Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Rådhuset
20.10.2014
13:00

Det inviteres til møte i NPM-utvalget.
Møtet vil med bakgrunn i befaring ved Kotsøy og Singsås tidligere på dagen, starte en time senere
enn vanlig. Oppmøte for befaringen skjer i utgangspunktet ved Støren Rådhus, kl. 10:00. For
vedkommende som bor i nærområdet Singsås/Kotsøy skjer oppmøte etter nærmere avtale.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Hubertina Doeven
Støren, den 13.10.2014.
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Se mottakerliste

Vår referanse
201207644-28

Deres referanse

Dato
04.06.2014

Høring av regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv – med frist for innspill 5.
september 2014
Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider med en regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv.
I den forbindelse sendes utkast til regional strategi på høring til alle kommuner og
videregående skoler i fylket for innspill.
Strategien er planlagt behandlet i Fylkestinget i oktober 2014.
Fylkeskommunen har oppgaver innen forvaltning og utviklingsarbeid innen områdene jakt,
fiske og friluftsliv. Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv beskriver status og mål for
Fylkeskommunens forvaltningsoppgaver og arbeid med verdiskaping og utvikling.
Foreslåtte mål og satsingsområder vil være styrende for fylkeskommunens arbeid på dette
fagfeltet. Arbeid og prioriteringer som skal utføres på området skal også sees i sammenheng
med fylkeskommunens øvrige oppgaver og rolle som regional planleggings- og
utviklingsaktør.
Jakt, fiske og friluftsliv er sentrale temaer som angår de aller fleste. I strategien er det
spesielt fokus på folkehelse, rekruttering og verdiskaping.
Se vedlagt utkast til regional strategi. Dokumentet og informasjon om strategidokumentet
finns også på våre nettsider (klikk link)
Vi ber om innspill til regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv innen 5. september.
Merk innspill med sak nr. 201207644 og send til postmottak@stfk.no
Dokumentet sendes kun elektronisk.
Med hilsen

Stig Roal Amundsen
Fagsjef

Tomas Lillehagen
Rådgiver

Saksbehandler: Tomas Lillehagen, tomas.lillehagen@stfk.no,
Postadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM

Telefon:
Bankkonto:
Org.nr.:
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+47 73 86 60 00
8601.27.27277
938 634 556

E-postadresse:
Postmottak@stfk.no
Internett:
www.stfk.no

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional Utvikling - Areal og Miljø

Mottaker
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Åfjord kommune
Agdenes kommune
Klæbu kommune
Orkdal kommune
Rissa kommune
Bjugn kommune
Frøya kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Åfjord videregående
skole
Byåsen
videregående skole
Frøya videregående
skole
Hitra videregående
skole
Skjetlein
videregående skole
Midtre Gauldal
kommune
Oppdal kommune
Ørland kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Roan kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Tydal kommune
Charlottenlund
videregående skole
Fosen videregående
skole
Gauldal
videregående skole
Heimdal
videregående skole
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Kontaktperson
Videregående
Opplæring

Adresse
Postboks
2350Sluppen
Øvre Årnes 7
Postboks 200
Postboks 83
Rådhusveien 13
Rådhuset
Postboks 152
Trondheimsveien 1
Hovsletta
Postboks 140
Kvamsveien 2
Rådhusveien 2

Post
7004 TRONDHEIM
7170 Åfjord
7316 LENSVIK
7541 KLÆBU
7301 ORKANGER
7100 RISSA
7160 BJUGN
7261 SISTRANDA
7200
KYRKSÆTERØRA
7240 HITRA
7380 ÅLEN
7551 HOMMELVIK
7336 MELDAL
7224 MELHUS
7170 ÅFJORD

Pb 5655 Sluppen

7484 TRONDHEIM

Postboks 44

7261 SISTRANDA
7240 HITRA
7083 LEINSTRAND

Rådhuset

7290 STØREN

Inge Krokanns veg 2
Postboks 401
Kommunehuset

7340 OPPDAL
7129 BREKSTAD
7740
STEINSDALEN
7391 RENNEBU
7180 ROAN
7374 RØROS
7580 SELBU
7353 BØRSA
7257 SNILLFJORD
7590 TYDAL
7458 TRONDHEIM

Myrveien 1
Bergmannsgata 19
Gjelbakken 15
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 8374
Jakobsli
Alf Nebbs gate 14

7160 BJUGN

Postboks 115

7291 STØREN

Postboks 9623
Saupstad

7478 TRONDHEIM
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Hemne
videregående skole
Malvik videregående
skole
Meldal videregående
skole
Melhus
videregående skole
Oppdal
videregående skole
Orkdal vidaregåande
skole
Rissa videregående
skole
Røros videregående
skole
Selbu videregående
skole
Strinda
videregående skole
Thora Storm
videregående skole
Tiller videregående
skole
Trondheim
Katedralskole
Trondheim
Kommune

Dokumentnr.: 201207644-28

Trondheimsveien 18
Postboks 23
Løkkenveien 117

7200
KYRKSÆTERØRA
7566 VIKHAMMER

Postboks 160

7332 LØKKEN
VERK
7223 MELHUS

Postboks 204

7341 OPPDAL

Follo

7300 ORKANGER
7100 RISSA

Postboks 301

7361 RØROS

Bellveien 50

7580 SELBU

Harald Bothners vei
21
Erling Skakkesgate
14
Postboks 63, Tiller

7052 TRONDHEIM

Munkegt. 8

7013 TRONDHEIM

Postboks 2300
Sluppen

7004 TRONDHEIM
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Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postuttak
7004 Trondheim

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 256/14
Deres ref:

Vår ref
2014/2028-2

Dato
28.08.2014

Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - regional strategi for jakt, fiske og
friluftsliv
Saksopplysninger:
Sør Trøndelag fylkeskommune har sendt «Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv» på høring.
Bakgrunnen for strategien er at fylkeskommunen, gjennom forvaltningsreformen, overtok de fleste
av fylkesmannens oppgaver innen friluftsliv og forvaltning av høstbare vilt- og fiskearter fra 2010.
Med bakgrunn i de nye oppgavene ønsker fylkeskommunen å utarbeide en strategi for arbeidet.
Vurderinger:
Midtre Gauldal kommune ser positivt på at Sør Trøndelag fylkeskommune starter et arbeid for å
sette fokus på områdene jakt, fiske og friluftsliv. Etter at fylkeskommunene tok over mange av
fylkesmannens oppgaver knyttet til dette fagområdet har det i Sør Trøndelag tatt litt tid før en har
kommet helt inn i de nye rollene.
Strategidokumentet bruker en stor del av dokumentet på å beskrive status og utfordringer knyttet til
jakt, fiske og friluftsliv. Her legges det stor vekt på statusbeskrivelsen som viser hvordan situasjonen
er i dag både på nasjonalt og regionalt nivå. Det er kanskje lagt litt mindre vekt på å få frem konkrete
utfordringer for tiden fremover, samt en beskrivelse av hva utfordringen skyldes. Dette gjelder
spesielt innenfor kapitelet som omhandler jakt.
Siste del av dokumentet omhandler målsettinger.
Hovedmålet er:
«Fylkeskommunens strategi for jakt, fiske og friluftsliv skal bidra til en større bevissthet innen utvikling og
utnyttelse av aktiviteter knyttet til jakt, fiske og friluftsliv til fremme av folkehelse, næringsutvikling og
bostedsutvikling, sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv».
Denne setningen er slik den fremstår ganske tung og lite konkret. En målsetting bør være enkel og
målbar. Hvem er det som skal bevisstgjøres gjennom strategien? Er det kommunene?, innbyggerne?,
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

lag og organisasjoner?, grunneiere?. Hvordan skal denne bevistgjøringen i sin tur måles for å se om
målsettingen er oppnådd?
For veien mot dette målet er det satt opp delmål og strategier. Delmålene listes opp innenfor
områdene:
- Styrke produktutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i jakt, fiske og friluftsliv.
- Styrke ressursforvaltningen knyttet til jakt, fiske og friluftsliv.
- Styrke arbeidet med folkehelse og rekruttering.
Områdene har underpunkter som lister opp de ulike delmålene. Her er det flere målsettinger som er
målbare og gode, og som vil kunne være målsettinger som lett kan trekkes inn i kommunenes arbeid
innenfor dette feltet.
For å nå disse delmålene er det satt opp en rekke ulike strategier som er:
- Produktutvikling
- Ressursforvaltning
- Helhetlige prosesser for et aktivt friluftsliv i kommunene
- Stimulere til friluftsaktivitet for barn, unge og personer som er lite aktive.
Flere av disse strategiene er knytt opp mot allerede eksisterende prosjekter og aktører. Dette
konkretiserer og styrker strategiene. Likevel savnes det en sterkere kobling mellom de ulike
delmålene og strategiene. For at en skal kunne nå målsettingen er det viktig å ha en strategi som
knyttes direkte til arbeidet mot målet.
Som en oppsummering ser Midtre Gauldal kommune positivt på at fylkeskommunen nå starter
arbeidet med å konkretisere oppgavene som ble tillagt fylkeskommunene gjennom
forvaltningsreformen.
Strategidokumentet setter opp en god oversikt over dagens situasjon og status, men kan bli mer
tydelig på hva som er de største utfordringene innenfor de ulike områdene.
Hovedmålet er litt tungt og lite konkret, noe som gjør at det blir lite målbart. Delmålene har flere
gode punkter som er godt forankret i allerede eksisterende prosjekter, men det savnes en større
kobling mellom delmålene og strategiene som er satt for å nå disse.
Vedtak:
Midtre-Gauldal Kommune tar Sør Trøndelag fylkeskommune sin «Regional strategi for jakt, fiske og
friluftsliv» til etterretning med de kommentarer som fremkommer under punktet vurderinger.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Kai Børge Amdal
skogbruksjef
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Fylkesmannen

i Scir-Trøndelag

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

Innvalgstelefon
73 19 91 51

Vår dato
11.07.2014
Deres dato
08.04.2014

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2014/3099-421.3
Deres ref.

2013 3602-7

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Klage på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av naust
ved Røsbjørgen Samsjøen - Midtre Gauldal 26/1
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
oppføring av naust. Kommunen avslo søknaden. Søker anfører urimelig
forskjellsbehandling. Fylkesmannen stadfester kommunens avslag.

Det vises til oversendelse fra Midtre Gauldal kommune 8. april 2014.
Saksgang
Anne K. Wibe Guttormsen søkte 20. september 2013 Midtre Gauldal kommune
om oppføring av båtnaust ved Samsjøen på eiendommen 26/1, eiendommen til
Bjarne Kristian Sveås. Naustet skal plasseres i LNF-område og innenfor 50meterssonen fra Samsjøen, og er derfor avhengig av dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.
Kommunen avslo i vedtak 19. november 2013 søknaden (sak PS122/13).
Vedtaket ble påklaget av Anne K. Wibe Guttormsen 3. desember 2013, med
tilleggsopplysninger 8. desember 2013.
Klagen ble behandlet i Utvalg for næring, plan og miljø 4. april 2014. Klagen ble
ikke tatt til følge, saken er oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig
avgjørelse.
Klagen
Klagen er begrunnet med at det foreligger urimelig forskjellsbehandling, da det
tidligere i 2013 ble tillatt oppført tre andre naust i området. Det vises til at
begrunnelsen er den samme som er angitt i to godkjente søknader, og de
søknadene er gitt dispensasjon med den begrunnelse at området er åpnet for
naustbebyggelse. Klager skal bygge på det samme området, et område som er
avgrenset, med plass til tre naust av samme størrelse og som bygges på linje
tilbaketrukket fra strandsonen. Naustet skal plasseres over høyeste
vannstandsnivå i Samsjøen noe som gir fri benyttelse av sandstrand og svaberg
til allmennheten. Hun sier videre at to av de godkjente søknadene er identiske
med hennes, og de samarbeidet i søknadsprosessen. Hun sier at hensynet bak
LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt, det er tatt tilstrekkelig hensyn til
Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal- og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling

www.fylkesmannen.no/st
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natur-, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, og mener
ikke at det foreligger tilstrekkelig relevante hensyn som begrunner
forskjellsbehandling.
Wibe Guttormsen har supplert klagen med brev til Fylkesmannen datert 29. april
2014.
Fylkesmannen viser til klagene og brevet av 29. april 2014 i sin helhet.
Fylkesmannen

bemerker:

F Ikesmannens kom etanse som kla einstans
Forvaltningsloven (fvl) § 34 danner det rettslige utgangspunktet 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.
Kla efrist o rettsli

kla einteresse

Klager har rettslig klageinteresse og klagen er rettidig, jf. fvl § 28 og § 29.
Planstatus o rettsli

ut an s unkt

Omsøkt areal er avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområder i
kommuneplanens arealdel 2010-2020, vedtatt 26. april 2010. Naust er ikke i
tråd med dette arealformålet, og tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelsen.
I kommuneplanen fremgår det videre at det ikke er tillatt med tiltak nevnt i
tidligere plan- og bygningsloven § 81, 84, 86a 86b og 93 eller fradeling/bortfeste
av tomt til slikt formål nærmere enn 50 meter fra vann og elver. Når det gjelder
Samsjøen, Holtsjøen og Holsjøen er det ikke tillatt å føre opp ny
fritidsbebyggelse nærmere enn 100 meter. Naust er ikke fritidsbebyggelse, og
det er derfor gjelder den generelle 50-metersgrensen mot vann. Naustet krever
derfor også dispensasjon fra byggegrensebestemmelse mot vann
kommuneplanens arealdel.
Etter pbl. § 19-2 kan det dispenseres fra bestemmelser i eller i medhold av
loven. 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, jf § 19-2 annet ledd. Begge vilkårene må
være oppfylt. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
I Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om
adgangen til å dispensere fra arealplaner:
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«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest
blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten
konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks.
dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der
reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig
utvikling av de gjenstående eiendommene.»
F Ikesmannens vurderin
I behandlingen av vedtaket i Utvalg for næring, plan og miljø, 19. november
2013 ble søknaden om oppføring av naust avslått. Avslaget begrunnes med at
summen av tiltaket ikke er forenlig med plan- og bygningslovens § 1-8, første
ledd: «I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser».
Følgende vurdering ble gjort i vedtaket:
«Plan- og bygningsloven § 1-8 har et generelt forbud mot inngrep i 100-metersbeltet
langs sjø og
vassdrag: "1 100-metersbeltet
langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur
og kulturmiljo, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser". Området er avsatt til LNF
(landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel. Omsøkt tiltak er dermed i
strid med overordnet arealdisponering og nasjonale retningslinjer, og tillatelse til tiltak
forutsetter at dispensasjon innvilges i medhold av plan-og bygningslovens § 19-2.

( )
Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om
"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir
dispensasjon være klart større enn ulempene

adgangen til å innvilge dispensasjon:
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
vesentlig tilsidesatt. 1 tillegg må fordelene ved å gi
etter en samlet vurdering."

Det er gitt dispensasjon ved delegert vedtak for oppforing av naust i dette området tidligere.
senest i august dette år (sak 90/13). På bakgrunn av at kommunen mottar stadig flere søknader
om dispensasjon for oppføring av naust ser administrasjonen
behov for å løfte problematikken til
politisk nivå. Utbygging bør bare unntaksvis skje etter dispensasjon.
Natur- og friluftsinteressene
står sterkt i det omsøkte området. Områdene rundt Samsjøen bærer
preg av fjell- og villmark, og det er avgjørende at områdets egenart bevares. Tiltak og inngrep i
dette området bør være marginale. Store deler av Samsjøens omkringliggende arealer er da også
båndlagt etter lov om naturvern.
Søknaden om oppføring av naust begrunnes slik: Det er ønskelig med naust på grunn av tyveri og
hærverk, og i tillegg er det et værhardt område som har medført at båten, når den var pakket ned
for vinteren, blåste på sjøen i en høststorm tidligere år.
Det kan
Det kan
deler av
forhindre

imidlertid stilles
heller ikke være
strandsonen og
nedbygging av

spørsmål ved behovet for naust i et ferskvann.
slik at "alle" skal få sette opp naust, fordi dette i sum vil privatisere store
hindre allmenn ferdsel. Plan- og bygningslovens § 1-8 skal nettopp
strandsonen. Hensynet bak LNF-formålet i det omsøkte området vil kunne

Side13

4

bli tilsidesatt, og det er nettopp dette dispensasjonsbestemmelsen plan- og bygningslovens § 19-2
pålegger kommunene å forhindre. I dette tilfellet mener Rådmannen at stranden står i fare for å bli
privatisert i en slik grad at det vil bli til hinder for allmenn ferdsel. I tillegg har utbyggingen i
området nå kommet til et punkt hvor den samlede belastningen begynner å bli av et slikt omfang
at det ikke lenger er rom for å gi flere dispensasjoner for slike formål. Rådmannen mener derfor at
søknaden avslås.»

Avslaget ble ytterligere begrunnet i forberedende klagesaksbehandling, fra
vurderingen hitsettes:
«Det vises til tre andre saker som tillater bygging av naust i samme område, og som har skapt
presedens slik at hun påberoper seg likebehandling. Rådmannen har forståelse for at klageren
mener at hun blir forskjellsbehandlet fordi hennes type søknad er identisk med tidligere
dispensasjoner. Det er likevel ikke slik at en har krav på samme type behandling, når Kommunen
innser at en uheldig utvikling eller summen av tidligere vedtak ikke kan fortsette. Kommunen har
full anledning på et gitt tidspunkt å være mer restriktiv eller stoppe en uheldig praksis.
Det er ikke slik at naustet privatiserer mindre selv om det plasseres bak det som oppfattes som
strandsonen. Naust, inkludert hytter, kan privatisere strandsonen selv om de ligger relativt langt
fra. Det er dette 100-metersonen skal forhindre.
I klagen kommer det også fram at Guttormsen og tidligere søkere har inngått et samarbeid om å
bygge naustene i en rekke på fire, slik at LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Grunneier var
en av de samarbeidende partene. Rådmannen er positiv til at det er forsøkt å ta hensyn til LNFformålet, og kan se seg enig i at LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen er
imidlertid kritisk til at det legges opp til en gradvis utvikling gjennom dispensasjoner. Grunneier
burde heller lagt frem en dispensasjonssøknad for fire naust, fremfor fire dispensasjoner.
Dispensasjoner skal i utgangspunktet kun benyttes ved enkeltsaker, og plan- og bygningsloven er
tydelig på at tiltak som potensielt vil medføre fare for presedens skal avslås og påkreve en
detaljregulering. Dersom dette hadde vært kjent for Rådmannen fra starten, ville det ha blitt stilt
krav om detaljregulering allerede da. Det er ingen garanti for at dette tilfellet er det siste i rekken.
Det er flere hytter i området som per i dag ikke har etablert naust i området, og en og det er fare
for en negativ utvikling mot sørøst i framtiden.»

