landskapsmessig er området veldig spesielt.
Kvasshylla er et isranddelta fra siste istid, med
marine avsetninger fra samme tidsperiode. Området
består av bratte nord- og østvendte dalsider ned mot
Gaula. Elva samler vannet som passerer gjennom et
trangere parti ved Haga bru, øst for Kvasshyllan, før
landskapet åpner seg videre nedover Gauldalen.
Sentrumsprosjekt Støren har hatt som mål å skape et
mere tydelig og attraktivt sentrum. Et slikt
masseuttak vil nødvendigvis ikke være med å bygge
opp under dette målet og den «oppryddingen» som
nå gjøres i og rundt Støren.
Tilrådning: Innspillet tas ikke til følge i denne
omgang. Det vil være aktuelt å ta arealet inn i en
fremtidig planavgrensning. Landskapselementet
og tilrettelegging av infrastruktur må da bli en
viktig del av vurderingen.

24.10.2013

Byggeriet
Byggshop
m. flere

Støren

*Leieavtalen mellom Midtre
Gauldal kommune og Byggshop
Støren er oppsagt
*Som en konsekvens er dette er
det ønskelig med et samarbeid
mellom
Byggshop
Støren,
Støren
Elkjøp,
Storlismia
Oppdal og evt. flere om å bygge
nytt ved Europris i Moøya.
*Arealbehov er anslått til 56000m2 inkl. uteområde

Viser til «Støren 2040» og ABC – modellen for
næring. Byggshop m. fl. driver en type næring som
ikke passer inn i en «sentrumskjerne» (handel og
service). Likevel vil de være både middels besøksog arbeidskraftintensiv, og bør ikke ligge langt
utenfor sentrum.
Det er tidligere presisert politisk at vei nord for
gamle idrettsplassen skal være grense mot tyngre
type næring (Støren stål og Block Watne).
Det er meget positivt at flere bedrifter forsøker å
samordne seg på denne måten for å finne gode
løsninger for høy arealutnyttelse.
Tilrådning: Innspillet tas til følge og det
anbefales at Moøya sør utvikles videre til mer
arealkrevende forretningsvirksomhet. Det settes
krav om detaljregulering av området.

29.10.2013

Ramudden
AS

Norge

*Ønsker nærhet til E6. Kan ikke
se at det per i dag og fremover
er tilgjengelige arealer på Støren
som fyller ønskelige behov

Innspillet er registrert

*Ønske om å være informert om
hva som skjer ang. næringsareal
på Støren
18.12.2013

Sameiet
Fredheimtunet
V/Styreleder

*Tre innkjørsler til FV30 ligger
side om side ved Fredheimtunet
(i tillegg til avkjøring fra
helsesentret).
Alle
krysser
etablert gangfelt

Fire påkjørsler side om side er uoversiktlig og
trafikkfarlig, og det vil være hensiktsmessig å se på
løsninger for en samordning fra 4 til 2. Angående
plassering av søppelcontainere må dette vurderes
samtidig med ny regulering av området.

*Innkjørsel til gjesteparkering
ligger rett ovenfor nedkjøring
fra Soknesmoen i tillegg til en
fotgjengerovergang over FV 30
– trafikkfarlig

Tilrådning: innspillet tas til følge og det kreves
ny regulering av området.

*Det er ønskelig å snevre inn 2
innkjørsler i nord til en
*Avkjørsel til gjesteparkering
stenges for kjøretøy og flyttes
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sørover mot gamle
tomta.
Samordnes
avkjørsel sykehjemmet

Statoil
med

*Fredheimtunet mangler plass
til sine søppelcontainere og
ønsker å plassere disse i
forbindelse med ny adkomst
19.12.13

Frøset gård

*Frøsethølen er et godt kjent
fiskevald blant sportsfiskere.
*Frøset gård driver utleie av
fiske
og
overnatting
i
forbindelse med Frøsethølen og
er
en
viktig
del
av
næringsinntekten på gården.
*Frøset gård er bekymret over
hva som vil skje med
Frøsethølen
dersom
det
tilrettelegges for bolig og handel
inn til fiskehølen.
*Frøset gård ber om at det
reguleres inn en klausul om
inngjerding av området ut mot
Frøsethølen. Gjerdet må være så
høyt at det hindrer ferdsel inn på
eiendommen for å ivareta
fortsatt attraktivt fiske i
området.
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Deler av området som i dag avsettes til
sentrumsformål ligger som Industri i eksisterende
plan, uten at det har bydd på utfordringer.
Det finnes ikke anledning for kommunen til
klausulere inngjerding av et område for å hindre
allmenn ferdsel. Ferdsel kan imidlertid styres
gjennom tilrettelegging av turstier utenom aktuelt
område.
Tilrådning: Innspillet tas delvis til følge ved å
justere grense slik at avstanden mellom
sentrumsformål og Gaula blir lengre. Ferdsel
kanaliseres gjennom tilrettelegging av tursti.