Fylkesmannen vil påpeke at tiltaket krever dispensasjon fra LNF-formålet og fra
50-metersgrensen i kommuneplanens arealdel. Kommunen sier at det er et
generelt forbud mot inngrep i 100-meterssonen mot sjø og vassdrag i pb1§ 1-8.
Det generelle forbudet i 100-meterssonen gjelder kun mot sjø, jf pb1§ 1-8 annet
ledd. Bestemmelsens første ledd er ingen forbudsregel, men angir de hensyn
som særlig skal legges vekt på når man vurderer enkelttiltak i strandsonen i
planer og ved dispensasjon fra byggeforbudet i bestemmelsen ellers og ved
dispensasjon fra planer. Første ledd gjelder både for sjø og vassdrag. Samsjøen
er et vassdrag. Kommunen har imidlertid vedtatt tilsvarende bestemmelse som §
1-8 annet ledd til kommuneplanen, der det angis forbud mot en rekke tiltak i en
avstand på 50 meter fra vann/vassdrag.
Når det gjelder vilkårene for å gi dispensasjon, er Fylkesmannen under tvil
kommet til at hensynene bak LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt dersom
tiltaket tillates, under henvisning til at det vil føre til ytterligere privatisering av
området ned mot vannet (friluftsformålet).
Fylkesmannen mener også at
hensynet bak byggegrensen mot vann blir vesentlig tilsidesatt dersom naustet
tillates, fordi det vil ytterligere privatiserer vannkanten/stranden. Det kan derfor
ikke gis dispensasjon, jf. § 19-2.
Fylkesmannen vil også bemerke at selv om vilkårene for å gi dispensasjon er
oppfylt, har kommunen en skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om
dispensasjon, jf at kommunen «kan» gi dispensasjon, jf. § 19-2.
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I vurderingen av om kommunen vil gi dispensasjon dersom vilkårene for å gi
dispensasjon er oppfylt, må det kunne legges vekt på at nivået nå er nådd for
dispensasjoner og at en i kommunens øyne uheldig praksis må stoppe. Slik
Fylkesmannen forstår det mener kommunen at det nå er gitt så mange
dispensasjoner i området, at de ønsker å ta kontroll over utviklingen ved å kreve
detaljregulering slik at man får en helhetlig planlegging.
Fylkesmannen er kommet til at kommunen har hjemmel for sitt avslag.
Klager har anført usaklig forskjellsbehandling, da tre andre naust er gitt
dispensasjon i løpet av 2013. Fylkesmannen har fått over sendt disse tre
godkjennelsene.
1. februar 2013 fikk Bjørn Aunøien dispensasjon til oppsetting av naust på
samme eiendom, på samme neset. Vurderingen i det vedtaket er at naustet
ønskes plassert i et område som allerede er benyttet til naust. Kommunen sier at
tre av naustene har fått godkjent fradeling av egne nausttomter med bakgrunn i
tidligere skylddelingsforretninger.
De finner derfor ikke noen momenter som
tilsier at søknaden ikke kan innvilges.
To andre naust på neset ble godkjent i vedtak 26. august 2013. Tiltakshavere er
Hasle østerlie og Roger Hansen. Vurderingen som ble gjort var at naustene
oppføres i et område klassifisert som uproduktiv skog, og i nærheten er det
oppført 7 naust. Det vurderes at det er gitt dispensasjon i dette området
tidligere, og de ser behovet for å løfte problematikken til politisk nivå, så
vedtaket ble behandlet i Utvalg for næring, plan og miljø. Det vurderes at
utbygging bør bare unntaksvis skje etter dispensasjon, og de sier at natur- og
friluftsinteressene står sterkt i det omsøkte området. Det stiller spørsmål ved
behovet for naust i et ferskvann, og det kan ikke være slik at alle skal få sette
opp naust, fordi dette i sum vil privatisere store deler av strandsonen og hindre
allmenn ferdsel. De sier at hensynet bak LNF-formålet i det omsøkte området vil
kunne bli tilsidesatt, og det er nettopp det dispensasjonsbestemmelsen i pb1§
19-2 pålegger kommunen e å forhindre. De omsøkte naustene vurderes
imidlertid å være nøkterne, både i størrelse og utforming, og de er tenkt oppført
i et område som allerede er åpnet for naustbebyggelse, til tross for at det ikke er
regulert til det. Tiltakene forringer dermed ikke området nevneverdig, og
prinsippet om å samle inngrep til færrest mulig områder vurderes som ivaretatt.
Tiltakshaver Wibe søkte 20. september 2013 om naust ved siden av de tre
overfor godkjente. Begrunnelsen var den samme som hos de andre, det er
ønskelig med naust på grunn av tyveri og hærverk, i tillegg er det et værhardt
område om har medført at båten når den var pakket ned for vinteren, blåste på
sjøen i en høststorm tidligere i 2013.
I klagers sak er vurderingen omtrent identisk som i tillatelsen fra
26. august 2013, men der det i tillatelsen konkluderes med at naustene er
nøkterne, at de er tenkt oppført i et område som allerede er åpnet for
naustbebyggelse og at de ikke forringer området nevneverdig, så er det i klagers
avslag konkludert med at stranden står i fare for å bli privatisert i en slik grad at
vil bli til hinder for allmenn ferdsel, og at utbyggingen er kommet til et punkt for
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den samlede belastningen gjør at det ikke lenger er rom for å gi flere
dispensasjoner.
I den offentlige forvaltningen gjelder det ulovfestede prinsippet at like saker skal
behandles likt. Usaklig forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak er ugyldig.
For at en anførsel om forskjellsbehandling skal føre frem, er det en forutsetning
at det dreier seg om like saker både faktisk og rettslig. Likhetsprinsippet bygger
på rettferdighetsbetraktninger
og innebærer at de avgjørelser som fattes må
bygge på en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og rettsikkerhet. Når
det skal tas stilling til spørsmålet om forvaltningen har utøvet
forskjellsbehandling, er det ikke nødvendigvis noe galt med den enkelte
avgjørelsen. Feilen kan bestå i at forvaltningen ikke kan gi noen saklig grunn for
ikke å følge en konsekvent praksis.
Et slikt likhetsprinsipp kan legge et rettslig bånd på kommunens
skjønnsutøvelse. Men det er også tillatt å forskjellsbehandle, så lenge det er
saklig begrunnet. Det må også være tillatt å sette et tak for dispensasjoner, og
bestemme at praksis skal strammes inn, slik som kommunen i denne saken har
gjort. Dette fordrer selvfølgelig at kommunen nå følger den praksisen de ut fra
vedtaket skal ha startet. Like tilfeller skal behandles likt, men det kan være
saklig å begrunne slik som kommunen har gjort; kommunen har innsett at en
uheldig praksis har fått satt seg, men at dette ikke kan fortsette da denne
praksisen fører til en privatisering av Samsjøens strand som ikke er ønskelig
eller i tråd med planer. Dette er hensyn som ligger innenfor lovens formål, og
Fylkesmannen er av den oppfatning at avslaget er saklig begrunnet.
Fylkesmannen har forståelse for at klager opplever seg forskjellsbehandlet, og
kommunen gjennom sin dispensasjonspraksis i området har gitt et inntrykk av
en praksis som tilsier at man får dispensasjon dersom man søker. Kommunen vil
nå imidlertid stramme inn denne praksisen i tråd med egne planer og lovgivning,
og dette må være en saklig begrunnelse for avslag på søknad om dispensasjon.
Det må også bemerkes at de tre andre naustsakene ikke ser ut til å ha vært
sendt på høring til Fylkesmannen som sektormyndighet og de er heller ikke
klagebehandlet av Fylkesmannen. Det er ikke sikkert at kommunens
saksbehandling og/eller rettanvendelse hadde blitt stadfestet av Fylkesmannen.
Konklusjon
Fylkesmannen finner ikke grunn til å sette Midtre Gauldal kommunens avgjørelse
i saken til side. Klagen har ikke ført frem.
I medhold av pbl. § 1-9 og delegering fra departementet

fattes følgende

Vedtak:

Midtre Gauldal kommunes vedtak av 19. november 2013 stadfestes. Det gis ikke
dispensasjon fra LNF-formålet eller bestemmelsen om byggegrense mot vann i
kommuneplanens arealdel for oppføring av naust på eiendom gnr 26 bnr 1, søker
Anne K. Wibe Guttormsen.
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Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen,
jfr. NI. § 28.

Med hilsen

Caroline Holm (e.f.)
fungerende fagsjef

Ingrid Gjelten
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Anne Kristin Wibe Guttormsen

Hospitalløkkan 12
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TRONDHEIM

Til alle kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

14/5836-1

09.09.2014

Informasjon til landets kommuner om oppstart revisjon av kart- og planforskrift og
varsel om bortfall av vedtekter
1. Oppstart revisjon av kart- og planforskriften
Departementet skal revidere kart- og planforskriften og ønsker innspill til mulige endringer av
bestemmelser eller vedleggene til forskriften. Innspillene ønskes innen 10. oktober 2014. De
kan sendes til seniorrådgiver Hilde Johansen Bakken, e-post: hjb@kmd.dep.no.
2. Kommunale vedtekter bortfaller senest 1. juli 2017
Ved gjennomgang av Lovdata sitt register over lokale vedtekter etter plan- og bygningsloven
av 1985, ser vi at mange kommuner fortsatt har vedtekter etter den gamle loven. Det følger av
overgangsbestemmelse, § 32-4 niende ledd i gjeldende plan- og bygningslov, at kommunale
vedtekter gitt med hjemmel i loven av 1985 § 3, § 67 nr. 3, § 69 nr. 4, § 78 tredje ledd, § 85
tredje ledd og § 91a første ledd faller bort senest åtte år etter ikrafttreden av den nye loven.
Det er av denne grunn viktig at kommuner som ønsker å videreføre dagens
vedtektsbestemmelser også etter 1. juli 2017, vurderer muligheten for å innarbeide disse som
bestemmelser til kommuneplanens arealdel i forbindelse med rulleringen av arealdelen.
Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør
Hilde Johansen Bakken
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

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

Kontoradresse
Myntgt. 2
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Planavdelingen

Saksbehandler
Hilde Johansen Bakken
22 24 59 91

Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

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

17.07.2014

Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen
Postboks 71
7261 SISTRANDA

Fylkesmannen innvilger krav om dekning av saksomkostninger i
forbindelse med klagesak - tillatelse til terrengendringer i forbindelse
med prøvedrift i Mo steinbrudd

Fylkesmannen innvilger i sin helhet fremsatte krav om dekning av sakskostnader
i forbindelse med klagesak vedrørende tillatelse til terrengendringer i forbindelse
med prøvedrift i Mo steinbrudd. Kravet dekkes av Midtre Gauldal kommune, da
vår oppheving av kommunens vedtak skyldes mangler ved kommunens vedtak.
Vi viser til krav om dekning av sakskostnader fremsatt ved brev datert 17. juli
2014.
Sakso I snin er
Midtre Gauldal kommune fattet 11. april 2013, i sak 99/13, vedtak om å
godkjenne søknad om terrengendringer i forbindelse med forberedelser til
prøvedrift i Mo steinbrudd. Fylkesmannen opphevet kommunens tillatelse ved
brev av 11. juli 2014, med bakgrunn i at det var behovelig med en dispensasjon
fra planformålet for terrenginngrepet.
Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen fremsatte 17. juli 2014 krav om dekning av
sakskostnader i medhold av forvaltningslovens § 36. Kravet er på kr 4837,50 kr
inkl mva, basert på et timeforbruk på 4,5 timer. Det er oppgitt at arbeidet med
saken besto i innhenting av dokumentasjon, møte med klient, telefoner, klage og
purringer på klagebehandlingen.
Fylkesmannen forela kravet for Midtre Gauldal kommune ved brev av 13. august
2014.
Midtre Gauldal kommune har kommentert kravet i brev av 2. september 2014,
og stiller spørsmål ved oppgitt medgått tid. Det bes om at Fylkesmannen
vurderer faktisk medgått tid hos firmaet, særlig med bakgrunn i at kommunen
har besvart hans anmodninger raskt. Det er også vist til at klagesaken lå hos
Fylkesmannen i 6 måneder og at kommunen ikke kan klandres for eventuelle
purringer. Kommunen ber om at Fylkesmannen ikke tilkjenner krav om dekning
av saksomkostninger.
Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal- og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

lustis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling
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Miljøvernavdeling

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

Organisasjonsnummer:

974764350
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Fylkesmannen bemerker:
I forvaltningslovens § 36 første ledd heter det følgende:
"Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning
for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret
vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold
utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler
mot det."
S rsmålet om det kan sies å foreli e et vedtak endret til unst
Fylkesmannen opphevet kommunens tillatelse til terrengendringer. Klagen er
således tatt til følge, og det kan ikke være tvilsomt at vedtaket er endret til
gunst for klager.
Vesentli e kostnader
Kravet om at det må dreie seg om vesentlige sakskostnader er også oppfylt, i
det kravet gjelder utgifter til rettshjelp.
N dvendi e kostnader
Det er ytterligere et vilkår at kostnadene har vært nødvendige for å få endret
vedtaket. Kommunen ser ut til å stille spørsmål ved om et timeforbruk på 4,5
timer var nødvendig for å få endret vedtaket.
Det fremgår av Woxholts kommentarutgave til forvaltningsloven at det må
legges vesentlig vekt på feilens art og sakens vanskelighetsgrad. Videre fremgår
det at vurderingen etter nødvendighetskriteriet må ta utgangspunkt i partens
subjektive oppfatning - ikke om utgiftene mer objektivt sett har vært
nødvendige for å få endret vedtaket. Det er derfor ikke ubetinget avgjørende om
utfallet kunne ha blitt det samme uten advokathjelp eller bistand fra rettshjelper.
Fylkesmannen har etter våre befatninger med saken ikke vanskeligheter med å
se at klager fant det nødvendig å kontakte advokat/rettshjelper
i sakens
anledning. Saken er kompleks, og har også vært behandlet her i flere runder.
Det må så langt vi kan se være rimelig å anta at saken krevde noe tid å sette
seg inn i. Fylkesmannen er etter dette kommet til at de påløpte kostnadene
synes å ha vært «nødvendige». Det oppgitte arbeidet relaterer seg til perioden
saken var til behandling her og frem til vårt vedtak var fattet. Vi kan heller ikke
se at antall timer er urimelig høyt i forhold til sakens kompleksitet. Vi mener
etter dette at vilkåret om at kostnadene må ha vært nødvendige er oppfylt. Vi
kan ikke se at det er grunnlag for å trekke ut deler av tidsforbruket med
bakgrunn i at saken tok en del tid hos Fylkesmannen. Det må bemerkes at
kravet ikke er høyt, og at et timeforbruk på 4,5 time må påregnes når en
advokat eller rettshjelper skal fremme klage på vegne av noen i en sak man må
sette seg inn
Når kravene i forvaltningslovens § 36 er oppfylt fremgår det at han skal
tilkjennes dekning. Fylkesmannen kan ikke se at det er adgang til å avslå kravet,
slik kommunen ber oss om.
Av forvaltningsloven § 36 tredje ledd andre punktum fremgår det at det organ
som treffer avgjørelsen om dekning av saksomkostninger i utgangspunktet er
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ansvarlig for å dekke kravet. Av samme bestemmelse fremgår det imidlertid
også at dersom kostnadsansvaret har sitt grunnlag i mangel ved det opphevede
vedtak eller i saksforberedelsen, kan avgjørelsesorganet fastsette at
kostnadsansvaret helt eller delvis skal ligge hos det organ som var ansvarlig for
mangelen.
Det fremgår av Fylkesmannens vedtak av 11. juli 2014 at kostnadsansvaret
har sitt grunnlag i mangler ved Midtre Gauldal kommunes vedtak som ble
opphevet av Fylkesmannen. Fylkesmannen fastsetter derfor at
saksomkostningskravet skal dekkes av kommunen.
I medhold av fvl. § 36 første og tredje ledd, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:
Krav om dekning av sakskostnader, fremsatt i brev av 17. juli 2014, innvilges
i sin helhet, med kr 4837,50 inkl. mva.
Det innvilgede beløp dekkes i sin helhet av Midtre Gauldal kommune. Vi ber
rettshjelpfirmaet sende kommunen faktura.

Med hilsen

Trond Flydal (e.f.)
underdirektør

Dette dokumentet

Kopi:
Midtre Gauldal
kommune

Lillian Hoem
juridisk seniorrådgiver

er elektronisk

godkjent og har derfor ingen signatur.

Rørosveien 11
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STØREN

Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/2705-4
Utvalgssak
Møtedato
133/14
20.10.2014
Saksbehandler: Rannveig Singsaas

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn
Dokumenter i saken:
1 I Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde Advokatfirmaet Haavind AS
på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved
Trolltjønn
2 I Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn, Midtre
Advokatfirmaet Haavind AS
Gauldal kommune [HAAVIND-LEGAL.FID1265950]
3 I Klage over Midtre Gauldal kommunes vedtak av 250814 Advokatfirmaet Haavind AS
vedr innløsning av festet hyttetomt på gbnr 77/1
4 S Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde
på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved
Trolltjønn
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Vedlegg
1

Klage over Midtre Gauldal kommunes vedtak av 250814 vedr innløsning av festet hyttetomt på
gbnr 77/1

2

Skjønnsbegjæring til Sør-Trøndelag tingrett, datert 041113

3

Underretning om stansing, datert 150414

4

Leiekontrakt, datert april 1965

5

§ 20-1 første ledd bokstav m - Omgjøring av festegrunn til grunneiendom Miljøverndepartementets brev, datert 190313

6

Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn, Midtre Gauldal kommune [HAAVINDLEGAL.FID1265950]

7

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet
hyttetomt ved Trolltjønn

8

image003

9

1909-6; Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn, Midtre Gauldal kommune [HAAVINDLEGAL

10 Oversiktskart
11 Plankart
12 Planbestemmelser
13 Situasjonskart - tomt
Saksopplysninger
Bakgrunn:
Johannes og Ogmund Sørli (fester) klager på vedtak i NPM-sak 121/14 i møte den 25.8.14. Saken
gjelder søknad om innløsing/fradeling av festetomt ved Trolltjønn på eiendommen gbnr 77/1.
Grunneier og bortfester er Hullsjøen sameie. Det ble søkt om fradeling av 2,5 daa fritidseiendom.
Vedtaket som påklages var som følger:
Midtre Gauldal kommune gir ikke dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på
eiendommen gbnr 77/1 for fradeling av 2,5 daa til fritidsformål som omsøkt, med hjemmel i
plan- og bygningslovens § 19-2.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er i strid med nasjonale retningslinjer vedrørende tiltak nær sjø
og vassdrag i plan- og bygningslovens § 1-8. Vedtaket begrunnes også med at en sektormyndighet
har innstilt negativt.
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Klagen er framsatt av part med rettslig klageinteresse og klagen er innkommet rettidig, ihht.
forvaltningslovens definisjoner og bestemmelser. Klager er representert ved Advokatfirmaet
Haavind AS.
Den omsøkte fritidseiendommen omfattes av Reguleringsplan for hytteområde på gnr 77 og bnr 1 og 2,
egengodkjent i Midtre Gauldal kommunestyre den 23.6.93. Reguleringsbestemmelsene fastsetter at
tomtestørrelsen skal være 1 daa.
Det kan ellers informeres om at partene nå har begjært skjønnsutmåling når det gjelder fastsetting
av innløsningsvilkårene for Sør-Trøndelag tingrett. Denne saken er lagt i bero inntil kommunen har
behandlet saken.
Klagens innhold:
Klager uttrykker at tomtefestelovens § 32 forplikter kommunen til å omgjøre den omsøkte
festetomten til grunneiendom i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 m). Det framholdes at
kommunen i sin saksutredning uriktig har lagt til grunn at omgjøring av festetomten til ny
grunneiendom forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanen som gjelder i området, samt
dispensasjon fra bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet. Klager mener at
kommunen er forpliktet til å innløse den omsøkte festetomten til selveiertomt uavhengig av
planformål og begrensninger i reguleringsbestemmelsene i området, og uavhengig av ellers
gjeldende lovbestemmelser (eksempelvis bygge- og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag i planog bygningslovens § 1-8). Det uttrykkes at kommunen ikke kan kreve at innløsningen skal omfatte
et mindre tomteareal enn det den opprinnelige festekontrakten hadde fastsatt. Det sentrale er at
festetomten ble lovlig opprettet etter datidens gjeldende regler.
Det opplyses i klagebrevet om at grunneier/bortfester (Hullsjøen sameie) ikke bestrider festers
innløsningsrett i denne saken. Det informeres om at fester og bortfester nå har kommet til enighet
om størrelsen på tomta som skal gjøres om til selveiertomt (et areal som er en god del mindre enn
det den opprinnelige festekontrakten omfattet; altså 2,5 daa i stedet for 4,5 daa).
Tomtefesteloven og lovgivers fortolkning av lovteksten:
§ 32. Rett til innløysing av festetomt til bustadhus og fritidshus
«Festaren kan krevje å få innløyse ei festetomt til bustadhus eller fritidshus når det er gått 30 år av festetida - om
ikkje kortare tid er avtalt - eller når festetida er ute»
Miljøverndepartementet (MD) har kommet med en prinsipputtalelse/fortolkning av
innløsningsreglene i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven, datert 19.3.13. MD konkluderer
slik: « (…) kommunen ikke kan nekte omgjøring av lovlig opprettet festegrunn til grunneiendom ved
innløsning omfattet av tomtefesteloven § 32 tredje ledd. Det gjelder også om omgjøringen skulle være i strid med
gjeldende arealplan. Kommunen kan heller ikke kreve at omgjøringen skal gjelde et annet areal enn den festegrunnen
som i sin tid ble lovlig opprettet.»
Vurdering
Tomtefesteloven forplikter kommunen til å løse inn festede tomter til selveiertomter, det er
uomtvistelig. Rådmannen har aldri tvilt på at fradelingstillatelse skulle gis, da saken gjelder fradeling
til uendret bruk. I denne saken har imidlertid grunneierne/bortfesterne åpenbart vært uenige om
størrelsen på tomta som skal fradeles. Grunneierne/bortfesterne har også tvilt på om de har vært
juridisk bundet av vilkårene i festeavtalen fra 1963. Rådmannen har tolket dette som om at
tomtestørrelsen har vært diskutabel/uklar. Det foreligger riktignok festekontrakt på leieforholdet,
men denne har ikke opplysninger om størrelsen på tomta. Det opplyses imidlertid om at
tomtegrensen ble markert med nedsatte steiner i terrenget da festeforholdet ble etablert. I denne
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saken har altså rådmannen lagt til grunn at grunneierne/bortfesterne tilsynelatende ikke har vært
enige om tomtestørrelsen. I brev fra kommunen til grunneier datert 1.11.12 står det at «Tomten ble
delvis merket i aug-2009, men skulle avvente da selger og kjøper ikke var enig i arealet…». På bakgrunn av
denne uenigheten konkluderte derfor rådmannen med at det ville være naturlig å forholde seg til
reguleringsplanens bestemmelser om fradeling av 1 daa tomt. Videre baserte rådmannen
innstillingen til NPM-utvalget på at landbruksforvaltningen uttalte seg negativt til fradeling av 2,5
daa til fritidsformål. Rådmannen vurderte også saken i forhold til plan- og bygningslovens bygge- og
deleforbud i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Med tanke på tomtefestelovens bestemmelser
kan det diskuteres om kommunen i det hele tatt har anledning til å vurdere innløsing av festetomter
i forhold til lover og arealplanbestemmelser sånn som det ble gjort i dispensasjonssaken i NPM-sak
121/14 den 25.8.14. I klagesaken gjør søkerne det klart at grunneierne/bortfesterne ikke bestrider
festers innløsningsrett, samt at partene har kommet til enighet om arealet som skal fradeles.
Rådmannens vurdering i NPM-sak 121/14 som i noen grad baserte seg på uenighet om
tomtestørrelsen, kan derfor delvis tilsidesettes.
Konklusjon:
Rådmannen ser at denne saken er spesiell og at det har vært ønske om å få etablert selveiertomt i
lang tid. Kjernen i saken er etter rådmannens oppfatning at både kommunen og dagens sameie ved
Hullsjøen er forpliktet av festekontrakten som ble inngått i 1963. Det er oppnådd enighet mellom
grunneiere/bortfestere og fester om arealet som nå ønskes etablert som selveiertomt. Det synes
klart at dette arealet (2,5 daa) er mindre enn den opprinnelige festetomta. Når de involverte partene
har kommet fram til en minnelig løsning hva gjelder tomtestørrelsen, er rådmannen av den
oppfatning at kommunen ikke kan krympe arealet ytterligere, jf. lovgivers fortolkning av
tomtefestelovens bestemmelser.
Det konkluderes derfor med at klagen tas til følge og at et areal på 2,5 daa fradeles eiendommen
gbnr 77/1 som omsøkt (som det går fram av kartet under – utarbeidet av søkerne).
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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9 tar Midtre Gauldal kommune klage på vedtak i NPMsak 121/14 den 25.8.14 framsatt av Advokatfirmaet Haavind AS den 18/9-14 til følge.
Vedtaket begrunnes med at dagens sameie ved Hullsjøen og fester har blitt enige om
tomtestørrelsen, samtidig som kommunen er forpliktet til å innløse opprinnelig festetomt ihht
tomtefestelovens § 32.
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Haavind
Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren
Att: NPM-utvalget

Vår ref.

Deres ref.
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Ansvarlig advokat
Holstrøm Jarle Wallevik

Oslo, 18. september 2014

KLAGE OVER MIDTRE GAUDAL KOMMUNES VEDTAK AV 25.8.2014 VEDR.
INNLØSNING AV FESTET HYTTETOMT PÅ GBNR. 77/1
1.