6

Norsk kylling

Etter dialog med Norsk kylling er det forespeilet at bedriften i løpet av en 5 – års periode ønsker å flytte fabrikken fra
Engan til et annet område på Støren. Norsk kylling er en viktig bedrift for kommunen i forhold til antall arbeidsplasser,
men også i forhold til hvor kommunen skal tilrettelegge for fremtidig næringsutvikling i Støren. Vi ønsker derfor å
vurdere fremtidige muligheter for hvor en ny fabrikk kan etablere seg utfra et forespeilet behov for areal på ca. 80 daa,
uavhengig av planområdets avgrensning. Norsk Kylling vurderes derfor som eget kapittel i denne planbeskrivelsen.
Bakgrunn
Norsk kylling ble grunnlagt i en tidligere konfeksjonsfabrikk i 1991, som en liten bedrift i et godt etablert boligområde i
jernbaneområdet Engan på Støren. Etter hvert vokste fabrikken seg stor og er per i dag påbygd omkring 10 ganger innen
et areal på ca. 20 daa.
Midtre Gauldal kommune har hatt befolkningsvekst siden slutten av 90 – tallet, som i all hovedsak skyldes utenlandske
arbeidsinnvandrere til Norsk kylling. Bedriften har omkring 320 ansatte per i dag og «rykter» sier at de har mål om å
øke antall ansatte til det dobbelte løpet av kort tid.
Norsk kylling er i dag en næringsmiddelbedrift som slakter og videreforedler kylling og kalkun og hadde i 2012 en
omsetning på som tilsvarer rundt 30 % av kylling markedet i Norge. Bedriften er siden 2012 eid av REMA 1000.
Utfordringer med beliggenheten av dagens fabrikk:
-

Blanding av bolig- og næringsformål.

-

Fabrikken har liten mulighet for utvidelse der den ligger i dag.

-

Det rapporteres om at det er vanskelig å drive effektivt etter mange runder med påbygging

Infrastrukturen er lite gunstig i forhold til avkjøring E6, slik at transport sørover/sørfra må foregå gjennom
Støren sentrum, noe som medfører trafikkfarlige situasjoner, forurensing (støy og lukt) og et lite trivelig sentrum. Frakt
til og fra Norsk Kylling foregår i hovedsak med store biler.

Ved tilrettelegging av nytt areal til Norsk Kylling er det ønskelig å unngå ovenstående utfordringer.
Følgende områder er vurdert som aktuelle:
Frøsetøran (nytt område – innspill fra grunneier som et alternativ ved evt. nyetablering av Norsk kylling).
Arealet ligger som fremtidig næringsareal i utkast til kommunedelplan Støren – Se KU
Liøya (eksisterende område for industri). Avsatt til industriområde i eksisterende plan og videreføres med
samme formål i utkast til plan.
Nerøyen (nytt område – initiativ fra kommunen etter samtale med grunneier) – Nerøyen ligger utenfor
planområde og vil kun være aktuelt for en evt. ny fabrikk av Norsk kylling - Se KU under
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Nerøyen

Beskrivelse:
Infrastruktur:
Lokalisering:

Ca. 6 daa av arealet er fulldyrket jord. Resten av arealet består av jorddekt fastmark, noe myr og skog.
Kvartærgeologisk løsmassekart fra NGU (1988) viser breelv og elveavsetninger i området. Arealet er eksponert
fra E6. konfliktpotensial i forhold til landbruk og evt. adkomst. Arealet er ca 90 daa slik det er vist på kartutsnitt.
Arealet ligger med adkomst fra E6. Statens vegvesen har skissert planer om ny adkomst til arealet på Nerøyen.
Per i dag er det gang- og sykkelvei fra Støren sentrum til bru ved Gunhildsøyen.
Området ligger ca. 3 km sør for Støren sentrum og i overkant av 1 km fra eksisterende industriområde i Liøya.
Verdivurdering

Naturverdier
og
biologisk
mangfold
Friluftsliv
Kulturminne
og
kulturmiljø
Landbruk
Landskap

Liten
x

Middels

x
x
x
x

Stor

Vurdering
Ingen kjente registreringer.