INNLEDNING. SAKENS BAKGRUNN

Det vises til klage av 16.9.2014 over Midtre Gauldal kommunes vedtak av 25.8.2014 i NPMsak 121/14. Som bebudet inngis med dette begrunnelsen til klagen.
Nærværende sak gjelder innløsning av festet tomt etter tomtefesteloven § 32. Det er ikke
tvilsomt at lovens vilkår for innløsning er til stede, og det er heller ikke er bestridt av
bortfester. Det er anlagt skjønn for Sør-Trøndelag tingrett for fastsetting av
innløsningsvilkårene. Skjønnsbegjæringen vedlegges.
Partene har under skjønnssaken oppnådd enighet om innløsingsvilkårene og inngått avtale
om innløsningsvilkår som er framlagt for kommunen i denne saken. Skjønnssaken for SørTrøndelag tingrett er stanset i påvente av gjennomføringen av avtalen, dvs, at kommunen
oppretter festetomten som grunneiendom. Rettens brev om stansing vedlegges også.
Festeforholdet som skal innløses ble etablert i 1963. Festeforholdet hadde opprinnelig
varighet på 30 år regnet fra 1963, og er senere blitt forlenget. Festekontrakten som ble
inngått ved etableringen av festeforholdet vedlegges.
Kommunen er etter tomtefesteloven § 32 forpliktet til å gi tillatelse til omgjøring av
festetomten til ny grunneiendom ved behandling av saken etter plan- og bygningsloven
§ 20-1 første ledd bokstav m. Kommunen har uriktig lagt til grunn at omgjøring av
festetomten til ny grunneiendom krever dispensasjon fra reguleringsplan og forbudet mot
tiltak i 100-metersbeltet fra vassdrag.

Advokatfirmaet Haavind AS
Bygdøy alle 2
Pb 359 Sentrum
NO-0101 Oslo

T: (+47) 22 43 30 00
F: (+47) 22 43 30 01
Org. nr.: NO 986 420 177 MVA
www.haavind.no
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Kommunen har tatt et uriktig rettslig utgangspunkt ved behandlingen av søknaden om
omgjøring av festetomten til ny grunneiendom. Dette framgår direkte av Kommunal- og
regionaldepartementets prinsipputtalelse av 13.08.2013, som beskriver gjeldende rett.
Uttalelsen er avgitt til Midtre Gauldal kommune. Klager er uforstående til at kommunen ser
bort fra departementets uttalelse og unnlater å drøfte forholdet til tomtefesteloven i sitt
vedtak. Uttalelsen vedlegges.

2.

RETTSLIG UTGANGSPUNKT FOR VURDERING AV SØKNADEN

Søknaden gjelder omgjøring av festet tomt til ny grunneiendom på bakgrunn av innløsning
etter tomtefesteloven § 32. Tomtefesteloven § 32 tredje ledd bestemmer:
«Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen her eller med
heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom
samtykke til bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på
den tida.»
I Kommunal- og regional departementets prinsipputtalelse av 13.08.2013 uttales videre om
tomtefesteloven § 32:
«Bestemmelsen presiserer at kommunen ikke kan nekte omgjøring av festegrunn til
grunneiendom ved innløsing av tomtefeste i slike tilfeller. Vi mener likevel at tiltaket
skal behandles etter plan- og bygningsloven § 20-1. Kommunen vil i mange andre
saker være forpliktet til å gi tillatelse til oppretting av ny grunneiendom, for eksempel
når dette er i samsvar med bindende arealplan og det ikke foreligger midlertidig
forbud mot tiltak. Det betyr ikke at tiltaket ikke skal undergis behandling etter plan- og
bygningsloven § 20-1. Vi mener dette også må gjelde i det foreliggende tilfellet.»
Videre påpeker departementet at festegrunn som innløses etter tomtefesteloven § 32 skal
omgjøres til grunneiendom, uavhengig av hvorvidt opprettelsen av grunneiendommen isolert
sett er i strid med arealplan eller forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vassdrag. Det er
det areal som var omfattet av den opprinnelige festekontrakten som kommunen er forpliktet
til å opprette som grunneiendom. Kommunen kan ikke kreve at innløsningen skal omfatte et
mindre areal:
«Vi understreker at kommunen ikke kan nekte omgjøring av lovlig opprettet
festegrunn til grunneiendom ved innløsning omfattet av tomtefesteloven § 32 tredje
ledd. Det gjelder også om omgjøringen skulle være i strid med gjeldende arealplan.
Kommunen kan heller ikke kreve at omgjøringen skal gjelde et annet areal enn den
festegrunnen som i sin tid ble lovlig opprettet. Kommunen kan videre heller ikke
stoppe omgjøringen med å legge ned midlertidig forbud. Kommunen må eventuelt
løse denne type arealkonflikter gjennom avtale med den nye grunneieren (tidligere
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tomtefester) eller gå til ekspropriasjon som om festegrunnen hadde vært opprettet
som grunneiendommen fra starten av. Retten til innløsning gjelder også i 100metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd.»
Festeforholdet som nå skal innløses ble etablert 11963. Festetomten er bebygd med
fritidsbebyggelse. Om dette uttaler departementet:
«Det er etter vår mening ikke avgjørende om det i sin tid forelå en tillatelse for
opprettingen av festegrunnen eller ikke. Det avgjørende er om festegrunnen lovlig ble
opprettet etter daværende regler. Krav om tillatelse og oppmåling for lovlig å kunne
opprette festegrunn, ble først gjort gjeldende for hele landet fra 1.januar 1980.
Tidligere gjaldt bare kravet om oppmåling og da bare for byer og enkelte tettbygde
strøk.
Det er følger av dette at det er det arealet som i sin tid ble lovlig opprettet som
festegrunn, som skal omgjøres til grunneiendom. [...1»
3.

KOMMUNENS VEDTAK ER URIKTIG

Saken gjelder innløsning av festetomt etter krav fra festeren med hjemmel i tomtefesteloven
§ 32. Innløsningsretten er ikke bestridt av bortfester. Partene har inngått en minnelig avtale
om gjennomføringen av innløsningen. Skjønnssaken for Sør-Trøndelag tingrett er stanset i
påvente av gjennomføringen av partenes avtale, herunder at kommunen oppretter
festetomten som ny grunneiendom. Dersom avtalen ikke blir gjennomført, vil partene måtte
gjenoppta den rettslige prosessen. Rettens avgjørelse vil i tilfelle komme til å gå ut på at
innløsing skal skje, da det ikke er bestridt av noen part at vilkårene for innløsning etter
tomtefesteloven § 32 er til stede.
Festeforholdet var etablert før 1. januar 1980 og tomten er bebygget og tatt i bruk til
fritidsformål. Det følger da av tomtefesteloven § 32 siste ledd at tillatelse fra kommunen ikke
er nødvendig for gjennomføringen av innløsningen, slik som også påpekt i departementets
uttalelse ovenfor. Kommunen er forpliktet til å gi tillatelse til opprettelse av grunneiendom ved
behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m.
Som det framgår av departementets uttalelse sitert ovenfor, er kommunen forpliktet til å
godkjenne opprettelsen av grunneiendommen, selv om det isolert sett skulle være i strid med
reguleringsplanens bestemmelser om tomtestørrelse. Det er også uten betydning om tomten
som skal innløses ligger i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, se også plan- og
bygningsloven § 1-8 andre ledd.
Det er den opprinnelig etablerte festetomt som kommunen er forpliktet til å godkjenne
innløsningen av. I denne sak innebærer det at kommunen er forpliktet til å godkjenne

3624621/1

3

Side29

innløsning av festet tomt på 4,5 daa, uavhengig av hva som følger av gjeldende
reguleringsplan. Fester og bortfester har imidlertid avtalt innløsning av et mindre areal enn
det som følger av opprinnelig etablerte festeforholdet. Partene kan søke om opprettelse av
en mindre grunneiendom enn det som kommunen er forpliktet til å godkjenne.
Midtre Gauldal kommune er forpliktet til å godkjenne innløsningen av den festede tomten på
gnr. 77 bnr. 1. Tomten skal opprettes som ny grunneiendom med en størrelse på 2,5 daa, i
henhold til situasjonsplan som er innsendt ved søknaden.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Haavind AS
/(((((L,

Per Amund Uldalen
Advokat MNA
.uldalen haavind.no

Vedleqq
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Haavind

SKJØNNSBEGJÆRING
TIL
SØR-TRØNDELAG TINGRETT
OSLO,

SAKSØKER:

4. NOVEMBER 2013

JOHANNES SØRLI

6
5411 STORD
BROTALIO

PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT PER AMUND ULDALEN
ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS
POSTBOKS

359 SENTRUM

0101 OSLO
P.ULDALEN@HAAVIND.NO

SAKSØKT:

HULLSJØEN SAMEIE V/SAMEIERNE:

1. JOHN SIGFRED BORDAL
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 73 BNR. 1 I MIDTRE GAULDAL
2. KARL ERIK SOLEM
7288 SOKNEDAL
SOM EIER A V GNR. 74 BNR. 1 I MIDTRE GAULDAL
3. RANVEIG OG INGE ARVE ENGAN
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 75 BNR. 1 I MIDTRE GAULDAL

Advokatfirmaet Haavind AS
Bygdøy alle 2
Pb 359 Sentrum
NO-0101 Oslo

T: (+47) 22 43 30 00
F: (+47) 22 43 30 01
Org. nr.: NO 986 420 177 MVA
www.haavind.no
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4. IVAR ARNE HAGE
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 76 BNR. 1 1 MIDTRE GAULDAL
5. OLAUG SYNNØVE OG OLAV SÆTHER
SVEUM, 7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 76 BNR. 2 1MIDTRE GAULDAL
6. SIGRID MARIE oG RUNE ANDRE HANSHUS
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 77 BNR. 1 I MIDTRE GAULDAL
7. LEIF KRISTIAN BORDAL
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 77 BNR. 2 MIDTRE GAULDAL
8. NILS GUNNAR HARWIGSEN
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 77 BNR. 3 MIDTRE GAULDAL
9. PER MAGNAR OG ELI AUNE
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 77 BNR. 4 I MIDTRE GAULDAL
10. IVAR AUNE
MELHUSVEGEN 505, 7224 MELHUS
SOM EIER AV GNR. 77 BNR. 10 1MIDTRE GAULDAL
11. SIDSEL oG KNUT LILLEBORDAL
7288 SOKNEDAL
SOM EIER AV GNR. 77 BNR. 25 I MIDTRE GAULDAL
PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT BJØRN HOVSTAD
POSTBOKS

125

7291 STØREN
HOVSTAD@GAULDALSADVOKATENE.NO
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SAKEN GJELDER:

SKJØNN TIL FASTSETTELSE AV INNLØSNINGSVILKAR I MEDHOLD AV
TOMTEFESTELOVEN §

1.

37

INNLEDNING

Johannes Sørli begjærer som fester skjønn etter tomtefesteloven § 37 til fastsettelse av
vilkårene for innløsning av en festet tomt til fritidsbolig i Midtre Gauldal kommune.
Skjønn etter tomtefesteloven («t1.»)§ 37 er et rettslig skjønn, og skal med mindre annet
er avtalt påstevnes for tingretten, jf. tl. § 43 og skjønnsprosessloven § 5. Sør-Trøndelag
tingrett er rett verneting, jf. skjønnsprosessloven § 6.
Det er enighet mellom partene om at vilkårene for innløsning er til stede. Tvisten
gjelder i hovedsak tomtens grenser. Videre er det nødvendig at skjønnet fastsetter
innløsningssummen.
Bortfester er Hullsjøen sameie. Dette er et tingsrettslig sameie som ikke har partsevne.
Derfor har de enkelte sameierne stilling som saksøkte. Saksøker har bedt opplyst fra
sameiet hvem de enkelte sameierne er, men det er ikke gitt tilbakemelding. Angivelsen
av de saksøkte er derfor gjort på bakgrunn av listen over hvilke eiendommer som
inngår i sameiet, inntatt i jordskifterettens rettsbok i bilag 3 nedenfor. Saksøker har
innhentet opplysninger om hvem som er hjemmelshavere i dag, og disse er gjort til
saksøkte. Dersom partangivelsen er feil, anmodes at det gis anledning til å foreta
retting. En slik feil skyldes i tilfelle sameiets unnlatelse av å gi opplysninger om hvem
de enkelte sameiere er.
2.

SAKENS BAKGRUNN - FESTEFORHOLD

Skjønnet gjelder den festede tomten for fritidseiendommen «Tussgar'n» ved Trolltjønna
i Midtre Gauldal kommune. Festetomten er ikke matrikulert eller oppmålt ved
oppmålingsforretning.
Festekontrakt for Tussgar'n ble inngått i april 1965. Festet hadde opprinnelig varighet
på 30 år fra 1.1.1963.
Bilag 1: Festekontrakt datert april 1965
Festforholdet ble så forlenget i 1992, med ytterligere 30 års varighet fra 1.1.1993.
Bilag 2: Festekontrakt datert hhv. 23.4 og 3.3 1992
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Tomtens grenser ble oppmålt i forbindelse med etableringen av festeforholdet og
markert i terrenget slik som bestemt i avtalen. Den festede tomten hadde i henhold til
de avtalte grensene et areal på 4,5 mål. Det er oppført en omfattende bygningsmasse
bestående av 7 bygninger på tomten. Det framlegges kart som viser festetomtens
avtalte grenser. Grensen mot nord og sør er inntegnet. I vest grenser tomten mot veien
og i øst mot vannet Trolltjønna.
Bilag 3: Kart over festetomten
3.

NÆRMERE OM BORTFESTERNE

Ved jordskiftesak avsluttet i 2008, hvor grunneierne i området var parter, ble det avgjort
mellom grunneierene at kun skogen skulle anses som utskiftet, mens selve grunnen
skulle ligge i sameie mellom grunneierene.
Bilag 4: Rettsbok Sør-Trøndelag jordskifterett
Det vises til rettsboken side 11. Forholdet til bortfestede tomter ble ikke behandlet i
jordskiftesaken. De som møtte som eiere av gnr. 77 bnr. 1 og 2 i jordskiftesaken, tok
på forberedende rettsmøte opp eiendomsforholdene til den teigen hvor Tussgar'n
ligger. Det ble ikke framsatt krav om eiendomsrett til grunnen for pådømmelse i
jordskiftesaken. Se rettsboken side 5 og 8. Jordskifteretten valgte derfor i rettsmøte
15.05.2007 å anse teigen som en del av sameiet, men spørsmålet ble ikke på noe vis
drøftet eller rettslig prøvet.
I etterkant av jordskiftesaken trådte sameiet inn som bortfestere i Johannes Sørlis
festekontrakt, og har blant annet mottatt innbetaling av festeavgift i henhold til avtalen.
Forut for jordskiftesaken i 2008 hadde de enkelte grunneierne i sameiet etter det
opplyste i stort omfang festet bort tomter i skogteigene sine. Etter jordskiftesaken
ønsket sameiet å gjøre om på denne praksis og ville ikke tillate at de enkelte sameiere
i det videre inngikk festekontrakter i sine skogteiger. Sameiet provoseres til å opplyse
hvor mange festeforhold som er inngått av de enkelte sameiere forut for
jordskiftesaken i 2008.
4.

INNLØSNINGSKRAVET

Sørlis festekontrakt hadde opprinnelig varighet på 30 år fra 1.1.1963 og med rett til
forlengelse. Forlengelse fant sted i 1992, med ytterligere 30 år regnet fra 1.1.1993.
Sørli framsatte i brev av 2.9.2011 krav om innløsning av den festede tomten, jf.
tomtefesteloven § 32.

3186297/1

4

Side34

Bilag 5: Brev datert 2.9.2011 —krav om innløsning
Sørli mottok først ikke tilbakemelding på kravet, og dette ble etterspurt i brev av
11.10.2010.
Bilag 6: Brev datert 11.10.2011—anmodning om tilbakemelding
Sameiets tilbakemelding forelå først 28.5.2012. Selve innløsningskravet ble ikke
bestridt. Under henvisning til et årsmøtevedtak om at Sørli kan få innløse en tomt på
1,2 daa, bestred sameiet tomtens grenser. Sameiet uttrykte således at de anser seg
ubundet av de avtalte grensene for tomten. Det er uklart hva som er forankringen for
sameiets tilnærming. Følgelig er sameiet bundet av vilkårene i den avtalen de har trådt
inn
Bilag 7: Hulsjøen sameies brev datert 28.5.2012
Innløsningskravet omfatter også fiskerett i Trolltjønna, slik dette følger av
festekontrakten. Sameiet har foreløpig ikke bestridt dette.
Innløsningssum skal i samsvar med tomtefesteloven § 37 som hovedregel fastsettes til
25 ganger årlig festeavgift, regulert for KPI. Arlig festeavgift utgjør pr. i dag ca.
kroner 1 500,-. Dette gir en innløsningssum på (ca.) kroner 37 500,-.
Sameiet har ikke framsatt innvendinger mot den skisserte beregningen av
innløsningssummen. Dersom sameiet mener at innløsningen skal beregnes på annet
grunnlag eller krever et høyere vederlag, bes det at sameiet kommer konkret tilbake til
dette.
5.

FORHANDLINGER. VARSEL OM RETTSLIGE SKRITT

For å komme fram til en forent løsning, tilbudte Sørli å innløse tomten for kroner
100 000,-, det vil si en vesentlig høyere sum enn det som følger av
tomtefesteloven § 37.
Bilag 8: Brev Advokatfirmaet Haavind datert 28.2.2013
Tilbudet ble avslått av sameiet:
Bilag 9: Brev adv. Hovstad datert 11.03.2011
Det ble deretter sendt varsel om rettslige skritt fra Sørli, jf. tvl. § 5-2:
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Bilag 10:

Brev Advokatfirmaet Haavind datert 3.5.2013

Som et forsøk på minnelig ordning, har Sørli også tilbudt å redusere tomten til ca. 3,1
da. Dette er vesentlig mindre areal enn det som følger av avtalen og et absolutt
minimum i forhold til det som er påkrevd av hensyn til den oppførte bebyggelsen.
Tilbudet er ikke blitt akseptert.
Bilag 11:

E-post datert 17.6.2013 med vedlegg

I etterkant har det vært noe ytterligere forhandlinger mellom partene uten at enighet er
oppnådd. Som det framgår har Sørli vært fleksibel mht. både innløsningssum og
tomtestørrelse for å forsøke å finne fram til en omforent løsning. Man oppfatter at
sameiet i liten grad har vist interesse for en slik dialog og det er nødvendig å begjære
skjønn for å få innløst tomten.
6.

SAKENS RETTSLIGE SIDE

Partene er enige om at Sørli har rett til å innløse den festede tomten.
Skjønnsretten må fastsette tomtens grenser samt hvilke rettigheter som skal medfølge
ved innløsningen. Det er videre nødvendig at skjønnsretten fastsetter
innløsningssummen.
Innløsningssummen skal fastsettes i medhold tl. § 37 første ledd, og skal som
utgangspunkt være 25 ganger årlig festeavgift.
Sameiet har uttrykt at de anser seg ubundet av festekontraktens bestemmelser om
eiendomsgrenser og tinglige rettigheter. Dette er det ikke grunnlag for.
De enkelte sameiere har tidligere i stort omfang inngått festekontrakter for fritidsformål i
sine skogteiger som omfattes av sameiet. Det er på det rene at sameiet har hatt
kjennskap til at grunnen har vært bortfestet og at sameiet har akseptert at de enkelte
sameiere har inngått festekontrakter i deres skogteiger. Dette er de nåværende
sameiere bundet av.
En sameier har for en tid tilbake uttrykt at det var uenighet innad i sameiet om
tomtefestevirksomheten. Sameiet som sådan har aldri framsatt innsigelser mot eller
ytret ønske om å bringe tomtefestevirksomheten til opphør. Det er først i etterkant av
jordskiftesaken i 2008 at sameiet har gitt uttrykk for en endret praksis mht. inngåelse av
festekontrakter. Sameiet kan ikke i dag, 50 år etter etableringen, fremme innsigelser
mot de festeforhold som er etablert av deres rettsforgjengere.
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Sameiet har uansett trådt inn i Johannes Sørlis festekontrakt som bortfester og mottatt
festeavgift. Sameiet er bundet av de avtalte vilkår, sml. tomtefesteloven § 5, annet
ledd. For øvrig vil Sørli også kunne påberope seg kontraktens vilkår overfor sameiet
etter reglene om hevd.
Skjønnsretten skal fastsette tomtens grenser og rettigheter i samsvar med kontraktens
vilkår, herunder med fiskerett i Trollsjøen. Tomtens grenser er ikke beskrevet i
kontraktene og de avtalte grensene følger av det som er oppmålt i terrenget. Når det
gjelder fastsettelse av tomtens grenser, anføres subsidiært at grensene skal fastsettes
i samsvar med det som ved festeforholdets etablering og senere forlengelser må ha
framstått som en naturlig arrondert tomt.
7.

GJENNOMFØRING AV SKJØNNET. RETTENS SAMMENSETNING

Vi legger foreløpig til grunn at det bør settes av 2 dager til skjønnsforhandlingene, men
tar forbehold om å komme tilbake til tidsbehovet når tilsvar i saken foreligger.
Det anses nødvendig med befaring. Befaringen krever barmark.
Skjønnsretten skal bestå av to skjønnsmedlemmer, jf. tl. § 43 annet ledd.
Skjønnmedlemmene bør ha erfaring fra bedømmelse av eiendomsverdier, og bør ha
bakgrunn som takstmenn eller tomtekyndige.
8.

SAKSKOSTNADER

Krav om sakskostnader og kostnadene med gjennomføringen av skjønnet skal
avgjøres etter reglene i tvisteloven kapittel 20, jf. tl. § 43 og skjønnsprosessloven § 43.
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9.

PÅSTAND

Det nedlegges slik

påstand:
1. Johannes Sørli gis rett til å innløse festetomten mot vederlag fastsatt etter
rettens skjønn.
2. Tomtens rettigheter og grenser fastsettes i samsvar med festekontrakt datert
april 1965, forlenget 23.4.1992.
3. Johannes Sørli tilkjennes sakskostnadene.