Ingen kjente registreringer
Ingen kjente registreringer. Gården har imidlertid vært drevet som landbrukseiendom
fra 1600 – tallet og sannsynligvis så tidlig som fra middelalderen. Sammen med
Øverøyen og Ytterøyen danner dette et kulturlandskap.
Ca. 6 daa fulldyrket flatt areal i drift
Eksponert fra E6 sørfra

Konsekvensutredning
Gradering Vurdering
-1
Etablering av en ny fabrikk vil sannsynligvis medføre noe forurensing. Det vil likevel
være slik at det ved oppbygging av ny fabrikk vil settes strenge krav fra offentlige
myndigheter i forhold til at forurensing ivaretas på en god måte
Transportbehov,
-3
Per i dag foreligger direkte adkomst til E6. På sikt må det ses på en felles løsning med evt.
energibruk og
ny adkomst fra boliger lenger sør. Avstand til sentrum er i overkant av 3 km. Det mangler
energiløsninger
gang- og sykkelvei i ca. 250 meter fra Gunhildsøybrua og sørover, noe som må på
etableres før en fabrikk evt. etableres
Kulturminner og
-1
Ved etablering av Norsk Kylling i nordlig del av kulturlandskapet på Nerøyen, vil dette ha
kulturmiljø
noe konsekvenser for det helhetlige kulturlandskapet på Øyen – gårdene. Konsekvensen
er mindre i og med at et «utkant» - område avsettes
Naturmangfold
0
En bekk renner gjennom området. Denne må hensytas i utviklingen av området.
Sikring av jordressurser
-1
Arealet som i dag brukes i landbruksproduksjon er svært lite, og vil få små konsekvenser
landbruket
Landskap
0
Ved å etablere en fabrikk i et landskap med høyder/åser rundt vil det bli lite eksponert.
Befolkningens helse og
-1
Dersom Norsk kylling skal etableres på Nerøyen må det tilrettelegges for gang- og
tilgjengelighet til
sykkelvei fra Gunhildsøybrua.
uteområder
Forholdet til strategi for
+1
I henhold til ABC – prinsippet ville arealet egne seg godt for en type næring som Norsk
fremtidig arealbruk
kylling.
Barn og unges
0
oppvekstsvilkår ellers
Samfunnssikkerhet
-1
Store deler av arealet øst for jernbane vil i henhold til aktsomhetskart kunne ligge i sone
for snøskred. Området må evt. utredes og rassikres.
Tema
Forurensing
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Vurdering:
Norsk kylling sin beliggenhet i Engan er og har vært preget av store utfordringer. Kommunen er i utgangspunktet
positive til signaler om flytting til et annet område i Støren. En flytting vil kunne frigjøre sårt tiltrengt næringsareal til
andre typer næring i Støren, som er bedre egnet i et boligområde.
Frøsetøran har en størrelse på ca. 80 daa og kom som et innspill fra grunneier i forbindelse med at Norsk Kylling
signaliserte flytting. Frøsetøran har mange utfordringer i form av grunnvannskilde, det er flomusatt,
jordvernproblematikk, byggegrenser fra vei og jernbane i tillegg til at området har en dårlig adkomst per i dag: under E6
bru – tunell – over Frøsetbrua og gjennom «nye Støren sentrum».
Fordelen med arealet er at det ligger sentralt i Støren med gåavstand til de fleste boligområder, selv om både Gaula og
jernbanen er barrierer. Det vil være nødvendig å etablere en adkomst til E6. En evt. fremtidig fabrikk her vil være godt
synlig fra E6.
Liøya er et allerede etablert område for næring sør vest for Støren. Ca. 70-80 daa av Liøya står ubebygd per i dag
(dersom en tar med området nord for gamle E6 til Soknes.) Fire boliger er etablert i området. Arealet er flatt og
vegetasjonen består først og fremst av gråor. Det foreligger allerede adkomst til E6 både nordover og sørover. Arealet er
meget godt eksponert fra E6. Liøya ligger 1,5-2 km fra «nye Støren sentrum» og det er etablert gang- og sykkelvei. Det
legges for øvrig opp til høy fortetting av boliger i retning Liøya i utkast til plan, slik at ansatte kan bo relativt nært evt.
ny bedrift i området.
En utfordring med Liøya er at området har flere grunneiere med hver sine arealer, noe som kan gjøre at det tar tid å få
realisert arealet. Samtidig er området svært attraktivt for mindre bedrifter som ønsker å etablere seg i Støren og som
samtidig ønsker å være nært E6. Liøya har potensiale til høy fortetting for fremtidige små bedrifter.
Nerøyen blir evt. åpning av et nytt område for næring. Arealet ligger per i dag utenfor planområde og det er ikke
utarbeidet plankart for området på nåværende tidsunkt. Området ligger ca. 3 km fra «nye Støren sentrum» og det
mangler ca. 350 m med gang- og sykkelvei. Arealet har to grunneiere, der en grunneier har overflate arealet og der den
andre sannsynligvis eier ca. 3000 m2 med fjellhall (ut mot E6). Foreslått areal krever opparbeidelse i form av flytting av
masse.
Ulempen med Nerøyen er avstanden til sentrum i forhold til frakt av ansatte, men dette kan løses med skyttelbusser.
Fordelen er at vi unngår flomproblematikk, liten og ingen jordvernproblematikk, ingen konflikt mellom bolig og
næring, arealet er godt eksponert til E6, det foreligger allerede en adkomst til området samtidig som området kan
planlegges mest mulig effektivt når det ikke er bebygd fra før. Statens vegvesen har skissert ny avkjørsel til E6 fra
eksisterende boligområde lenger sør, som må ses i sammenheng med evt. ny etablering av næringsområde.
Konklusjon/tilrådning:
Etter en samlet vurdering er Nerøyen det beste alternativet for utvikling av nye Norsk Kylling. Det nest beste
alternativet vil være Liøya, mens Frøsetøran har flest utfordringer ut i fra den kunnskapen vi sitter med i dag. Det må
presiseres at det her kan være utfordringer som vi ikke ser per i dag.
Planområdet utvides ved at det utarbeides et eget kart for Nerøyen som tas inn som et fremtidig område for næring i
kommunedelplan Støren.
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7

Rettsvirkning av kommunedelplan Støren

Kommunedelplan Støren er direkte rettslig bindende for framtidig arealbruk, for såvel offentlige som private
grunneiere og andre rettighetshavere. Det kan ikke settes i verk tiltak som er i strid med en vedtatt plan (plankart) eller
planbestemmelser. Planen ligger fast til kommunestyret finner grunn til å fatte nytt planvedtak med et annet innhold.
Dette kan enten skje ved endring av arealdelen, gjerne i forbindelse med rulleringen, eller ved at det vedtas en
reguleringsplan med et annet innhold enn kommuneplanen.
Kommunedelplan Støren innebærer imidlertid ikke at det er gjennomføringsplikt for tiltakene. Det er f.eks. ikke plikt
for grunneier å bygge ut et område avsatt til bolig.
Rettsvirkningene av kommunedelplan Støren blir ikke satt til side av (vedtak etter) annen lovgivning. Planens
rettsvirkninger gjelder fullt ut selv om det f.eks. er gitt konsesjon for et tiltak etter særlov. En bør imidlertid være
oppmerksom på at forholdet til automatisk fredete kulturminner normalt ikke er avklart på dette plannivået, jf. lov om
kulturminner (eksempelvis Soknesjordet).
Forholdet til eksisterende paner: Rettsvirkningen av kommunedelplan vedtak innebærer ikke at eldre reguleringsplaner
oppheves, men at rettsvirkningen av den gamle planen settes til side. Eldre rikspolitiske bestemmelser,
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner supplerer og utfyller kommuneplanens arealdel der det ikke er motstrid mellom
disse.
For å unngå tvil om arealangivelsen på plankartet er i samsvar med eldre reguleringsplan er det angitt i
planbestemmelsene hvilke eksisterende reguleringsplaner som fortsatt gjelder.
Dispensasjon: Jfr § 7 i PBL gis det faste utvalg for plansaker (NPM – utvalget) hjemmel til å dispensere fra planen. Det
kan ikke gis dispensasjon uten at det foreligger særlige grunner. Dette innebærer at ingen har krav på dispensasjon.
Dispensasjon må knytte seg til konkrete søknadstema.
Formålet med kommunedelplan Støren er å bestemme hvordan arealene skal anvendes i framtiden. Dette oppnås bare
dersom de mange etterfølgende vedtak av betydning for arealbruken respekterer planen og bidrar til at den
gjennomføres. Det ligger i dette at myndighetene så langt som mulig skal følge planen når det skal treffes vedtak. Dette
må også ses på bakgrunn av at de samme myndighetene skal ha deltatt i planprosessen forut for planvedtaket, og da har
hatt muligheten for å påvirke innholdet ut fra de interesser de representerer.
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8

Adresseliste

Plandokumentet er utsendt til følgende:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen
Jernbaneverket
Sametinget
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktorat for mineralforvalting
Mattilsynet

postmottak@fmst.no
postmottak@stfk.no
firmapost-midt@vegvesen.no
postmottak@jbv.no
samediggi@samediggi.no
rm@nve.no
mail@dirmin.no
postmottak@mattilsynet.no