*

*

*

Denne begjæring oversendes retten i 4 eksemplar, hvorav ett til hver av rettens
medlemmer og ett til forkynning for adv. Hovstad. 12 eksemplarer er også sendt adv.
Hovstad direkte.

Oslo, 4. november 2013

Per Amund Uldalen
Advokat

3186297/1
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Advokat Per Amund Uldalen
Advokatfirmaet Haavind AS
Postboks 359 Sentrum
0101 OSLO

Deresreferanse

Vår referanse

Dato

13-184135SKJ-STRO

15.04.2014

Underretning om stansing
Johannes Sørli - John Sigfred Bordal m.fl.
Partenes prosessfullmektiger har avtalt stansing av saken i medhold av tvisteloven § 16-17.
Stansingen varer i minst seks måneder fra 11. april 2014 da retten mottok avtalen om
stansing. Uten rettens samtykke kan partene avtale stansing bare en gang.
Dersom ingen av partene krever å få saken i gang igjen innen to år, blir saken hevet uten
ytterligere varsel.
Under stansingen kan prosesshandlinger bare foretas med rettens samtykke.
Under stansingen slutter alle frister å løpe. Partene kan se bort fra tidligere innkallinger til
rettsmøter.
Virkningen av stansingen opphører når retten har avgjort at saken skal bringes i gang igjen.
Likelydende brev er sendt begge parter.
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BILAGj

#0.;4/~Ø/.e.p4

Leiekontrak

t.

rvar Hansbue x. )/12 1.:)06
og Jens K.O. Bordel
f. 17/5 1924 erkjenner hervea å ha bortforpektet
en byttetomt av sine eiendommer g.nr. 77 1 br. nr.
1 og 2 i Soknedal til Johannes SWrli, Tampereveien
4, Tromdbeim f. 22/..)
1,:50 for en omforenet årlig
leiegodtgjørelse

på kr. 100.— eom blir å betale ved hvert

års utgeng. PWrete utbetaling blir å regne fra 1/1 1963.
Iberegnet og uten tillegg i den nevnte årlige godtgjWrelee
er også rett til brensel til bruk på hytta, fortrinnevis
nedgalleved.
Leieren har ogDå fiskerett i Trolltjønna

i likhet med

utlelerne.
Tomta er beliggende på vestre side av Prol1tjWnna og er
merkert mea medsatte stener i terrenget. :)81 ønskelig
kan 'tomta eller deler av den innhegnes på leierens
bekostning.
Leiekontakten

har en 1Wpetid på 30 år regnet gra 1/1 1963

og med rett for leieren til å få den fornyet.
I "tilfelle en overdragelse av hytta til ny eier blir
aktuelt

innen nevnte tideavsnitt, bør utleierne vareles

så de kan ta sine forhoderegler.
Kontmsktbrudd
Kontrakten

kan føre til

oppsigelse aV leieforholdet.

blir å skrive i tre— 3 — eksemplarer hvorav

de to grunneierne

har hvert sitt og leieren sitt.
Soknedal i april 1,65.

Ivar Hanshu.s

Jens K.O. Bordal
2/

c
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Johannes Sørli
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KOMMUNAL- OG
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

Du er her: recrierinaen.no/ Kommunalmoderniserin s... / nformas'ons-kam an• r / Plan- OQ byoninosrett /
Plan- o b nin sloven / § 20-1 første ledd bokstav m - Omgjøring av festegrunn til grunneiendom Miljøverndepartementets

brev

Prinsipputtalelse/fortolkning,

13.08.2013

Miljøverndepartementets brev - mottakere IfIg liste
tema, datert 04.06.2013
Deres ref.

ref Kommunal- og regionaldepartementets brev om samme

vår ref.
MDs ref: 12/5919

Dato

19.03.2013

§ 20-1 første ledd bokstav m - Omgjøring av festegrunn til
grunneiendom - Miljøverndepartementets
brev
Miljøverndepartementet viser til spørsmål 18. desember 2012 fra Midtre Gauldal og 4. januar 2013 fra Narvik om
forholdet mellom innløsingsreglene i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven.
Vi mener at omgjøring av festegrunn til grunneiendom alltid krever søknad og tillatelse plan- og
bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m. Det gjelder også ved innløsing omfattet av
tomtefesteloven § 32 tredje ledd.
Det er ikke riktig som Midtre Gauldal har fått oppgitt fra Direktoratet for byggkvalitet, at Miljøverndepartementet
forvalter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m. Bokstav m hører inn under Kommunal- og
regionaldepartementet som resten av kapittel 20. Spørsmålet berører imidlertid også matrikkellova som ligger
under Miljøverndepartementet. Vi vil på denne bakgrunn svare. Svaret er avklart med Kommunal- og
regionaldepartementet.

Generelt
Generelt innebærer omgjøring av festegrunn til grunneiendom at det opprettes en ny grunneiendom. Dette er i
utgangspunktet et tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav
m, jf. merknad til matrikkellova § 10 første ledd i Ot.prp. nr. 70 (2004-2005). Dette gjelder også om
festegrunnen ble opprettet etter kommunal tillatelse. På den annen side vil en slik tillatelse forenkle kommunens
behandling av den nye søknaden, da det vanligvis ikke vil være grunn til å ta opp til ny vurdering forhold som
ikke endres ved omgjøringen.
Dette gjelder likevel ikke ubetinget ved innløsning av tomtefeste i medhold tomtefesteloven
tomtefesteloven § 32 tredje ledd der det heter at:

§ 32, jf.

«Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen her eller med heimel i festeavtala, trengst det
ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom samtykke til bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje
trongst etter reglane på den tida.»
Omgjøring

i forbindelse

med innløsing av festeavtale

Vi vil i det følgende drøfte omgjøring til grunneiendom i forbindelse med innløsing av feste omfattet av denne
bestemmelsen.
Bestemmelsen presiserer at kommunen ikke kan nekte omgjøring av festegrunn til grunneiendom ved innløsing
av tomtefeste i slike tilfeller. Vi mener likevel at tiltaket skal behandles etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Kommunen vil i mange andre saker være forpliktet til å gi tillatelse til oppretting av ny grunneiendom, for
eksempel når dette er i samsvar med bindende arealplan og det ikke foreligger midlertidig forbud mot tiltak. Det
betyr ikke at tiltaket ikke skal undergis behandling etter plan- og bygningsloven § 20-1. Vi mener dette også må
gjelde i det foreliggende tilfellet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/tolkningsuttalelser/plan—og-bygnin...
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Vårt syn innebærer at alle saker om omgjøring til grunneiendom ved innløsing av tomtefeste blir å behandle etter
det samme systemet. Verken søker eller kommunen vil på denne måten komme i tvil om hvordan slike saker skal
fremmes.
Det skal i alle tilfeller holdes oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 6 første ledd. Det er ikke nødvendig å
merke og måle grensene på nytt dersom disse er nøyaktig fastlagt fra før, jf. matrikkellova § 34 første ledd
andre punktum.
Vi understreker at kommunen ikke kan nekte omgjøring av lovlig opprettet festegrunn til grunneiendom ved
innløsning omfattet av tomtefesteloven § 32 tredje ledd. Det gjelder også om omgjøringen skulle være i strid
med gjeldende arealplan. Kommunen kan heller ikke kreve at omgjøringen skal gjelde et annet areal enn den
festegrunnen som i sin tid ble lovlig opprettet. Kommunen kan videre heller ikke stoppe omgjøringen med å
legge ned midlertidig forbud. Kommunen må eventuelt løse denne type arealkonflikter gjennom avtale med den
nye grunneieren (tidligere tomtefester) eller gå til ekspropriasjon som om festegrunnen hadde vært opprettet
som grunneiendommen fra starten av. Retten til innløsning gjelder også i 100-metersbeltet langs sjø og
vassdrag, jf. plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd.
Det er etter vår mening ikke avgjørende om det i sin tid forelå en tillatelse for opprettingen av festegrunnen eller
ikke. Det avgjørende er om festegrunnen lovlig ble opprettet etter daværende regler. Krav om tillatelse og
oppmålingfor lovlig å kunne opprette festegrunn, ble først gjort gjeldende for hele landet fra 1. januar 1980.
Tidligere gjaldt bare kravet om oppmåling og da bare for byer og enkelte tettbygde strøk.
Det er følger av dette at det er det arealet som i sin tid ble lovlig opprettet som festegrunn, som skal omgjøres til
grunneiendom. Dersom fester og grunneier har inngått avtale om å endre arealet som skal innløses, må
endringen vurderes som en ordinær søknad om arealoverføring dersom endringen ikke kan håndteres som
grensejustering. Videre kan tiltakshaver muligens også finne det hensiktsmessig å søke om en tillatelse som i
realiteten innebærer større eller mindre bruksendringer. Kommunen vil måtte ta stilling til og sette vilkår til slike
bruksendringer på ordinær måte. Det er i slike tilfeller viktig at kommunen er klar i sitt vedtak på hva som faller
inn under den rene omgjøringen og hva som går ut over denne. Forhold som går ut over den rene omgjøringen,
kan ikke være i strid med rettslig bindende arealplan eller andre materielle krav i eller i medhold av plan- og
bygningsloven.
Hva som er den lovlig opprettede festegrunnen, vil vanligvis framkomme av matrikkelen. I noen tilfeller vil
matrikkelen mangle opplysninger eller opplysningene er usikre av andre grunner. I slike tilfeller kan det muligens
være hensiktsmessig å holde oppmålingsforretningen før kommunen gir endelig tillatelse etter plan- og
bygningsloven for på den måten å avklare hva partene mener er den lovlig opprettede festegrunnen.
Matrikkelføringen kan uansett ikke skje for etter at tillatelsen foreligger.
Dersom festegrunnen er umatrikulert, må festegrunnen matrikuleres før den kan innløses etter tomtefesteloven
og omgjøres til grunneiendom, men det vil etter omstendighetene kunne være mulig å slå matrikulering og
omgjøring sammen. Matrikulering av umatrikulert festegrunn er i seg selv ikke et søknadspliktig tiltak.
Forutsetningen for å kunne matrikulere umatrikulert festegrunn er også her at grunnen i sin tid var lovlig
opprettet, dvs, at opprettingen var i samsvar med de bestemmelser som gjaldt oppretting av festegrunn på det
tidspunktet da grunnen ble opprettet, jf. matrikkellova § 13.
Tilleggskommentarer
I utgangspunkt er det grunneier som skal sette fram søknaden om omgjøring fra festegrunn til grunneiendom
etter plan- og bygningsloven og rekvirere oppmålingsforretning etter matrikkellova, jf. plan- og bygningsloven §
21-2 sjette ledd og matrikkellova § 9 første ledd bokstav a. Grunneierens plikt til å medvirke framgår av
tomtefesteloven § 38 første ledd. Fester vil selv kunne stå som søker og rekvirent når vedkommende har innløst
festegrunnen, jf. matrikkellova § 9 første ledd bokstav h.
Justisdepartementets lovavdeling mente i en uttalelse 19.juni
tomtefesteloven ikke var nødvendig med kommunal tillatelse.
bygningsloven, men vil vel fortsatt ha relevans når det gjeldet
forbindelse med kommunens saksbehandling etter nåværende

2007 at det i noen tilfeller ved innløsning etter
Uttalelsen var gitt til den forrige plan- og
de materielle vilkår som kommunen kan stille i
plan- og bygningslov.
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-----Opprinnelig melding----Fra: Per Amund Uldalen / Haavind [mailto:p.uldalen@haavind.no]
Sendt: 16. september 2014 15:19
Til: Singsaas Rannveig; postmottak
Kopi: Ogmund Sørli
Emne: Deres ref. 2014/1909-6; Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn, Midtre Gauldal kommune
[HAAVIND-LEGAL.FID1265950]
Att.: NPM-utvalget
Vennligst finn vedlagt klage over Midtre Gauldal kommunes vedtak av 25.8.2014 i NPM-sak 121/14
Klagen sendes også per post.
Med vennlig hilsen/Best regards

Per Amund Uldalen | Fast advokat/Senior Associate, MNA | M: +47 90562809
Advokatfirmaet Haavind AS | T: +47 22 43 30 00 | F: +47 22 43 30 01 | Bygdøy allé 2, PB 359 Sentrum, NO-0101
Oslo | www.haavind.no
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Saksframlegg

Arkivnr. 143
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/2184-2
Utvalgssak
Møtedato
134/14
20.10.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Klage på vedtak i NPM-utvalget - utvalgssak 79/14 - bruksendring fra garasje
til verksted - gbnr 4/21

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak i NPM-utvalget - utvalgssak 79/14 - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21
2 S Klage på vedtak i NPM-utvalget - utvalgssak 79/14 - bruksendring fra
garasje til verksted - gbnr 4/21

Bjørn N. Bones

Saksopplysninger
Bakgrunn
Bjørn N. Bones, tiltakshaver i NPM-utvalgets sak PS 79/14, har i brev datert 17.07.2014 klaget på
vedtak fattet i møte den 10.06.2014.
Saken tar utgangspunkt i omdisponering av en garasje til verksted på Folstad ved Støren.
NPM-utvalgets vedtak lyder som følger:
«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».
Det vises for øvrig til tidligere saksframlegg og merknader i sin helhet.
Juridiske forhold:
Klageadgangen er hjemlet i forvaltningsloven.

Side68

Klagen er datert 17.07.2014 og dermed framsatt innen klagefristen.
Klagens innhold
Bones begrunner klagen med at saksopplysningene og vurderingene gjort i forkant av vedtaket, ikke
gjenspeiler de positive sidene ved en omdisponering godt nok, og at dette er grunnlag for
saksbehandlingsfeil.
«(…) Når man leser saksopplysninger og begrunnelser for avslag er det veldig slående at det er kun argumentasjon
som går imot godkjennelse av bruksendring som er fremlagt. I et saksframlegg må også saker som taler for
godkjenning av søknaden fremlegges (…)».
Bones viser til historikken som ligger til grunn for den opprinnelige søknaden, bl.a. gjennom at det
ble tillatt fradeling fra landbruksformålet til boligformål både i 2004 og 2007, og at intensjonen
allerede den gang var å benytte garasjen til binæring i form av verksted og administrativt sentrum
for firmaet Bjørn Bones maskin og tuning AS. Han hevder å ikke ha mottatt negative signaler om
dette tidligere. Samtidig vises det til at beliggenheten vil være avgjørende for firmaets økonomiske
situasjon, sett i sammenheng med tilgang og pris på leie av næringsareal i kommunen.
Bones beskriver også området som godt egnet til slik virksomhet, da eiendommens beliggenhet og
terrengets utforming ikke gjør det mulig med ny boligetablering i fremtiden. Videre er nærliggende
areal allerede knyttet opp mot næringsvirksomhet i form av skogbruk, landbruk og steinbrudd.
Bones sier seg uenig med Fylkesmannens og Statens vegvesens vurdering, som begge har uttalt seg
negativt i saken. Det vises bl.a. til at trafikkmengden ikke vil bli høyere som følge av virksomheten
og at det i senere år har blitt tillatt boligbygging i området uten krav om gang- og sykkelsti. Det
vises også til Folstadbruddets nåværende virksomhet i området.
Det avsluttes med å vise til at søknaden ble fremmet før ny kommunedelplan ble vedtatt. Bones
krever derfor å få saken vurdert opp mot plangrunnlaget som var gjeldende på søketidspunktet.
Bones har videre henvendt seg direkte til Rådmannen hvor han viser til feilopplysninger knyttet opp
mot Folstadbekken. Det presiseres at eiendommen ikke ligger i direkte tilknytning til
Folstadbekken. Denne ligger i 300 meters lengde nord for omsøkt garasje. Bekken som ligger inntil
garasjen er et mindre bekkedrag som har utløp i Folstadbekken nedstrøms. Bones aksepterer likevel
at avbøtende tiltak i form av oljeutskiller skal etableres ved en eventuell omdisponering.
Vurdering
Det er riktig som Bones beskriver i klagebrevet at også positive sider ved et tiltak skal belyses når en
sak legges frem til politisk behandling. Rådmannen ser i ettertid at dette kunne vært gjort i større
grad ut i fra de opplysningene som kommer frem av klagebrevet. Disse opplysningene endrer
imidlertid ikke sakens kjerne, som går ut på at omdisponeringen er i strid med grunnleggende
prinsipper i den nye kommunedelplan Støren, og det faktum at trafikksituasjonen langs Fv. 632 blir
forverret.
Det faktum at Bones har fått innvilget dispensasjon fra LNF-formål til boligformål på et tidligere
tidspunkt anses ikke som et godt nok argument for å innvilge videre omdisponering til
næringsvirksomhet. Dette er en konkret vurdering som tar utgangspunkt i hvorvidt LNF-formålet
blir vesentlig tilsidesatt ved en omdisponering til boligformål, og ikke en omdisponering fra
boligformål til næringsformål. Det at Bones hadde bakenforliggende planer om en videre
omdisponering til næringsformål på et senere tidspunkt vurderes som lite relevant. Dette var
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opplysninger som kommunen ikke hadde kjennskap til ut i fra det som går frem av tidligere
saksbehandling.
Videre er privatrettslige- og økonomiske forhold ikke å anse som vurderingsgrunnlag ihht. Plan- og
bygningsloven.
Det er flere momenter som taler for at omdisponeringen kan tillates. Deriblant godkjent nabovarsel,
beliggenhet og eksisterende næringsvirksomhet i området. Rådmannen minner imidlertid om at
nabovarselet representerer dagens beboere og at det ikke foreligger garanti mot at virksomheten
ikke vil skape konflikt i fremtiden. Samtidig er den eksisterende virksomheten i området i tråd med
gjeldende kommunedelplanen fra den gang.
Trafikksituasjonen er for øvrig et eget tema som har blitt vurdert av Statens vegvesen i en egen
vurdering. Rådmannen ser ingen grunn til å stille deres vurdering under tvil i denne saken.
Det er for øvrig også riktig som Bones sier at søknaden ble fremmet før ny Kommunedelplan
Støren ble vedtatt, og at dette er grunnlag for at søknaden skal behandles etter gjeldende plan for
den gang.
Kommunedelplanen den gang tok ikke konkret stilling til problematikken knyttet opp mot næring
og boligbebyggelse. Rådmannen viser imidlertid til at gammel kommunedelplan sa derimot heller
ingenting om ny næringsvirksomhet på Folstad, til tross for at Folstadbruddet allerede bedrev sin
virksomhet og landbruksrelatert næring var tillatt.
I ny kommunedelplan er det lagt spesiell vekt på bolig- og næringsutvikling i og rundt Støren. Det
er et førende prinsipp at disse formålene skal legges i enhetlige, adskilte områder og at det ikke skal
legges ut nye næringsområder bortsett fra det som er avsatt i ny kommunedelplan. Det omsøkte
tiltaket strider i mot dette prinsippet gjennom at næringsvirksomheten legges i et nytt område i
direkte tilknytning til den eksisterende boligbebyggelsen på Folstad. Videre er det i ny
kommunedelplan tatt utgangspunkt i en utviklingsmodell som legger næringsutviklingen langs
definerte akser i og rundt Støren sentrum for å skape en større fortetting (Jfr. vedtak i
Kommunestyrets sak PS 20/13 og Formannskapets sak PS 34/13). Disse føringene ble videre
vedtatt tilbake i april 2013, altså før søknaden ble mottatt i oktober.
Bones argumenterer på sin side med at det ikke er mulig med ytterligere boligutvikling i dette
området og at nabovarslet ikke tyder på at virksomheten vil være konfliktskapende, noe som i og
for seg kan stemme. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at omdisponering i dette tilfellet vil
kunne medføre en uønsket presedens her og andre deler av kommunen dersom andre private
aktører ønsker å omdisponere næringsareal i tilknytning til boligbebyggelse. En slik utvikling vil
være med på å undergrave planarbeidet som er gjort i forbindelse med ny kommunedelplan og
medføre at hensynet blir vesentlig tilsidesatt.
Med bakgrunn i dette finner Rådmannen ikke grunnlag for at vedtaket burde endres.

Rådmannens innstilling
Klagen fra Bjørn N. Bones slik den er fremsatt i brev datert 17.07.2014 om å gi dispensasjon for
omdisponering av garasje fra boligformål til næringsformål på eiendommen gnr/bnr 4/21 avslås.
Vedtaket begrunnes med at klagen ikke fremstiller informasjon som skulle tilsi at dispensasjon bør
gis.
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Vedtaket fattes i medhold av PBL § 1-9.
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Midtre Gauldal kommune
NPM-utvalget
7290 Støren
Støren 17.07.2014

Kla e å vedtak i NPM —utval et utval ssak 79 14 saksnr. 2013 3080-17.
Klagen gjelder avslag på søknad om bruksendring fra garasje til verksted på eiendommen
gnr. 4 bnr 21 på Foldstad, Støren.
Begrunnelsen for avslag er følgende:

Avslaget begrunnesmed at det ikke foreligger klare fordeler med bruksendringen,og at
hensynet bak ny kommunedelplanfor Støren blir vesentlig tilsidesatt.
Når man leser saksopplysninger og begrunnelser for avslag er det veldig slående at det er
kun argumentasjon som går imot godkjennelse av bruksendring som er fremlagt. I et
saksframlegg må også saker som taler for godkjenning av søknaden fremlegges.
Vil her minne om historikk og bakgrunn for søknaden:
Eiendommen ble i 1999 godkjent fradelt til boligformål, med disp. fra kommuneplanens
arealdel. I 2007 ble godkjent tilleggsareal til eiendommen. Begge ganger uten merknad fra
landbruksmyndigheten.
Byggetillatelse for oppføring av bolig og garasje ble gitt i 2004.
Jeg driver firmaet Bjørn Bones Maskin og Tuning AS. I firmaet er 5 ansatte.
Hovedvirksomheten for firmaet er anleggsvirksomhet (maskinentreprenør).
Verkstedvirksomheten er i hovedsak vedlikehold og reparasjon av egne maskiner.
En av årsakene til at jeg bygde på Foldstad var muligheten til å ha kontor/base for denne
virksomheten her. Det var den gang jeg etablerte meg her ingen signaler på at dette var
negativt.
Ser man på eiendommens beliggenhet og terrengets utforming, ser man at det er ligger godt
rette for dette; avstand til nabobebyggelse, det er ikke mulig med ny bebyggelse inntil.
Areal på sørsiden av eiendommen benyttes som lager/lunningsplass for tømmer/ved og div.
arbeid knyttet til landbruk og den aktivitet dette medfører.
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Det å ha base/verksted for virksomheten her har vesentlig betydning for kostnadene med å
drive firmaet. Etablering av verksted på annet sted vil økonomisk være vanskeligå forsvare.
Ved etablering av verksted vil selvsagtalle forhold til miljø bli ivaretatt med hensyn til bla.
oljeutskiller etc.
I saksopplysningervisestil Statensvegvesensuttalelse. Vegveseneter skeptisk til
bruksendring, med bakgrunn i den nye kommunedelplanfor Støren, økt trafikk i
boligområde hvor det ikke finnes gang-og sykkeltilbud.
Til dette kan kommenteres at bruksendringtil verksted på eiendommen for min del ikke vil
øke trafikkmengden utover den som er etablert i dag.
Vil her minne om at det i dag er utstrakt næringsvirksomheti området, landbruk/skogbruk
og steinbrudd (Foldstadbruddet).
I tillegg er det i senere år gitt tillatelse til og etablert ny boligbebyggelse,eneboliger og
utleiemuligheter i området. Dette medfører vesentlig mere økning i trafikken, uten gang- og
sykkeltilbud?
I Fylkesmannensuttalelse støttes rådmannensvurdering i saken:Det går fram av de
oversendte dokumenter at kommunedelplan Støren tar sikte på å etablere framtidig
boligbebyggelse. Fylkesmannenfraråder derfor at det gis dispensasjon til omsøkte tiltak.....
Til dette kan, når man ser saksframstillingeni saken,undres på om Fylkesmannenhar
kjennskaptil at det fortsatt skal være næringsvirksomhetpå Foldstad?Det er vel ikke slik at
all næringsvirksomhet i området skal leggesned?
Med bakgrunn i saksopplysningersom er fremlagt i saken, kun en ensidig oppramsing av
negative forhold, vil jeg hevde dette er saksbehandlingsfeil.Et saksframleggmå være
balansert, ogsåforhold som kan være til fordel for søker skal opplyses.
I tillegg ser saken ut til å være vurdert opp mot ny kommunedelplan for Støren, vedtatt i
2014. Jegforventer at søknadenbehandlesog vurderes opp mot plangrunnlaget som var
gjeldende på søkertidspunktet.
Med bakgrunn i dette påklagesvedtaket og søknadenkreves behandlet på nytt.

Med hilsen

pb,/

/3c72-1-c

Bjørn Bones
7290 Støren
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2012/3020-40
Utvalgssak
Møtedato
135/14
20.10.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Tredjegangs behandling: Reguleringsplan - Slettet hyttefelt - gbnr 49/2, 7288
Soknedal - grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås

Dokumenter i saken:
1
I
Forespørsel om oppstart av detaljplan
2
X Oppstartsmøte - referat
3
I
Oppstart planarbeid - detaljplan - Slettet
hyttefelt
4
I
Forhåndsuttalelse - reguleringsplan for
Slette hyttefelt
5
I
Vedr oppstart av reguleringsplanarbeid for
Slette hyttefelt - deler av 49/2 i Midtre
Gauldal kommune
6
U Vedrørende oppstart av detaljregulering
Slette hyttefelt - feil plangrunnlag
7
X Mailveksling med Allskog - Slettet hyttefelt
8
I
Skisse som viser tenkte nye tomter - Slettet
hyttefelt
9
I
Kommentarer - Oppstart av
detaljplanarbeid for Slette hyttefelt - Midtre
Gauldal kommune i Sør-Trøndelag
10 I
Uttalelse - Melding om oppstart av
reguleringsplanarbeid - detaljplan for Slette
hyttefelt - deler av gbnr 49/2 - Midtre
Gauldal kommune
11 I
Sak for NPM-utvalget - prinsippavklaring
Slettet hyttefelt
12 S Forespørsel om regulering av areal innenfor
Ramstadsjøen hyttefelt - Slettet hyttefelt
13 X Særutskrift - Forespørsel om regulering av
areal innenfor Ramstadsjøen hyttefelt Slettet hyttefelt
14 U Melding om vedtak - Forespørsel om
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Allskog
Allskog
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Allskog BA
Allskog
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regulering av areal - Ramstadsjøen hyttefelt
Slettet hyttefelt - tilbakemelding
Slette hyttefelt - oversendelse av innspill
Forespørsel om regulering - Slettet hyttefelt
Særutskrift - Forespørsel om regulering Slettet hyttefelt
VS: Detaljplan, Slette hyttefelt
Reguleringsplan - Slettet hyttefelt - gbnr
49/2, 7288 Soknedal - grunneiere Marit
Flatås og Maren Flatås
Særutskrift - Reguleringsplan - Slettet
hyttefelt - gbnr 49/2, 7288 Soknedal grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås
Annonse: Slettet hyttefelt - Utlegging til
høring/offentlig ettersyn
Planforslag – Slettet hyttefelt – Utlegging til
høring og offentlig ettersyn
Høringsbrev - Slettet hyttefelt - Utlegging
til høring/offentlig ettersyn
Annonse - Slettet hyttefelt - Utlegging til
høring/offentlig ettersyn
Uttalelse - Reguleringsplan for Slettet
hyttefelt nord for Ramstadsjøen i Midtre
Gauldal kommune
Reguleringsplan for Slettet hyttefelt nord
for Ramstadsjøen - Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse - Slettet hyttefelt - reguleringsplan
Reguleringsplan - Slettet hyttefelt
Kommentarer til høring - Slettet hyttefelt
Innsigelse mot reguleringsplan for Slettet
hyttefelt
Merknad til reguleringsplan for Slettet
hyttefelt
Uttalelse - detaljregulering for Slettet
Hyttefelt
Uttalelse - Reguleringsplan - Slettet
hyttefelt
Reguleringsplan for Slettet hyttefelt Uttalelse til foreslått plan
Uttalelse - reguleringsplan for Slettet
Hyttefelt
Slettet hyttefelt - merknad
Andregangs behandling: Reguleringsplan Slettet hyttefelt - gbnr 49/2, 7288 Soknedal
- grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås
Tredjegangs behandling: Reguleringsplan Slettet hyttefelt - gbnr 49/2, 7288 Soknedal
- grunneiere Marit Flatås og Maren Flatås
Oversendelse av Revidert plankart
alternativ veitrasè og Revidert plankart
opprinnelig vegtrasè - Slettet hyttefelt
Ortofoto - Slettet hyttefelt
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Allskog
Allskog

Allskog

Trønderbladet m.fl.
Allskog
Karin Nohr Kregnes og Sture Eirik Nohr
Kregnes m.fl.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sametinget
Gauldal Nett
Harald Larsen
Veltveien Veilag
Kjell Sand
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kjeldstad Trelast
Ramstad Velforening
Marianne og Birger Myhr
Marit Storvold

Allskog
Allskog

Vedlegg
1
Kommentarer til høring - Slettet hyttefelt
2
Planbeskrivelse - Høringsforslag
3
Planbestemmelser - Høringsforslag
4
Plankart - Høringsforslag
5
Uttalelse - Reguleringsplan for Slettet hyttefelt nord for Ramstadsjøen i Midtre Gauldal
kommune
6
Reguleringsplan for Slettet hyttefelt nord for Ramstadsjøen - Midtre Gauldal kommune
7
Uttalelse - Slettet hyttefelt - reguleringsplan
8
Reguleringsplan - Slettet hyttefelt
9
Innsigelse mot reguleringsplan for Slettet hyttefelt
10 Merknad til reguleringsplan for Slettet hyttefelt
11 Uttalelse - detaljregulering for Slettet Hyttefelt
12 Uttalelse - Reguleringsplan - Slettet hyttefelt
13 Reguleringsplan for Slettet hyttefelt - Uttalelse til foreslått plan
14 Slettet hyttefelt-Kommentarer-RamstadVelpdf
15 Slettet_hyttefelt-Innsigelse_Utfyllende-Kommentar
16 Slettet_hyttefelt-Innsigelse_Utfyllende-Kommentar1
17 Uttalelse - reguleringsplan for Slettet Hyttefelt
18 Slettet hyttefelt - merknad
19 Revidert plankart alternativ vegtrasè
20 Revidert plankart opprinnelig vegtrasè
21 Ortofoto - Slettet hyttefelt

Saksopplysninger
Bakgrunn
Detaljplan for Slettet hyttefelt har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 21.05.2014
– 03.07.2014. Plandokumentene er sendt direkte til berørte parter og lagt ut på kommunens
hjemmeside.
Følgende merknader er kommet innenfor fristen:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 21.05.2014:
-Juridiske forhold:
I kommunens vedtak om høring/offentlig ettersyn av planforslaget, ble det vedtatt at arealene mellom hyttetomtene
reguleres til LNF-formål, friområde. Dette er ikke et gyldig arealformål ihht. Produktspesifikasjonen for
reguleringsplan. Det kan være at kommunen mente at arealene mellom hyttetomtene skal reguleres til LNFRfriluftsformål. I plankartet er imidlertid arealet mellom hyttetomtene regulert til LNFR, naturformål, det samme i
reguleringsbestemmelsene. Kommunen bør vurdere om det er frilufts- eller naturinteressene som skal vektlegges sterkest
i området.
Fylkesmannen har for øvrig ingen merknader til reguleringsplanen.
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune i brev datert 27.05.2014:
Tiltaket vil ikke berøre kulturminner etter det Fylkeskommunen har kjennskap til.
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Viser for øvrig til den generelle aktsomhetsplikten.
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Sametinget i brev datert 12.06.2014:
Det er ikke registrert samiske kulturminner i området.
Viser for øvrig til den generelle aktsomhetsplikten mtp. samiske kulturminner.
Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Gauldal nett i brev datert 18.06.2014
(…)Det vises til at dagens lavspentforsyning, som ikke er tilstrekkelig for en slik utbygging. For at alle skal kunne
ha strømforsyning må det legges en høyspent jordkabel fra dagens nettstasjon. Ut fra denne legges nødvendig
lavspentforsyning til alle tomtene. Utbygger må påregne å bli belastet med et anleggsbidrag for denne utvidelsen.
Harald Larsen i brev datert 23.06.2014:
Larsen har boret etter vann på eiendommen 41/15 og minner om at det ikke kan tillates
avløpsanlegg nærmere enn 100 meter fra denne forekomsten.

Kjell Sand i brev datert 26.06.2014:
Sand har tidligere fått avslag på søknad om fradeling av 1 hyttetomt i området. Det stilles i den
forbindelse spørsmålstegn til legitimiteten rundt at det etableres 20 nye tomter. Det vises videre til
at det er flere grunneiere som ønsker etablering av nye tomter i området.

Veltveien veilag i brev datert 29.06.2014:
Veilaget er imot reguleringsplanen.
Det vises til at det allerede eksisterer 36 hyttetomter i området som ikke er utbygd og at 20
fritidseiendommer vil medføre en uakseptabel merbelastning på infrastrukturen rundt Ramstadsjøen
og sjøens tåleevne. De bemerker videre at det antallet ubebygde tomter signaliserer et fraværende
behov for nye fritidseiendommer i området.
Ramstad velforening i brev datert 01.07.2014:
Velforeningen har gjennom en demokratisk prosess stemt imot reguleringsplanen.
Det er ytterligere kommet inn uttalelser innad i velforeningen som oppsummeres i følgende tre
punkter:
- Bekymring for en betydelig fortetting av området.
- At det finnes et betydelig antall allerede regulerte og ikke bebygde tomter i området (ca. 35).
- Viser til at plan- og næringsutvalget april 2013 frarådet reguleringsplanen.
Ola og Peder Haukdal på vegne av Kjellstad trelast i brev datert 02.07.2014:
Antallet tomter bør reduseres av hensyn til miljø og kulturminner i området.
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Det vises til liten vannføring i Ramstadbekken, noe som gjør den sårbar mtp forurensing fra
avløpsvann. Det vises bl.a. til at bekken er en viktig gytebekk for ørret i Ramstadsjøen. Det vises
også til spor etter jernutvinning i området.
Marianne og Birger Myhr i brev datert 03.07.2014
Uttrykker bekymring for fortettingen i flere punkt:
- Det er allerede regulerte tomter i området som ikke er solgt.
- Utbyggingen vil medføre en økt belastning av utmarksområdene, samt miljøet og
fiskebestanden i Ramstadsjøen.
- Den kommunale veien går gjennom innmarka på deres eiendom. Det er beitende sau på
begge sider av veien, som allerede står i fare mtp. intens kjøring.
Marit Storvold i brev datert 04.07.2014:
Viser til tidligere saksfremstilling.
- Forventer at tilgang til annen vannkilde kompenseres kostnadsfritt.
- Etterlyser en oversikt over totalbelastningen for området.
- Det må iverksettes tiltak for bevaring av veien under anleggsperioden, samt dimensjonering
ihht. den økningen i trafikken en slik utbygging vil gi. Forutsetter at veilaget konsulteres i
saken.

Det er for øvrig ikke kommet inn flere merknader i løpet av høringsperioden.
Marit Storvolds merknad ble mottatt kl. 00:01 den 04.07.2014. Selv om Rådmannen mener at en
frist skal overholdes, vurderes dette som marginalt utenfor angitt høringsfrist. Merknadene anses
derfor til å kunne tas med i vurderingen.

Reguleringsplan for Slettet hyttefelt var opp til andregangs behandling i Utvalg for næring, plan og
miljø i sak PS 125/14 den 22.09.2014.
Utvalget ønsket med bakgrunn i befaring av området og møtet for øvrig en nærmere redegjøring av
hvordan utbyggingen ville påvirke området øst for Ramstadbekken, spesielt av hensyn til hvordan
tomtene T-17-T20 er plassert i forhold den nærliggende myra, og samtidig hvordan tilførselsvegen
fram til disse tomtene ville påvirke den naturlige avrenningen fra myra ned til Ramstadbekken. Det
ble også avkrevd en vurdering av alternative traséer som ikke berører myra.
Planforslag:
Allskog har revidert planmaterialet ihht. vedtaket som ble fattet under andregangs behandling.
I tillegg er det utarbeidet et kart som viser opprinnelig og alternativ vegtrasé frem til hyttene.
Alternativene og konsekvensene som følger av utbyggingen er gjengitt nedenfor.
Det er gitt en nærmere vurdering av hvordan vegen vil påvirke avrenningsproblematikken i
området. Regulanten har i den forbindelse også vært i kontakt med en vegkonsulent for å se på
alternative løsninger. Det presiseres at vegen lar seg gjennomføre så godt som uten inngrep dersom
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den legges etter dagens foreslåtte trasé. For at myra skal drenere som før tenkes fundamenteringen
gjort med duk og masse, samt stikkrenner for transportering av vann forbi massene.
Følgende alternativ er vurdert i forhold til vegutbygging øst for Ramstadbekken:
0-alternativet
Vegen tas ut av planen.
Konsekvenser:
- Reguleringsplanen vil ikke medføre inngrep i Ramstadbekken og myrområdet øst for
bekken vil bevares.
- Vil komplisere adkomst og frakt av material frem til hyttene betydelig.
Opprinnelig vegtrasé
Opprinnelig vegtrase tenkes plassert i kulvert over Ramstadbekken og videre over myrdraget i en
hovedtrasé frem til tomtene T-17, T-18 og T-19. I tillegg kommer det en egen stikkveg ned til T-20
(jfr. V7 i ortofoto og revidert plankart).
Konsekvenser:
- Ramstadbekken må legges i kulvert ved krysningspunkt for veg.
- Vil hovedsakelig berøre myrareal.
- Vil bli liggende eksponert i terrenget.
- Vil kreve lite terrenginngrep.
Alternativ vegtrasé
Følgende kriterier er lagt til grunn ved vurdering av ny vegtrasé:
 Lengde.
 Stigningsforhold.
 Vegen skal berøre myr i mindre grad enn den opprinnelige vegtraséen.
Det er kommet frem til et alternativt forslag som innfrir disse kriteriene på en hensiktsmessig og
god måte:
Alternativt forslag tar utgangspunkt i en møtelomme ca. 25 meter lengre ned fra den opprinnelige
vegtraséen. Derfra vil den passere Ramstadbekken med en større fylling og kulvert, og videre inn
gjennom vegetasjonsbeltet i enden av myra ved tomt T-20 (jfr. Ortofoto). Derifra legges det opp til
den samme fordelingen frem til tomtene T-17, T-18 og T-19.
Konsekvenser:
- Vil bli liggende delvis eksponert, men i mindre grad enn opprinnelig vegtrasé.
- Vil medføre en større fylling og kulvert i Ramstadbekken, sammenlignet med opprinnelig
vegtrasé.
- Vil ikke berøre myr i særlig stor grad.
- Vil medføre mindre løpemeter veg, sammenlignet med opprinnelig vegtrasé.
Tomteplassering
Det er lagt ved et ortofoto som i tillegg til å vise opprinnelig og alternativ vegtrasé, viser tomtenes
plassering i forhold til vegetasjon og myr i området. Ortofotoet viser at tomtene i større eller
mindre grad vil omfatte myr. Allskog presiserer imidlertid at selve hyttene tenkes plassert på tørt
underlag og i tilknytning til eksisterende vegetasjon.
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Vurdering
Juridiske forhold
LNF-Friområde er ment som LNFR-Friluftsformål (SOSI-kode 5130). Arealet mellom hyttene vil
bevares i tilstrekkelig grad gjennom friluftsformålet dersom det legges opp til naturlig gjengroing
gjennom bestemmelsene. Friluftsformålet legger isolert sett til rette for at det kan opparbeides
rasteplasser, leirplasser, klopper, broer, stier og skiløyper. LNFR-formålet Naturformål (SOSI-kode
5120) er kun relevant innenfor angitt hensynssone rundt Ramstadbekken. Naturformålet er et
strengt vern som kun bør benyttes i områder hvor man skal tas særlige hensyn til naturmangfold.
Rådmannen anbefaler at dette formålet presiseres i vedtaket.
Plankartet og bestemmelsene endres ihht. ovenfornevnte før planen legges frem til Kommunestyret.
Strømtilførsel
Rådmannen foreslår at merknad om utvidelse av strømtilførsellen settes inn i bestemmelsene.
2.1 p) Strømleveransen til allerede eksisterende bebyggelse skal ikke reduseres. Ved etablering av
strøm til nye fritidsboliger skal nettet oppgraderes ihht. Gauldal netts merknad.

Vann- og avløp
Reguleringsplanen tar utgangspunkt i enkeltstående infiltrasjonsanlegg. I Rådmannens tidligere
vurdering ble det anbefalt en rekkefølgebestemmelse som påla regulanten å utarbeide en vann- og
avløpsplan før utbygging iverksettes. Denne bestemmelsen bør også si noe om hvorvidt planen skal
ta utgangspunkt i felles eller enkeltstående infiltrasjonsanlegg. Samtidig må ikke eksisterende
brønner berøres. Et felles renseanlegg vil gi en mer helhetlig avløpshåndtering enn enkeltstående
anlegg. Det bør også være mulig for eksisterende fritidsbebyggelse å koble seg på denne.
Rådmannen anbefaler at rekkefølgebestemmelsen om vann- og avløpsplan utformes slik:
Det skal utarbeides en egen vann- og avløpsplan for området før det etableres ny fritidsbebyggelse.
Det skal etableres et felles renseanlegg for ny fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Nytt
avløpsanlegg skal ikke berøre private brønner. Eksisterende fritidsbebyggelse skal ha mulighet til å
koble seg på dette anlegget.
Rådmannen anser innkomne merknader som omfatter forurensing av drikkevann og private
brønner som imøtekommet.
Kostnader rundt utbyggingen vurderes som privatrettslige forhold.
Veltvegen
Rådmannen viser til sin tidligere vurdering av saken. I bestemmelsene pålegges utbygger å
oppgradere veien dersom trafikkmengden overbelaster tilførselsveien. Rådmannen mener at dette
ivaretar veilagets merknad i tilstrekkelig grad.
Fritidsbebyggelse – Samlet belastning – Økologisk bæreevne:
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Det gis uttrykk for en generell bekymring for den økologiske bæreevnen i området. Bl.a. gjennom
overfiske i Ramstadsjøen, eutrofiering av Ramstadbekken og økt belastning av utmarksområdene og
viltområdene rundt fritidsbebyggelsen som følge av planen.
Den generelle bekymringen er imidlertid ikke ukjent og Rådmannen har i tidligere behandling av
denne saken nettopp lagt vekt på dette forholdet. Kommunen har tidligere ment at denne kompakte
utbyggingen på nordsiden av Ramstadsjøen kan aksepteres.
Det kan ikke utelukkes at en slik plan vil medføre økt press på vilt- og fiskebestanden i området.
For å hindre overbeskatning av fisk og vilt er det mulig å regulere salget av jakt- og fiskekort. Ellers
vil sikring av gyte- og leveområder være det viktigste hjelpemiddelet mot dette - noe som er forsøkt
gjennom en egen hensynssone langs Ramstadbekken og krav om felles avløpshåndtering i området
(Eutrofiering).
Når det kommer til økt ferdsel i utmark vil denne planen utvilsomt påvirke ferdselen i nærområdet.
Dette kan ha negativ betydning for et viktig skogsfuglområde som ligger utenfor planområdet.
Fritidsbebyggelsens virkning på dette området er fortsatt uklar, da de endelige konsekvensene fra
tidligere utbygging ikke er kjent. Som avbøtende tiltak kan det være hensiktsmessig å etablere
turløyper og rasteplasser rundt Ramstadsjøen slik at man får styrt trafikken bort fra viktige
naturområder. Dette må inngå i en mer overordnet plan for området rundt Ramstadsjøen, og ikke i
en detaljplan.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til dette.
Kulturminner:
Det er ikke påvist kulturminner i området etter det Kommunen og Fylkeskommunen har kjennskap
til. Det er kommet inn merknad som viser til spor etter jernutvinning i området. Rådmannen
forholder seg til Fylkeskommunens uttalelse. For øvrig gjelder den generelle aktsomhetsplikten i
kulturminnelovens § 8.
Alternative vegtraséer
Rådmannen anser den tekniske utformingen av vegtraséene øst for Ramstadbekken som god nok.
Når det kommer til valg av trasé, utpeker imidlertid den alternative traséen seg som mer
hensiktsmessig enn den opprinnelige. Dette med bakgrunn i at den ikke berører myr i like stor grad
og at den blir liggende mindre eksponert i terrenget. Dette alternativet vil riktig nok medføre et
større terrenginngrep bl.a. i Ramstadbekken. Av hensyn til gytende fisk ser Rådmannen imidlertid
ikke på dette som et avgjørende moment i denne sammenhengen. Bekken må legges i rør også ved
valg av den opprinnelige traséen. Ser man dette i sammenheng er det generelt sett bedre for gytende
fisk dersom rør/kulverter er store, noe man vil kunne oppnå ved valg av den alternative traséen.
Argumentasjonen mot inngrep i bekkedraget vil dermed falle litt bort i dette tilfellet. Det foreslås
derfor en endring fra opprinnelig trasé til alternativ trasé, men med krav om at kulvert skal
dimensjoneres slik at det blir ideelt for gytende fisk å passere. Rådmannen foreslår videre at denne
gruses opp innvendig for å tilrettelegge i større grad.
Rådmannen mener for øvrig at reguleringsplanen kan egengodkjennes i kommunestyret.
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Rådmannens innstilling til NPM-utvalget:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Midtre Gauldal kommune å legge
reguleringsplan for Slettet hyttefelt frem til egengodkjenning i Kommunestyret med påfølgende
endringer:
Endringer i plankartet
 LNF-formålet «Naturformål» skal endres til LNFR-Friluftsformål (SOSI-kode 5130) utenfor
angitt hensynssone for Ramstadbekken.
 Opprinnelig tilførselsveg på østsiden av Ramstadbekken erstattes med ny alternativ trasé.
Endringer i bestemmelsene
Det skal utarbeides en egen vann- og avløpsplan for området før det etableres ny fritidsbebyggelse.
Det skal etableres et felles renseanlegg for ny fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Nytt
avløpsanlegg skal ikke berøre private brønner. Eksisterende fritidsbebyggelse skal ha mulighet til å
koble seg på dette anlegget.
4.1 Naturformål
For område avsatt til naturformål skal det legges særlig vekt på naturverdier. Området skal i størst
mulig grad bevares i sin opprinnelige tilstand. Bygging eller tiltak innenfor området tillates ikke, med
unntak det som er avsatt i gjeldende reguleringsplan.
4.2 Friluftsformål
For område avsatt til friluftsformål tillates etablering av leirplasser, rasteplasser, klopper, broer, stier
og skiløyper. For øvrig skal vegetasjon mellom fritidsbebyggelsen bevares i størst mulig grad av
landskapsmessige hensyn.
2.1 p) Strømleveransen til allerede eksisterende bebyggelse skal ikke reduseres. Ved etablering av
strøm til nye fritidsboliger skal nettet oppgraderes ihht. Gauldal netts merknad.
Kulvert/rør skal dimensjoneres og utformes på en slik måte at gytende fisk blir ihensyntatt på best
mulig måte.
Innstilling til Kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 egengodkjennes reguleringsplan for Slettet hyttefelt
med de endringene som ble vedtatt av NPM-utvalget.
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1. BAKGRUNN
1.1.