Reindriftsforvaltningen

postmottak@fmst.no

Statskog
Allskog
Opplysningsvesenets fond
Nidaros Bispedømmeråd
Støren Kirkelig fellesråd
Støren Menighetsråd

geir.wagnild@statskog.no
firmapost@allkog.no
ovf@ovf.no
nidaros.bdr@kirken.no
v Inger Winsnes Fløttum, 7387 Singsås
v Else Marie Snøan, 7290 Støren

Idrettsråd
Ungdomsråd
Eldreråd
Funksjonshemmede råd

v Olav Reidar Solberg, 7298 Budal
v Kjerstin Kosberg
v Lars Frisvold, Skyttarveien 27, 7290 Støren
v Lars Woldmo, Innlegget 7, 7290 Støren

Gauldal Energi AS
Statnett

post@gauldalenergi.no
firmapost@statnett.no

Melhus kommune
Rennebu kommune
Holtålen kommune

postmottak@melhus.kommune.no
postmottak@rennebu.kommune.no
epost@holtalen.kommune.no

Internt
Kultur og fritid
Landbruk
Kart/oppmåling
Skog, vilt, naturmangfold
Skole/barnehage
Eiendom / Kommunalteknikk
Kommunelegen
Næringsrådgiver
Helsefaglig rådgiver
Barnehagefaglig rådgiver
Skolefaglig rådgiver

v May Britt Aas
v Signe Lise Skjerdal og Aril Røttum
v Ann Jorunn Byggstøyl og Roger Monsen
v Kai Børge Amdal
v Toril Grøtte og Gunn Bergmann
v Stein Strand
v Erik Takyi
v Katarina Berit Fugger
v Målfrid Bogen
v Torill Grøtte
v Gunn Bergmann

Barnas representant

v Oddveig Børset

Frivillige lag og foreninger
Støren sportsklubb
Internasjonal kvinnegruppe
Midtre Gauldal Handicaplag
Midtre Gauldal LHL
Midtre Gauldal Hørsellag
Støren helselag
Støren jff
Støren museum og historielag
Engan vel
Frøset vel

v Egil Bårdset egil.baarseth@baarseth-regnskap.no
v Thungwan Thumraksa thongw@online.no
v Oliv Gjesmo, Flatreitan 4A, 7290 Støren
v Lars Woldmo lars.woldmo@online.no
v Reidun Dragåsøyen, 7387 Singsås
v Kari Skinderhaug, 7290 Støren
v anders.gunhildsøien@melhus.kommune.no
v Jon Gunhildsøyen, 7290 Støren
v Lars Nordvik, 7290 Støren
v Turid Moe
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Soknesmoen velforening
Kulturens venner
Gauldal Rotary
Lions Club Støren
Støren pensjonistforening
Singsås/Støren bondelag
Fjellbonden bonde- og småbrukerlag
Midtre Gauldal skogeierlag

v Halvard Kjelås
v Kari Haukdal, 7290 Støren
v Per Olav Skjevdal, 7290 Støren
v Paul K. Jusnes pauju@online.no
v Ragnar Wisløff ragwis44@gmail.com
v helge.bjerkset@gauldalen.no
v jo-enli@online.no
v be-k-ho@online.no (Jens Olav Hov)

Skriftlige innspill
Frøset gård
Støren Betong
Ramlo Sandtak
Sameiet Fredheimtunet
Ramudden Norge AS
Byggeriet byggshop Støren
Kvasshyllan
Granmon
Husåsen
Flatreitan
Bakkplassen
Mosløkkja

v Knut Gunnar Frøseth, Frøsetveigen 6B, 7290 Støren
v Rune Folgerø, Prestteigen, 7290 Støren
v Jan Torstein Ovidth jan@ramlo.no
v Steinar Presthus, Spjeldbakkan 17D, 7290 Støren
v Steffen Rogstad steffen.rogstad@ramudden.no
v Tore Stensland tore@byggshoppen.no
v Bent Bordal, Kvasshyllan 5B, 7290 støren
v Nils Granmo, Granmoen, 7290 Støren
v Asgeir Folstad, Folstad, 7290 Støren
v Ivar Presthus, Soknes 6, 7290 Støren
v Tor-Odd Bones, 7290 Støren
v Rolf Moe Flåteplass, Mo gård, 7290 Støren

Kommunens nettsider
Annonsering

v Trønderbladet, Gauldalsposten og adresseavisen
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