Hensiktenmed planen

Hensiktenmedplanener å regulereet arealpå gnr/bnr 49/2 til fritidsbebyggels
e og fortette eksisterende
hyttefelt vedRamstadsjøen.
I kommuneplaneninngårarealeti områdeavsatttil fritidsbebyggelseog oppstart ble meldt igangsattpå
bakgrunnav K-lanen.I oppstartfasenble kommunengjort oppmerksompå at det foreliggeren
reguleringsplanfor Ramstadsjøen,
datert januar2005og at dener styrendefor området(ogikkeKplanen). Daforutsetningenfor planarbeidetble endret ble det behovfor å løfte sakenpolitisk.
Følgendeble rådmannensinnstillingi Saksnr.2012/3020-12 i Det ble i Utvalgfor næring,planog miljø
29/13 22.04.2013
Rådmannensinnstilling:
Midtre Gauldalkommuneanbefalerat det utarbeidesegendetaljplansomendringav
reguleringsplanfor Ramstadsjøen.
Dettebegrunnesmedat framlagt planskisseviseren skånsom
utbyggingi et alleredeberørtområdelangsRamstadsjøen.
Det settes høyekravtil løsningerfor
tekniskinfrastrukturog øvrigutbyggingi detaljplanen.
Vedtak:
Midtre Gauldalkommuneanbefalerat det ikkeutarbeidesegendetaljplansomendringav
reguleringsplanfor Ramstadsjøen.
Dettebegrunnesmedat det pr i dag fortsatt er et betydeligantall ikke
bebygdetomter. Midtre Gauldalkommuneønskerikkeytterligerebelastningpå lokal infrastrukturog
områdeti sinhelhet.
TorsteinRogneserklærteseginhabili saken.
Saken ble løftet videretil kommunestyretogi saksprotokollden16.09.2013er følgendevedtatt:
Midtre Gauldalkommuneanbefalerat det utarbeidesegendetaljplansomendringavreguleringsplanfor
Ramstadsjøen.
Dettebegrunnesmedat framlagt planskisseviserenskånsomutbyggingi et alleredeberørt
områdelangsRamstadsjøen.
Detsetteshøyekravtil løsningerfor tekniskinfrastrukturog øvreutbyggingi
detaljplanen.

1.2.

Omforslagsstiller

Tiltakshaver: MarenogMarit Flatås
Konsulent:
Allskog,EllenKristinMoe,utdannetarealplanleggerfra UMB,
Universitetetfor miljø og biovitenskap
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2. Planområdet
2.1.

Oversiktskart

Planområdetliggernord for Ramstadsjøen
i Midtre Gauldalkommune, 16 km sør-østfor Størensentrum.

Fig1. Planområdetsbeliggenheti Midre-Gauldalkommune

2.2.

Dagensbruk

Områdetbenyttesi dagi hovedsaksomhyttefelt og det er 11 hytter innenforplanområdeti dag.Det er
anlagten hytteveg, Veltvegen,gjennomplanområdet.Detteer en helårsveg,hvor hytteeiernebetalerfor
brøytingogvedlikehold.Det er videredrevet noemedskogbruki planområdet.Skogenhar vært
hogstmodenoger nå tatt ut.

Fig2. Planområdet
4
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2.3.

Planstatus

Reguleringsplanfor Ramstadsjøen,
datert januar2005er i daggjeldendefor området.I kommuneplanens
arealdeler områdetavsatttil fritidsbebyggelse.

Fig.3Reguleringsplan
for Ramstadsjøen

Fig4.Utsnitt avkommuneplanensarealdel20010-2020
5
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2.4.

Eiendomsforhold

2.4.1 Eiendomskart

Fig.5.Eiendomskart

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter

Marit EStorvoldskalhatinglystskjøte, rett til adkomstog rett til å hentevann
på hovedbruket,49/2. I dagskjerdette fra egenetablertbrønni lia ovenforhytta på grunnsomtilhører
49/2. Brønnenble i sintid etablertetter overenskomstmedtidligereeier av 49/2, ErlendFlatås.Fra
brønnengårdet en vannledningnedtil hyttevegg.Vannledningenkrysserbekkefaretog det planlagte
hyttefeltet.

6
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3. Planforslaget
Det er foreslått20 nyetomter for fritidsbebyggelsemed tilhørendevegadkomster. Planområdeter påca80
daa.

Fig.6detaljplankartetfor Slettehyttefelt

3.1.

Planensintensjon

Planenhar sommål å leggetil rette for utbyggingavet hyttefelt der tomter, vegeroginfrastrukturtilpasses
områdetpå bestmuligmåte.Resultatetskalværeet hyttefelt medgodekvaliteter– hvor tetthet av tomter
forsvarerinfrastrukturutbyggingen.Utnyttingenavområdetskalderimot ikke forringetrivselskvalitetenei
feltet. Estetiskehensynskalivaretasmedtankepå utformingav nyehytter.

3.2.

Planensdokumenter

Planmaterialetbeståravfølgendedokumenter,alledatert 15.10.2013:
1. Plankartm/tegnforklaring
2. Bestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. ROS
-sjekkliste

3.3.

Planavgrensning

Plangrensenfølgerbekkeni østog eiendomsgrensen
til 49/2 i vest.Eksisterendetomter somer fradelt fra
grunneiendommeninngårogsåi planen.

7
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3.4.

Reguleringsformål

Følgendearealformålinngåri planen:
Bebyggelseoganlegg.
1121- Fritidsbeb.- frittliggende
Samferdselsanlegg
ogtekniskinfrastruktur
2011– Kjøreveg
2082- Parkeringsplasser
Landbruks
-,natur- og friluftsformålsamtreindrift
5120- NaturformålavLNFR

4. Planprosessog medvirkning
4.1.

Omplanprosessen
Det ble avholdtoppstartmøtemellomAllskog,grunneierne ogMidtre Gauldalkommuneden
30.10.2012
I møtet ble det avklartat planenikkevil kunnehavesentligevirkningerfor miljø og samfunnog
dermedutløsesikkekravom planprogrametter plan- og bygningslovens
§4-1 og
konsekvensutredning
etter §4-2.
Planarbeidetble meld igangsatti Trønderbladetog på Midtre Gauldalkommunesinhjemmesidei
uke45.
Statligeinstanser,andreberørte,samttilgrensedenaboerblir tilskrevetmedbrevmed frist til
uttale på 4 uker.

4.2.

Oppsummeringav innspillene

Alleinnspiller referertog gitt enindividuellkommentari vedlegg2.
Statligemyndigheter:Innspillenefra statlig/fylkeskommunalthold
går på å ta hensynav beiteinteresser,bekkedragetsomgår gjennomområdetmedsonepå 50m, visertil
veilederT-1450hvordet går frem at det er et nasjonaltmål at fritidsbebyggelseskallokaliseresog utformes
medvektpå landskap,miljøverdier,ressursbrukog estetikk.Bevaringav kulturlandskap,trafikksikker
adkomstog byggeskikk.NVEberom at muligflomfareutredesfor Ramstadbekken
samtat det innreguleres
et vassdragsbelte
på 20mfor å ivaretade allmenneinteresserlangsvassdraget.
Organisasjoner
: Ingenorganisasjonerhar fremmetmerknadertil tiltaket.
Kommunalemyndigheter:Innspilleneknyttet segtil at sakenmåtte løftespolitisk,formannskapetpå grunn
av endredeforutsetningerda det vistesegat reguleringsplanfor Ramstadsjøen
var styrendefor området.
Eksisterendehytteeierei området: Stillerspørsmålom antall nyehytter i området,reddfor belastningpå
området,kapasitetpå eksisterendeveg,adkomsttil bekksomi dagbenyttessomvannkildeog forurensning
må unngås.

8

Side94

5. Konsekvenserav planforslaget
5.1.

Byggeskikkog estetikk

Eksisterendeforhold:
Hyttenei områdeter i dagfra 1970årene. Det er hovedsakenkletradisjonellefjellhytter bygdi en etasje
medsprossevinduer.
Endringer/konsekvensersomfølgeav planforslaget:
Feltetplanleggesslikat tomteneblir liggendei godavstandtil eksisterendehytter. Tomtenefølger
terrenget somstigermot nord og tomteneblir i hovedsakliggendei nærhettil eksiterendeveg.Enrelativt
tett mengodutnytting avområdetredusererkostnadenevedinfrastrukturutbyggingeni feltet.
Det tassiktepå at feltet får et formspråkhvor hyttenesutformingivaretarde kvalitetersomliggeri feltet
spesieltmed tankepå solgangog utsikt.Det vil værenaturligmedstorevindusflatermot sør/ vestfor å gi
hytten tilgangtil mestmuligsol(varme)og utsikt. Underer det vist til en hyttemodellsomkanværeaktuell
for feltet – om planløsningtilpassestomt.

Fig.7Eksempelpå hyttemodellsomer godt egneti feltet: Heddahytta

Det er et mål at hyttenesammenskalskapeen helhetfor feltet. Dettegir kvaliteterbådefor brukerneav
feltet (nyehytteeiere),for dagenshyttebeboere,brukereavnærområdetog for andresomvil ha en visuell
oppfatningavfeltet. Detteoppnåsblant annetgjennomharmoniskfargevalg(mørkenaturfarger),volum,
taktekking,terrengtilpassing
, bevaringavstedegenvegetasjon.
Det er i bestemmelsensatt maksbebygdarealBYA=1
50 kvm.for hytte oguthussamlet.BYAinkluderer
bebygdarealfor alle bygninger,bygningsdelerog konstruksjonerover bakken,åpentoverbyggetarealog
nødvendigarealfor biloppstillingsplasserpå tomta. BY! bestemmer”fotavtrykket” på tomta – hvor stor
del av tomta somkanværebebygd/opparbeidet.BYApå 150kvm vil medføreet inntrykkav et ”romslig”
hyttefelt med godharmonimellombebyggelseog størrelsepå tomt.
Hyttenesfargevalger viktigfor at de saklgåfint inn i terrengetogdet omkringliggendemiljø. Grå,sort- og
bruntonervil gi en nedtonet eksponeringavhyttenesomigjenvil gi en redusertfjernvirkningavfeltet.
9
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Taktekkingenholdesi mørkeogmatte fargerfor ogsåå gi sammeeffekt.
Bådepult-tak og saltakvil fungerefint for feltet. Detsammegjelderflatt tak. Påflere avtomtene kandet
væremuligog hensiktsmessig
å leggehytta på tversavkotene.Ulikvalgavhoved-møneretningvil daogså
bidratil å gi en fin variasjoni feltet.
Allehytteneskaltilpassesterrenget,det skalikketillateshøyegrunnmurerog fyllingeri forkant avhytta.
Verandaerskaltilpassesterrenget– helsttrappesnedi nivåerslikat de blir liggendepå bakkeplan.Dette
forhindrerogsåat bruk avrekkverk.Fordelenmeddette er ogsåat det oppnåsen flytendeovergang
mellomute/inne ogmangelpå rekkverkvil ogsåbidratil å sikreflott utsikt selvnår mansitter innei hytta.

5.2.

Friluftsliv

Eksisterendeforhold:
Ramstadsjøen
velforeningsørgerfor oppkjørteskiløypersøroverfra parkeringsplass
vednordendenav
sjøen.

Fig8.Skiløypefra feltet ogsørover

Det arrangeresisfiskekonkurranse
i påsken,ogsåi regiavvelforeningen. I nordendenavsjøener det
tilrettelagt en fin møteplassmedmulighet for bl.a.grillingogskotthyll.
Endringer/konsekvensersomfølgeav planforslaget:
Selvehyttefeltet vil ikkeleggebeslagpåområdersomi dagbenyttestil friluftsformål.
Planforslagetvil økebrukenavRamstadsjøen
og nærområdenesomutfarts- ogfriluftsområdeuten at vi
menerdette vil forringeeller overbelasteområdet.Vi menerderimot at økt bruk av områdetkanmedføre
positivetiltak somopparbeidingav løype/sti-nett, fellesområdervedvannetog lignende.
10

Side96

Bekken somgårgjennomområdeter i dagligtaleomtalt som Slettebekken
. Ramstadbekken
er lenger øst,
utenfor planområdet.Bekkenhar omliggendemyrer somtilsig,flomfarenmåsieså væreliten. Bekkener ca
en halvtil en meter bred.LangsSlettbekkenavsetteset områdetil friluftsformålfor å sikreeksisterende
vegetasjon.Vegetasjonlangsbekkedrag er viktig bådemedtankepåflomsikringogsomleveområdefor
dyr. Vegetasjonlangsbekkener ogsået viktig visueltlandskapselement.

Fig9.Utsiktfra nordendenavRamstadsjøen

5.3.

Naturressurser

Eksisterendeforhold:
I deleravområdethar det vært plantet skogogdet beiter ogsåsaui området.
Naturbasenogartkartser konsultert og ingenregistreringer- bortsett fra registreringaven brunbjørsom
har streifet gjennomområdet.
Endringer/konsekvensersomfølgeav planforslaget:
Det vil ikkeplantesny skoggrunnetlavbonitet. Beiteinteresservil fortsatt ivaretasdastoredeleravarealet
somskalbebyggestidligereahr vært bevokstmedgran.Deter ogsårikeligmedbeite i området.

5.4.

Tekniskinfrastruktur

Eksisterende:
Enkeltehytter har i dagsommervannfra en brønnford for feltet. De enkeltehyttenehar egneanleggfor
avløp,i hovedsakbiodo-løsninger.Deter strømi områdetsomgårdelvisi luft og delvisi grøft,fra
parkeringenvedRamstadsjøen
ogopp gjennomfeltet.
11
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Renovasjoner i daglokaliserti en gammelmelkerampei kryssetHaukaveien,Ramstadsjøveien.
Endringer/konsekvensersomfølgeav planforslaget:
Det tassiktepå at det brønnboresog at det leggesvannfrem til nyetomter. Gamletomter får også
mulighettil å koblesegpå.Omdet leggesvanninn i hyttene, anleggesegneseparaterenseanleggfor
gråvann. Fellesseptiktankkanværeaktueltom flere hytteeiere ønskergåsammenom det. Etalternativer
at hverenkelthytte har egneseparateanlegg.
I følgeNVE`sløsmassekarthar størstedelenavområdetet tynt ogtykt morenedekke.Forutsetningenefor
filtrering av gråvanner derfor gode.

5.5.

Trafikkforhold

Eksisterende:
Dagenshytteeiereharbygdvegen,Veltvegen,somgårgjennomplanområdetogsomfungerersom
adkomstvegtil dagensfelt. Trafikkenpåvegenreguleresav bom og tildelingav nøkler.Veltvegenveilager
dannetfor vegen.
Parkeringskjeri hovedsaklangsvegeni parkeringslommer.Detteer en helårsveisomogåsblir brøytetom
vinteren.
Endringer/konsekvensersomfølgeav planforslaget:
Det vil bli økt belastningpåvegenmenstamtidigvil det væreflere sombidrar økonomisktil utbedringav
vegen.

Fig10.Skiløypepå Veltvegen
Alle nyehytter vil ha vegadkomsthelt frem til hytta og dermedha parkeringpå egentomt. Gamlehytter parkereri
alleredeetablerteparkeringslommervedVeltvegeneller på egentomt.

12
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5.6.

Verneverdier

Eksisterende:
Fylkeskommunen
og Sametingetvurdert det somikkenødvendigå foreta kulturminneregistreringeri
områdetog det er hellerikkei naturbasenregistrertspesiellenaturverdier,kulturverdierellerkulturminner
innenforplanområdet.Det er derimot registrertkulturminnerrundt Ramstadsjøen.
Endringer/konsekvensersomfølgeav planforslaget:
Tiltaketvil ikkefå følgerfor nevnteverdier.

5.7.

Risiko- og sårbarhet

Sjekklistefor risikoog sårbarhetliggervedlagtplanen.
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VEDLEGG
Vedlegg1: Referatfra oppstartsmøte
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Vedlegg2: Innspill
Partersomer varslet:

Midtre Gauldalkommune,7290Støren
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Sør-Trøndelagfylkeskommune,ErlingSkakkesgt.14,7004Trondheim
postmottak@stfk.no
Fylkesmannen
i Sør-TrøndelagStatenshus,7468Trondheim
postmottak@fmst.no
ReindriftsforvaltningeniSør-Trøndelag/Hedmark,
Postboks121,7361Rørosroros@reindrift.no
Sametinget,9730Karasjok
samediggi@samediggi.no
Norgesvassdrags
- og energidirektorat
nve@nve.no
Naboer
NORDLIATLEIDAR,NORDRAMSTAD,
7288SOKNEDAL
HØGSTEGGEN
IRENEKRISTIN,
SPJELDVANGEN
1, 7290STØREN
HAUKDAL
PEDER,
PROST
TRÆDALS
VEI10,7290STØREN
LIENKJELL,
UTLEIRTUNET
9 B,7036TRONDHEIM
JOHANSEN
ØYVIND,TORSVEG36 A,7032TRONDHEIM
BRATSVEDAL
INGEBORG,
GAMLEKONGLUNGVEI
30,1392VETTRE
KUVÅSSÆTER
ERLING
ogMILDRIDKARIN7213GÅSBAKKEN
SØRTØMME
DAGRUNLORVIK,
JØRGEN
HEGSTADS
VEG2 F,7089HEIMDAL
JØRGENSEN
SVEINA PAASCHE,
BERGL
Y,7036TRONDHEIM
BERGSOLFRID
KRISTIN,
BATALJONSVEIEN
5, 7290STØREN
STORVOLD
MARITE,FJELLVEGEN
4, 7224MELHUS
HANSEN
ASTRID,
SOKNESTUNET
8 A,7290STØREN
ROGNES
TORSTEIN,
SØRMOEN
1 A,7290STØREN
NOHRKARIN,KREGNES
ogNOHRSTURE
EIRIK7228KVÅL
HAUKD
ALOLAINGEBRIGT,
KJØRKVOLLVEIEN
25,7290STØREN
MARGITIVARAFORSETLØKKEN,FORSETLØKKEN,
7228KVÅL
LARSEN
HARALDSTEIN,BATALJONSVEIEN
13,7290STØREN
NYGAARD
SIVERT,
7290STØREN
NORDLIATLEIDAR,NORDRAMSTAD,
7288SOKNEDAL
ROGSTAD
ERLING,
7290STØREN
Markert medrødt: kommetmedinnspill
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Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag
, brevdater 03.12.2012.:
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Merknad:
Beiteinteresser
- Detbeitersaui området,selvmedutbygginger det godt medplasstil fortsatt beiting.
Bekk: I dagligtaleblir bekkengjennomområdetbeskrevetsomSlettebekken.Ramstadbekken
er lengen
øst,utenforplanområdet.Bekkenhar omliggendemyrersomtilsig,flomfarenmå sieså væreliten.
Bekkener ca enhalvtil en meterbred.
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Sør- Trøndelagfylkeskommunebrevdatert 21.12.2012
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Privateparter:
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

TorsteinRognes[torstein@gaula.no]
30. november201215:56
EllenKristinMoe
SV:OppstaartSlettehyttefelt

Innspillvedr SletteHyttefelt i Midtre Gauldal.
Visertil oppstartbrevog vil på bakgrunnav dette kommemed noenbemerkninger.
Veltevegenble bygdpå dugnadav oppsitternei området.I forbindelsemed dette ble VeltevegenVeglag
opprettet og står for denfortløpendedriften av veien.Veiener av en slikforfatningat den krevernøye
oppsynog vedlikeholdfor å tåle dagensbelastning.Styretinnførte i 2009en egenekstaravgiftfor kjøring
med kjøretøymed totalvekt over 3000kg,da vi vedflere anledningerhar måttet gjøreekstrareperasjons
og vedlikeholdstiltakpå bakgrunnav slikbelastning.Styrethar ogsåhatt en sværtrestriktiv holdningtil
utstedelseav nøklertil bommen.
Avoppstartsbrevetkommerdet fram at manforutsetter at eksisternedevei skalbrukes.Nye hytter får en
størrebrukshyppighetennde eksisterendeog med planerom 15-20 nyeenhetervil dette medføreen
doblingi trafikkbelastningnoe somvi med sikkerhetkanslåfast at denneveienikkevil tåle. Alternativet
blir da å byggeny vei eller foreta en kraftig oppjusteringmed de inngrepogkostnaderdet måtte medføre.
Undertegnedevurdertetomtekjøp i det aktuelleområdeti 2006men fikk da høreat det var byggestoppi
området.Vi fikk derimot mulighettil å kjøpeet restaureringsprosjekti 2007.
Med de foreslåttebyggetiltaki områdetsåvil for vår del hytteområdetbli mer tettbygd ennboligområdet
vi bor i på Støren.
Jegmå ogsåfå uttrykke min bekymringfor belastningenav friluftsområdetrundt Ramstadsjøen.
Området
er ikketilrettelagt for å håndteredenmengdenbrukeredet nå leggesopp til. Det er viktig å ta med i
betraktningenat det er langtflere brukereav områdetennde somhar fritidseiendomder i dag.
Mvh
TorsteinRognes
Oppsitterog styrelederi Veltevegenveglag.

Merknad:
Tidligeregrunneier(ErlendFlatås,far til søstreneFlatås)ga i sintid gratisgrunntil veien,mot at
hytteeierneholdt denvedlike.Veienble sagtferdigbyggeti 1987.Ukjentom det finnesskriftligeavtaler
på dette.
Kommunenhar gitt klarsignaltil å settei gangplanarbeidfor Slettehyttefelt med15-20 nyetomter.

Fra:HaraldLarsenRørleggerAS[mailto:post@harald
-larsen.no]
Sendt:5. desember201210:47
Til: EllenKristinMoe
Emne:Vedr.reguleringsplanarbeid,
detaljplanfor Slettehyttefelt, Ramstad,Midtre Gauldal.
Viktighet: Høy
Støren,5/12-12
Visertil brevdatert 7/11-12:Meldingom oppstartavreguleringsplanarbeid,
detaljplan,for Slettehyttefelt,
delerav eiendommen49/2 i Midtre GauldalKommune.
Jegstusserlitt på antallet.Vedforrigereguleringsplanfikk ikkesøkernealletomtenede søkteom, grunnet
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friareali utmarkog ikkeminstarealvedsjøen.
Det stårallerede36 tomter somer godkjent:20 stkvedAmdalvestside, 9 stk vedKrognessHongrøsvikaog
7 stk i sørendensomikkeer bygdut, ogkanskjedet kommer20 nye.
Dablir det 56 stk nyetomter.
Jegsynsantalletnyetomter måvurderesnøye.
Jeghar ikkenoeimot at folk får hyttetomt i Ramstad,det er et fint og triveligområde.Harselvvært der
siden1959.
Med hilsen
HaraldLarsen
7290Støren
Merknad:
Kommunenhar gitt klarsignalfor å planleggeenfortetting/utvidelseav hyttefeltetmed15-20 nye
hyttetomter.Vi menerat områdettåler dette medtankepå at det ikkeer spesiellenatur- vernehensyn
medmersomblir rammetav tiltaket. Nyetomter kommeri liten gradtil å direkteberøreeksisterende
hytte i områdetut overat der blir mer aktivitet. Vi menerderimotat det ikkevil væreenøkningsom
forringerkvaliteteni områdetfor de somalleredehar etablertsegi feltet og at områdettåler dette.

Fra:StureNohr[mailto:nohrsture@gmail.com
]
Sendt:4. desember201212:29
Til: ALLSKOG,
Firmapost
Emne:Att.: EllenKristinMoe
Merknadtil reguleringplanarbeidfor Slettehyttefelt, Ramstadsjøen.
Ener kjent medat grunneierAmdalhar fått godkjent25 hyttetomter i nordendenavRamstadsjøen
som
ennåikkeer bebygd.
At det nåplanleggesytterligere20 hyttetomter i sammeområde,vil medføreen betydeligoverbelastning
avområdetmedde negativevirkningerdette vil ha.
Med vennlighilsen
Karin& StureNohr
hytteeiere
Merknad:
Kommunenhar gitt klarsignalfor å planleggeenfortetting/utvidelseav hyttefeltet med15-20 nye
hyttetomter.Vi menerat områdettåler dette medtankepå at det ikkeer spesiellenatur- vernehensyn
medmersomblir rammetav tiltaket. Nyetomter kommeri liten gradtil å direkteberøreeksisterende
hytte i områdetut overat der blir meraktivitet. Vi menerderimotat det ikkevil væreenøkningsom
forringerkvaliteteni områdetfor desomalleredehar etablertsegi feltet og at områdettåler dette.

ALLSKOG
BA
IngvaldYstgaardssv.13 A
7047Trondheim
Attn.
EllenKristin Moe, Arealplanlegger
Reguleringsplanarbeid,detaljplan for Slettehyttefelt, del av eiendom49/2, Midtre Gauldal
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kommune.
Jegvisertil deresbrev datert 7.11.12vedrørendeorienteringom igangsettelseav planarbeidfor”
Slettehyttefelt”. Jegoversendersometterspurt noenmerknadertil det foreståendeplanarbeidet.
1 Adkomst/ rett til vann.
Hytteeiendommenmin, Jobu,har i tinglystskjøterett til adkomstog rett til å hente vann
på hovedbruket,49/2. I dagskjerdette fra egenetablert brønni lia ovenfor hytta på grunnsomtilhører
49/2,brønnenble i sintid etablert etter overenskomstmed tidligereeier av 49/2, ErlendFlatås.Fra
brønnengårdet en vannledningnedtil hyttevegg.Vannledningenkrysserbekkefaretog det planlagte
hyttefeltet, jeg forutsetter at brønnenog vannledningenikkeblir berørt og vil videreogså
kunnefungeresomvannforsyningtil hytta.
2 Bekkefari området.
Bekkenfungerersomvannkildefor hyttene i området,ogsåfor oss,der hentesvannhele
året og om vinterener dette hovedvannkilden. Konsekvenserfor bekkefaretog økt forurensningav bekk
somvannkildeforutsettesbehørigutredet, videreforutsettesdet at sti / adkomsttil bekken
opprettholdes.
3 Hyttevei i området
Vedrørendeadkomstviaeksisterendevei i områdetforutsetter jegat det er kjent at
dette er hyttevei somer opparbeidog eid av hytteeierne.
Plansomomfatter adkomst/ bruk av eksisterendehytte vei må forankresi en avtalemed
veilagetog veilagetsgeneralforsamling.
Økt belastningpå veienunderopparbeidingav feltet og i byggeperiodenmå utredes,
tyngreanleggstrafikker ikkeveiendimensjonertfor
og det forutsettesat opplysningerforeleggeshvordandette er tenkt løstfør
generalforsamlingi veilaget.
Jegpresiseresat jeg ikkesitter i veilagetsstyremen avventerveilagetsgeneralforsamling
når planog forutsetningerforeliggervedrørendebruk av eksisterendevei.
Med vennlighilsen,
Marit EStorvold
Fjellveien4
7224MELHUS
Merknad:
Vannledning.Dettas siktepå brønnboringog nyeog gamlehytteeierei områdetvil kunneknyttesegpå
denne.
Tiltaketskal ikkemedføreøkingi forurensning.Omnyehytter kommeikkei konfliktmedsti kandenne
flyttes på oversidenav tomt 3.
Veienblir i dagbrukt heleåret. Sistvinter,og kommendevinter ble/blir det ført tømmernedtil
parkeringsplassen
medtraktor. Detteviserat vegenogsåtåler tyngrebruk.

Vedlegg3: ForenkletROS-analyse/ sjekkliste
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DETALJPLAN,
PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER

UtsiktoverRamstadsjøen
mot Slettehyttefelt

Planensnavn

Reguleringsplan,detaljplanfor Slettehyttefelt

Arkivsak
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2012007

Vedtatt
Forslagved:
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Offentligettersyn,dato:
Sluttbehandling,dato:
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Reguleringsbestemmelser

TILSLETTE
HYTTEFELT
OMFATTER
GNR49 BNR2
PLANID

Planener vedtatt i Formannskapet/Kommunestyret
dato: <<<<; somsak<<<<<;;
I henholdtil Plan- ogbygningslovens
§ 12-8 gjelderreguleringsbestemmelsene
for Slettehyttefelt, plankart
datert 15.10.2013
Det regulerteområdeter vist medplangrensepåkart i målestokk1:3000
Innenforreguleringsgrensene
er områdetregulerttil følgendeformål etter plan– og bygningsloven:

§ 12-5, nr 1

BEBYGGELSE
OGANLEGG

1121- Fritidsbebyggelse,
- frittliggende
§12-5, nr 2

SAMFERDSEL
OGANLEGG

2011- Kjøreveg
2082– Parkeringsplasser
§ 12-5, nr 3

LNFROMRÅDER

5120 - Naturformål
§ 12-5, nr 4

ANGITTHENSYNSSONE,
HENSYN
GRØN
NSTRUKTUR

§ 1 Fellesbestemmelser
a) Privetløsningfor hyttenevurderesav det fasteutvalgetfor plansakerfor hvert enkeltbyggeventuelt
fellesanleggom flere hytter ønskergåsammenom dette.
b) Gravingogplaneringskalutføreskun der dette er nødvendigfor plasseringav bygg.Alleskjæringerog
fyllingerskalgisei utformingogoverflatesomdemperdenvisuelleeffektenavinngrepene.Stedegen
vegetasjonskalbenyttesvedtilsåing.

§2 Bebyggelseog anlegg
2.1 Fritidsbebyggelse,spredt
a) Det kanbareoppføresei hytte medtilhørendeuthusellerannekspå hvertomt (i alt to bygg).
b) MaksBYAfritidsbolig= 150m2
2
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

MaksBYAfor uthusog anneks= 30 m2
Maksmønehøydefor hyttene= 5,0m.Maksmønehøydefor uthusog anneks=3,5m.Mønehøydeer
høydefra overkantmønetil planertterrengsgjennomsnittsnivårundt bygningen.
Maksgesimshøydehytte = 3,0m og på uthus/ anneks= 2,45m.Gesimsmålesi forhold til planert
terrengsgjennomsnittsnivårundt bygningen.
Hytte,uthus/ anneksskalhasaltakmedlik takvinkel. Takvinkelskalikkeværestørreenn35 grader.
Hovedhytteoganneks/uthusskalværemestmuligenhetligi form, materialvalgog farge.
Bebyggelsen
skalliggelavt i terrengetog tilpasseseksisterendeterrengpå tomta. Størstetillatte
grunnmurshøydeogeventueltsynligepilarerer maksimalt80cm.
Terrassekanoppføresi inntil 20 %avhyttasareal,men ikkestørreenn30 m2. Avstandmellom
terrasseog terrengskalmaksimaltvære60cm.Evt.åpningmellomterreng/terrasseskalklesigjen.
Evtrekkverkskalha mørkejordfargersomharmonerermedøvrigbebyggelsepå tomta.
Vedfargesettingskaldet benyttesmørkejordfarger.
Taktekkingskalværeavtorv/skogbunneller ha mørkmatt overflate.
Maksstørrelsetomt=1daa.Arealetskaldrivesslikdet er i dagfrem til tomt er ferdigoppmåltog
bebygd.Vedferdigoppmålttomt skalreguleringsformåletfritidsbebyggelsegjeldeinnenfor
tomtensavgrensning,medde formålsbestemmelser
dette medfører.
Det er ikketillatt å sette oppgjerdepå eller rundt fritidseiendommene.
Kabler,deriblantstrømtilførsel,leggessomjordkabel,fortrinnsvisi sammetrasèsomvannog avløp.
Eksisterendevannforsyningskalikkeforurenseseller berørespå annenmåtesom medfører
permanentekonsekvenserfor drikkekvaliteten.
Det tillatesikkebyggingellertiltak innenforvedtatt hensynssonesomomfatter søknadspliktetter
plan- og bygningslovens
§21-1. Det skalogsåleggesvekt påat eksisterendevegetasjonrundt
vassdragetbevaresi sinopprinneligeform.

§3 Samferdselog anlegg
3.1 Kjøreveg
a) Vegerskaltilpassesterrenget.
b) Maksimalvegbreddeer 5m. Inn i hyttefeltet er dette inkl veg-grøft.
c) Stikkvegerfra vegtil tomt skalleggesder dette er mesthensiktsmessig
i forhold til terrengetog
plasseringavhytte. Stikkvegenkanleggesoverarealavsatttil LNFR
-formål.

3.2 Parkeringsplasser
a) Parkeringfor nyetomter skalskjepå egentomt. Dettegjelder ogsågjesteparkering.

§4 LNFR
-områder
4.1 Naturformål
a) Det skal ikkeiverksettestiltak eller etablerersbyggsomreduserereller hindrerallmennhetensfrie
ferdsel.

§5 Rekkefølgebestemmelser
a) Det skalutarbeidesen egenvann- og avløpsplanfor områdetfør det etableresny fritidsbebyggelsei
3
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området.
b) Det skalikkebyggeshytter i områdetfør tilførselsveiener oppgraderttil å tåle denkommende
trafikkbelastningensomfølgeravdennereguleringsplanen.
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PLANEN UTARBEIDET AV:

Revidert:
23.04.2014

SAKSNR. TEGN NR. SA KSBEH.

Midtre Gauldal kommune
7290 Støren

Vår referanse
201408728-2

Deres referanse
2012/3020-25

Dato
27.05.2014

Reguleringsplan for Slettet hyttefelt nord for Ramstadsjøen i Midtre Gauldal kommune
Deres oversendelse av 21.05.2014.
Planen innebærer en fortetting av et eksisterende hyttefelt (Reguleringsplan for
Ramstadsjøen) og ligger innenfor et område avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel
Planforslaget omfatter i alt 31 hyttetomter, hvorav 20 nye og 11 eksisterende. Planen har
vært forelagt kommunestyret som vedtok at planen sendes på høring/offentlig ettersyn.
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Det vil være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt
med slike. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
For øvrig har Sør-Trøndelag fylkeskommune ingen merknader til planforslaget.
Vilkår for egengodkjenning:

Ingen.

Med hilsen
Stig Roald Amundsen
fagsjef
Tore Forbord
Gjenpart:.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, her.
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

Midtre Gauldal kommune

7290 Støren

Vår referanse
201408728-2

Deres referanse
2012/3020-25

Dato
27.05.2014

Reguleringsplan for Slettet hyttefelt nord for Ramstadsjøen i Midtre Gauldal kommune
Deres oversendelse av 21.05.2014.
Planen innebærer en fortetting av et eksisterende hyttefelt (Reguleringsplan for
Ramstadsjøen) og ligger innenfor et område avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel
Planforslaget omfatter i alt 31 hyttetomter, hvorav 20 nye og 11 eksisterende. Planen har
vært forelagt kommunestyret som vedtok at planen sendes på høring/offentlig ettersyn.
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Det vil være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt
med slike. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
For øvrig har Sør-Trøndelag fylkeskommune ingen merknader til planforslaget.
Vilkår for e en odWennin :

Ingen.

Med hilsen
r-

Gjenpart:.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, her.
Samediggi - Sametinget Åvjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kåra'ajohka

Saksbehandler: Tore Forbord, tore.forbord
Postadresse:
Besøksadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Stig Roald Amundsen
fagsjef

stfk.no

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

SAMEDIGGI
SAMETINGET

Midtre-Gauldal kommune
Rorosveien 11
7290 STØREN

MMHTSREERUE /SAKSBEHANDLER
Harald Bugge Midthjell. +47 78 47 40 33

1; JUN2014
"

DU VUESIEHT/DERES REF.

MIJ VUESIEHT/VAR REF.

BIEJ/IE/DATO

14/3531 - 2

12.08.2014

harald.bugge.midthjellOsamediggi.no

Vedr. reguleringsplan - Slettet hyttefelt - Midtre-Gauldal kommune
Vi viser til deres brev av 21.05.2014.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturrninnefaglige merknader til planforslaget på
det nåværende tidspunktet.
Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bor fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår folgende tekst når det gjelder dette:
•

Kultunninner og aktsomhetsansvaret.
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken
komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet
stanses og melding sendes Sametin et o Sor-Tron
f lk kommune omgående, jf. lov 9.
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) g 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter
at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturtninner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturtninner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kultutminner kan for
eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted),
ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller
steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måtc uttommende. Mange
av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. krnl. §§ 3 og
6.
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Sor-Trøndelag fylkeskommune.
Heelsegh /Med hilsen

arald ugge idt jell
Raeriestæjja / Rådgi cr

.om Ber
eriestæjja / Rådgiver

Kopiije / Kopi. S -Trondelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling, 7004 TRONDHEIM
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,8auldal

NETT

Midtre Gauldal Kommune
v/Håvard Kvernmo
N-7290 STØREN

/ 3c•)C
( 1.2
Vår ref.
L.Braa

Deres ref.

Støren, 18.06.2014

Reguleringsplan Slettet hyttefelt
Vi viser til mottatt opplysninger vedr. Slettet hyttefelt.
Vi har ingen innvendinger til planen, men vi vil få komme med opplysninger vedr.
strømforsyning i området.
Dagens lavspentforsyning er ikke tilstrekkelig for en slik utbygging. For at alle skal kunne ha
strømforsyning må det legges en høyspent jordkabel fra dagens nettstasjon til opp i feltet
hvor det oppsettes en nettstasjon. Ut fra denne legges nødvendig lavspent forsyning til alle
tomtene.
Utbygger må påregne å bli belastet med et anleggsbidrag for denne utvidelsen.

Med

AS
tL
,kC/ti
Leif raa
Dri ,4ef
Tlf. 2 43 80 17
Mob. 958 09 250
leif.braa@gauldalnett.no

POSTADRESSE

GAULDAL NETT AS Postboks 57 7291 Støren tlf. 72 43 80 35 vakftelefon 72 43 80 60
BESØK OG LEVERINGSADRESSE
Kjørkvollveien 1 7290 Støren
www.gauldalnetIno
NO 995 350 580

1

Side117

Side 1 av 1

-----Opprinnelig melding----Fra: Sture Nohr [mailto:nohrsture@gmail.com]
Sendt: 29. juni 2014 22:26
Til: postmottak
Emne: Innsigelse mot reguleringsplan for Slettet hyttefelt

Midtre Gauldal kommune
Avd. for Næring, plan og forvaltning.
Et enstemmig årsmøte i Veltveien veilag har fattet følgende vedtak :
Veltveien veilag er imot de framlagte reguleringsplaner for Slettet hyttefelt. Ifølge de opplysninger
vi har hentet inn, finnes det allerede 36 hyttetomter som er regulert for bygging i området, men
ikke solgt.
Med ytterligere 20 tomter som Slettet hyttefelt utgjør, vil det bety en fortetting som vil gi en
uakseptabel merbelastning på infratrukturen rundt Ramstadsjøen og sjøens tåleevne.
Vi kan heller ikke se behovet for Slettet hyttefelt, da 36 tomter i området har stått usolgte i flere
år.
Med vennlig hilsen
VELTVEIEN VEILAG
Sture Nohr
nohrsture@gmail.com
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Midtre Gauldal kommune
NPM —avd.
Rådhuset
7290 Støren
Soknedal 26.06.2014

Merknad til re uelerin s lan for Slettet h tefelt bnr 49 2 ved Ramstadsen.
Viser til saksnr. 2012/3020-20
NPM- utvalgsak 48/14
Reguleringsplan for Slettet hyttefelt er vedtatt utlagt på høring i NPM utvalgets møte
25.03.2014 med høringsfrist til 03.07.2014.
Som eier av eiendommen gnr 41 bnr 4 ved Ramstadsjøen har jeg følgende merknader til
planen:
Jeg er i utgangspunktet ikke negativ til etablering av nye hyttetomter ved Ramstadsjøen. Jeg
vil imidlertid gjøre oppmerksom på at jeg i 2010 søkte om fradeling av hyttetomt fra min
eiendom gbnr 41/4, saksnr.2010/1997-9, og fikk avslag på søknaden med bla. følgende
begrunnelse:
Reguleringsplan for Ramstadsjøen er revidert flere ganger for å få inn alle ønsker om
hyttetomter. En hyttetomt utenom reguleringen vil virke urettferdig for de andre som har
hatt ønsker i et etterkant av reguleringsplanen. Midtre Gauldal kommune ønsker ikke en
overetablering av hytter ved Ramstadsjøen av hensyn til sjøens tåleevne når det gjelder
utslipp.
I foreslåtte ny reguleringsplanen for Slettet hyttefelt er lagt til rette for 20 nye hyttetomter i
tillegg til 11 eksisterende hyttetomter på eiendommen. Etablering av 20 nye tomter, står i
sterk motsetning til begrunnelse (overetablering av hytter ved Ramstadsjøen), for avslag på
etablering av 1 hyttetomt på min eiendom.
Jeg fikk heller ingen opplysninger om at event. utarbeidelse av egen reguleringsplan for
eiendommen var alternativ for å få godkjent ny tomt.
I og med at det nå ved reguleringsplan for Slettet åpnes for vesentlig mere hyttebebyggelse
ved Ramstadsjøen gir dette nye signaler fra kommunen om mulig etablering av nye
hyttetomter i området. Jeg forutsetter at dette vil gi anledning for meg og event. andre
grunneiere til å få godkjent nye tomter ved utarbeidelse av egen reg.plan for sine områder.
Det er flere grunneiere som har ønsker om etablering av nye tomter i området.
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Forutsetter at kommunen vurderer dette forhold slik at godkjenning av Slettet hyttefelt ikke
stenger for andres muligheter i området.
Minner om at da kommunen opprinnelig vedtok å utarbeide reguleringsplan for
Ramstadsjøen i 1998 og også ved revidering av reguleringsplan i 2005 var en av
hovedårsakene at kommunen ønsket å se hele området under ett. Dette var nettopp for å
unngå enkeltvis utbygging og konflikter knyttet opp til dette.

Med hilsen

jell Sand
7288 Soknedal
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Fylkesmannen

1 Sør-Trøndelag

Postboks 471.0 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

21.05.2014

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Uttalelse - detaljregulering

for Slette hyttefelt

- Midtre Gauldal 49/2

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse.

Juridiske forhold:
I kommunens vedtak om høring/offentlig ettersyn av planforslaget, ble det vedtatt at arealet mellom hyttetomtene reguleres til LNF-formål, friområde. Dette er
ikke et gyldig arealformål iht produktspesifikasjon for reguleringsplan. Det kan
være at kommunen mente at arealene mellom hyttetomtene skal reguleres til
LNFR, friluftsformål. I plankartet er imidlertid arealet mellom hyttetomtene regulert til LNFR, naturformål, det samme i reguleringsbestemmelsene. Kommunen
bør vurdere om det er frilufts- eller naturinteressene som skal vektlegges sterkest i disse områdene.

Under følger innspill til planen fra Fylkesmannens fagavdelinger med fylkesmannens konklusjon vedrørende innsigelser til slutt.
• Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
• Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.
• Landbruk og bygdeutvikling
Ingen merknad.
• Miljøvern
Ingen merknad.

Det er ikke mottatt innspill fra andre statlige sektoretater til planforslaget.

Fylkesmannen har ingen innsigelser til reguleringsplan
felt i Midtre Gauldal kommune.
Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal- og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling

www.fylkesmannen.no/st
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Miljøvernavdeling

for Slette hytte-

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

OrganisasJonsnummer:

974764350

2

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)
direktør

Tor Sæther
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kontaktpersoner: Landbruk: Margrethe Halsan, tlf. 73 19 92 73
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Universell utforming: STFK, Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46
Samfunnssikkerhet: Jan-Åge S. Gundersen, tlf. 73 19 91 78

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune

PB 2350 Sluppen
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7004

TRONDHEIM

Midtre Gauldal Kommune
Næring Plan og Forvaltning
Rådhuset
7290 Støren
Høringssvar.
Viser til Deres ref. 2012/3020-25 –Slettet hyttefelt ved Ramstadsjøen.
Hvis dette hyttefeltet blir godkjent i den størrelse det er foreslått godkjenning på, vil det i fremtiden
kunne bli bygget 56 nye hytter i området rundt Rasmstadsjøen. Det vil etter vår mening gi en alt for
stor belastning på miljøet i området. I nordenden av sjøen er det allerede over 70 hytter og en økning
med 20 hytter vil gi en vesentlig økt belastning på naturen. Bekken som renner gjennom feltet er
gytebekk for ørreten i Ramstadsjøen, har liten vannføring, og bør ikke få tilsig fra gråvann /kloakk
som kan føre til endring av næringsinnholdet i vannet.
En er kjent med at Fylkesmannen i forbindelse med andre søknader om hyttetomter i området har
gått imot en ytterligere utbygging rundt Ramstadsjøen.
Øverst i det foreslåtte feltet på andre siden av bekken som går langs Velteveien er det foreslått
utlagt 5 nye tomter.
Vil gjøre oppmerksom på at like i nærheten av disse tomtene ligger det et kulturminne i form av spor
etter jernutvinning og at kulturminnene kan bli ødelagt hvis det blir gitt tillatelse til å bygge hytter
der.
Vi synes antall tomter det er forslag til i dette hyttefeltet er for mange og at en ved en eventuell
godkjenning av nye hyttetomter i Slettet hyttefelt bør redusere antallet.

Støren 02.07.14
Ola Haukdal
Peder Haukdal
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-----Opprinnelig melding----Fra: Harald Lilleoekdal [mailto:har-lill@hotmail.com]
Sendt: 2. juli 2014 12:11
Til: postmottak
Kopi: Harald Lilleoekdal
Emne: Reguleringsplan for Slettet hyttefelt - Uttalelse til foreslått plan

Ramstad velforening
v/ Harald Lilleøkdal
Rognbudalen 15
7092 TILLER

Ramstad, 01.07.2014

Midtre Gauldal kommune
Utvalg for næring, plan og miljø

Uttalelse vedr foreslått reguleringsplan for Slettet hyttefelt ved Ramstadsjøen
(ref. saksnr 2012/3020-20)
Ramstad Velforening består av ca 50 betalende medlemmer av hytteeiere konsentrert om
nordenden av Ramstadsjøen.
I en avstemming blant medlemmene går flertallet mot reguleringsplanen slik den er presentert i
kommunens saksframlegg.
Medlemmene uttrykker

-

bekymring for en betydelig fortetting og økt belastning av området
- at det finnes et betydelig antall av allerede regulerte og ikke bebygde tomter i
området (ca 35)
- og viser til at plan- og næringsutvalget april 2013 anbefalte at detaljplan for Slettet
hyttefelt ikke ble utarbeidet

Innkomne svar og kommentarer fra medlemmene følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Ramstad velforening
v/ Harald Lilleøkdal
+47 926 23 833
Har-Lill@Hotmail.Com
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Svar
Reguleringsplan
For innsigelse

Mot plan
For innsigelse Mot plan
For innsigelse

Mot plan
Mot innsigelse
Mot innsigelse
Mot innsigelse
For innsigelse Mot plan
For innsigelse Mot plan
For innsigelse Mot plan
For innsigelse

Mot plan
Mot innsigelse
For innsigelse Mot plan
For innsigelse Mot plan
Mot innsigelse
Mot innsigelse
For innsigelse

Kommentar
Vi slutteross til begrunnelsen i vedtaketi Utvalgfor Næring, Plan og Miljø 29/1322.04.2013 hvor Midtre-GauldalKommuneanbefaler
at det ikke utarbeides egen detaljplan som endring av reguleringsplan for Ramstadsjøen. Dette begrunnes med at det pr. I dag
fortsatteretbetydelig antall ikke-bebygdetomter. Midtre-GauldalKommune ønsker ikke ytterligerebelastning på lokal infrastrukturog
området i sin helhet
Redd for økt belastning på miljøet og veien
Infrastrukturen må styrkes.
Som styrking av mobilnettet, da dette er meget svakt allerede fra noen nettleverandører.
Styrking av fellesareal ved vannkant nedsiden av regulert felt for å ivareta den merbelastning og støy, slitasje og forsøpling på
området rundt vannet på nedsiden av regulert hytteområde.

Eget Dokument
Eget Dokument
Se Øvrigekommentarer
Det finnes alleredemellom 20og 30 hyttetomteri områdetsom er regulert forbygging, men ikke solgt. Med ytterligere20 tomtersom
Slettethyttefeltutgjør,vil detbetyen uakseptabel merbelastning på infrastrukturenrundt Ramstadsjøen. Dessuten servi ikkebehovet,
all den gang masse tomter i området er usolgte.

Spørsmål 2a:
Jeg er imot reguleringsplanen slik den er utformet.
Spørsmål 2b:
Min kommentar gjelder utnyttelsenav arealet såfremt de markerte sirkler indikerer separate hytter.
Området rundt Ramstadsjøen er tiltrekkende på mange måter, også på grunn av plasseringen av de enkelte hyttene,noe som gir
hver enkelt en stor grad av usjenerthet.
Dette avhenger av en fornuftigavstand mellom tomtene, også med hensyntagen til lokale naturforhold.
Jeg er ikke imot at det kommer flere hytteri området, men planen innebærer en stor fortetningspesielt når det gjelder T7 til T16.
En reduksjon ned mot halvpartensynes jeg ville være i tråd med tetthetenav den øvrigebebyggelse ved Ramstadsjøen.

Mot innsigelse
For innsigelse

Jeg synes aten ytterligerefortetting/økningi antall hytterrundtsjøen vil medføre en forringelse avde kvaliteterområdethar i forhold til
en nokså spredthyttebebyggelse. Belastningen på naturen og dyrelivetvil bli betydelig øktskulle detbli byggetmellom 50og 60nye
hytter rundt sjøen som det kan ligge an til hvis disse 20 nye tomtene blir lagtut. Vil også nevneaten er kjentmed at fylkesmannen
tidligere har værtnegativ til at det skal bygges flere nye hytteri området.
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Fra Ett medlem
Til Ramstad Velforening
Vedrørende Reguleringsplan for Slettet hyttefelt.
Innspill til kommentarer til reguleringsplanforslaget

fra Ramstad Velforening.

1
Vi er for at Ramstad Velforening avgir en felles uttalelse/kommentar
til den
foreslåtte reguleringsplanen,
noe som er helt i tråd med Vedtektenes punkt 1.
Målet må være å få etablert en tilfredsstillende miljø og infrastruktur for hele
hytteområdet ved nordenden av Ramstadsjøen, og ikke bare for Slettet hyttefelt.
2a

Vi er imot reguleringsplanen

slik den er framlagt pr. idag. Se pkt.2b.

2b
Den framlagte reguleringsplanen for Slettet hyttefelt gir ikke en dekkende
framstilling av forholdene for det totale området som Slettet hyttefelt vil bli en del av:
Planområdet ligger i et etablert hytteområde ved nordenden av Ramstadsjøen. I dette
området er det pr. idag ca.71 eksisterende hytter, inkludert de 11 hyttene som ligger
innenfor planområdet for Slettet hyttefelt. Ca. 45 av disse er medlemmer av Ramstad
Velforening. I tillegg er det tidligere regulert et trettitalls nye hyttetomter i terrenget
nordvest for Ramstadsjøen, i tillegg til de 20 som ligger innenfor planområdet for
Slettet hyttefelt.
Dette gir et samlet potensiale for totalt ca. 120-125 hytter ved maksimal utbygging i
det aktuelle området i nordenden av Ramstadsjøen, og tilsier en betydelig økning av
antall «hytteboere» i området. Dette vil gi en tilsvarende øket belastning på felles
rekreasjonsområder
som strandområder, turterreng, fiskeområder mm. Områdets
verdi som fritids- og rekreasjonsområde vil bli skadelidende dersom området
«overbefolkes»!
Gjennom mange år har kommunen markedsført Ramstadsjøen som et attraktivt
fritids-/rekreasjonsområde
i Midtre Gauldal, noe som har medført et stadig økende
innrykk av dag- og campingturister om sommeren.
Ramstad Velforening har ved flere tidligere anledninger (-bl.a. i tidsrommet 19941996) gjort henvendelser til kommunen og påpekt at det ikke finnes tilfredsstillende
renovasjons-og toalettforhold for dag- og campingturistene som av denne grunn
kommer til nordenden av Ramstadsjøen. Vi har bedt kommunen om å treffe tiltak som
kan bøte på dette, men så langt har det ikke skjedd noen forbedring i disse
forholdene.
I det framlagte forslaget til reguleringsplan for Slettet Hyttefelt er det etter vår
oppfatning ikke tatt tilstrekkelig hensyn til konsekvensene av økt trafikk og øket
aktivitetsnivå i det allerede etablerte hytteområdet rundt nordenden av
Ramstadsjøen.
Området vil nok tåle at det bygges nye hytter, men vi frykter at området skal miste
sitt særpreg av typisk spredt hyttebebyggelse dersom utbyggingen skulle bli så
omfattende som reguleringaplanene legger opp til.
Det som idag finnes av veger innenfor området er i sin helhet bekostet av dagens
hytteeiere. Ingen av vegene er bygd for tyngre trafikk enn det som har vært
nødvendig for å bygge vegene.
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Når det i kommentarene til reguleringsforslaget fra kommunens side hevdes at Endre
Flatås ga gratis grunn til bygging av Veltvegen, er dette bare delvis korrekt: For
hytteeiendommer
som ikke ligger på Flatås sin eiendom har hytteeierne kjøpt grunn
av Flatås for anlegg av stikkveger og egne parkeringsplasser. Dette gjelder bl.a. for
eiendommene med gnr/bnr:
41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 41/33 og 41/38. Dette kan
dokumenteres.
Kommunen henviser også i sine merknader til at det har foregått tømmerdrift på
Veltvegen sist vinter, og hevder at «-. Dette viser at vegen også tåler tyngre bruk.»
Dette er vi ikke enige i, da vegen utvilsomt vil trenge ekstra reparasjoner og
utbedringer pga. denne trafikken.
Vi er ikke imot en moderat og skånsom utbygging av antall hytter i området, men da i
et betydelig redusert omfang i forhold til reguleringsplanene slik de foreligger pr. dato.
Målet må være å få etablert en tilfredsstillende miljø og infrastruktur for hele
hytteområdet ved nordenden av Ramstadsjøen, og ikke bare for Slettet hyttefelt.
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Til

Midtre Gauldal kommune
Næring-,plan- og forvaltningsavdelingen
Rådhuset
Sør-Ramstad 3.juli 2014

7290 Støren

Att. Håvard Kvernmo
Sak: Uttalelse - Reguleringsplan for Slettet hyttefelt
Som grunneier og drivere på g.nr.65 br.nr. 3 og 6 Sør-Ramstad vil vi få utrykke bekymring
for fortettingen av hytter som Reguleringsplanen for Slettet hyttefelt legger opp til.
Det er allerede gitt tillatelse til 40 nye hytter ved Ramstadsjøen. Av disse er få bebygd. En
ytterligere utbygging av området ved Ramstadsjøen vil føre til økt belastning på
utmarksområdene for oss.
Vi er også i økende grad bekymret for sjøen og bruken av den samt fisket og forurensning.
Den kommunale vegen går igjennom innmarka vår. Vi beiter med sau på begge sider av den
kommunale vegen. Vi erfarer allerede nå intens kjøring.
Vi kan ikke se at fortettingen av hytter i nordenden av sjøen som forslaget til Slettet hyttefelt
legger opp til gir positiv gevinst for hyttene som allerede er bygd i området.

Hilsen Birger og Marianne Myhr
Drivere på Sør-Ramstad g.nr 65 br.nr 3 og 6

(i4
tou 4

7/4/i
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-----Opprinnelig melding----Fra: Storvold, Alf [mailto:Alf.Storvold@Rainpower.no]
Sendt: 4. juli 2014 00:01
Til: postmottak
Emne: Slette hyttefelt, merknad

postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Reguleringsplan for Slettet hyttefelt, merknad
Jeg viser til merknader sendt til Alskog i denne saken, vedlagt saken, i tillegg ønsker jeg å komme med
noen tileggskommentarer basert på saksfremstilling.
Viser til min merknad mhp tilgang til brønn/vann, det forutsettes slik jeg forstår saksfremstillingen at
dagens løsning/ avtale
opprettholdes men skulle dette endres så forventes det at tilgang til annen vannkilde kompenseres
kostnadsfritt.
Hvorvidt en evnt utbygging/ fortetning av området vil ha negativ innvirkning på bekk og vannkvalitet der
antar jeg at det blir
avklart gjennom den forestående saksbehandlingen.
Det er pr i dag allerede ca 30 hyttetomter som er klare/ godkjent for bygging. Tilgangen til hyttetomter i
området er god og dekker etterspørselen.
Jeg mener det er betimelig å etterlyse en vurdering av hvor stor totalbelastning for området skal være.
Planen legger opp til en 3 dobling av antall hytter i området, det er opplagt at dette gir en betydelig
merbelastning både på natur og
eksisterende infrastruktur i hyttefeltet. Allskog sier at denne relativt tette utbyggingen reduserer
kostnadene ved infrastruktur i feltet ?
Jeg jeg ser ikke hva som er tenkt av infrastuktur opparbeidet før bygging igangsettes men ser at
kommunen er opptatt av dette og at det forutsettes
at tiltak skal inngå i detaljplanen slik at eksisterende hytteeiere berøres i minst mulig grad. Allskog sier at
det ”det tas sikte på...” ,
forutsetter at detaljplan ivaretar denne målsettingen og at en så skånsom som mulig utbygging av
området.
Området som reguleres benyttes selvfølgelig som friluftsområde av hytteeiere i dag, det gir tilgang til
bekk som er en vannkilde og til marka .
Økt bruk av området har flere sider og hvorvidt økt aktivitet gir bedre tilbud fremfor økt slitasje/ negativ
belastning er diskutabelt.
Jeg håper at det igjennom kommunens saksbehandling avklares hvor stort press området kan tåle med
bagrunn av det betydelige
antall ledige tomter i området. Alle hytteeiere i området ønsker tilgang til Ramstadsjøen og de fleste
ønsker å anskaffe både båt og
lagringsplass for denne, dette er en utfordring allerede og utfordringene forstrekes gjennom at dette er et
viktig rekreasjonsområde / badeplass i kommunen.
Dagens infrastruktur, både adkomstvei og strømnett, påvirkes av fortetting.
Allskog mener at uttak av tømmer siste 2 år viser at veien tåler stor belastning, det er jeg klart uenig i,
tvert imot uttransportering av tømmer nå i vår viser
hvor sårbar veien er. Veien er anlagt som sommervei av grunneierne lenge etter at hyttebygging i
området var fullført, den er uten bærelag og ble brøytet/ åpnet som vintervei kun i senere tid. Den er kun
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sporadisk belastet med tyngre transporter. En utbygging av området vil medføre tunge transporter
( ferdighytter )
resultere i stor slitasje på veien , jeg mener den ikke er dimensjonert for. Det bør må iverksettes tiltak slik
at veien ikke ødelegges i anleggsperioden, noe som blir til stor ulempe for alle som benytter
adkomstveien. Hvorvidt veien er dimensjonert for en tredobling av trafikken, spesielt på vinterstid må
vurderes.
Jeg forutsetter at veilagets styre konsulteres i denne saken.
Med vennlig hilsen
Marit Storvold
Fjellveien 4

7224 Melhus

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail may contain confidential, priviledged information and is
intended only for the individual named herein. If you are not the correct
addressee you should not disseminate, distribute, copy or otherwise
make use of this message. Please notify the sender immediately if you
have received this e-mail by mistake and delete it from your system.
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Saksframlegg

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

Saksnr. 2014/2932-1
Utvalgssak
Møtedato
136/14
20.10.2014
27.10.2014
10.11.2014
Saksbehandler: Katharina Berit Fugger

Fremtidig Utvikling av Trondheim Sør Utvikling AS

Dokumenter i saken:
1 S Fremtidig Utvikling av Trondheim Sør Utvikling AS
Vedlegg
1 Styreprotokoll - Fremtidig Utvikling av Trondheim Sør Utvikling AS
2 Uttalelse fra Fylkeskommuenn om regional næringssamarbeid
3 Revidert aksjonærsavtale Trondheim Sør Utvikling AS
4 Reviderte vedtekter Trondheim Sør Utvikling AS
5 Gjeldende aksjonærsavtale Trondheim Sør Utvikling AS
6 Gjeldende vedtekter - Trondheim Sør Utvikling AS
7 Uttalelse fra Nasjonalparken Næringshage om ekstern mottatte midler
8 Utkast til stillingsannonse for daglig leder i Trondheim Sør Utvikling AS
Saksopplysninger
I januar 2013 stiftet kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal det felles næringsutviklingsselskapet
Trondheim Sør Utvikling AS (heretter TSU). Det ble ikke ansatt egne ressurser i selskapet, men
næringskonsulentene i de tre kommuner utførte arbeid for selskapet innenfor sine stillingsprosenter..
Etter snart to år med drift i selskapet har det vist seg at denne modellen ikke er spesiell hensiktsmessig for
fremdriften i prosjektene i TSU AS. Grunnen til dette er blant annet:


Prioriteringsutfordringer – Næringskonsulentene har fortsatt sine lokale oppgaver og prosjekter i
hver sin kommune med kommunen som sin formel arbeidsgiver.



Rolleavklaring: Næringskonsulentene har for mange hatter, både overfor næringslivet og overfor
FoU-miljøet. Bedriftene er usikre på hvem de skal henvende seg til med hvilke spørsmål.



Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) har gjort det tydelig, at de ikke vil gi finansiell tilskudd til
selskapet hvis ikke kommunene selv vil satse på selskapet (dvs. ansette egne ressurser).
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Siste nevnt har dessuten blitt en stor utfordring for selskapet og næringskonsulentene i de enkelte
kommunene, siden kommunene rund Trondheim Sør har begynt å danne sine egne
næringsutviklingsselskaper med egne ansatte.1 Dette har ført til at Sør-Trøndelag Fylkeskommunen ved flere
anledninger har bevilget penger til disse på gjennomføring av prosjekter som geografisk også inkluderer
Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.
Eksempel fra Midtre Gauldal: Eksempelvis har Nasjonalparken Næringshage AS (Oppdal, Rennebu) i 2014
fått bevilget NOK 525 000,- fra STFK i driftstilskudd, NOK 200 000,- fra STFK for gjennomføring av et
Traineeprogram som også omfatter bedrifter i Midtre Gauldal, NOK 175 000,- fra STFK for VRIkompetansemegling2, NOK 350 000,- for oppfølging av arbeidskraftmobiliseringsprosjekt fra Kysten er klar
og et foreløpig ikke avklart beløp fra Innovasjon Norge for gjennomføring av etablereropplæring i Oppdal,
Rennebu og Midtre Gauldal. Det vil si, at Nasjonalparken Næringshage i 2014 har fått tildelt eksterne midler
på NOK 1,25 mill. kroner som tilsvarer 1 ½ stillinger. Videre har Sør-Trøndelag Fylkeskommune signalisert
at næringshager med egne ansatte skal prioriteres i forbindelse med fremtidig utdeling av
konkurransepottmidlene fra STFK3 (ca. NOK 4 millioner hvert år.) Alt dette har Klæbu, Mehus og Midtre
Gauldal så langt gått glipp av ved å ikke satse på et regionalt næringsutviklingsselskap med egne ansatte.
I sommer 2014 har samtlige næringskonsulenter i de tre kommuner varslet om at de til høsten 2014 slutter i
sine stillinger. Dermed står alle tre kommuner foran en situasjon uten egne næringsmedarbeidere. Det ble
derfor reist spørsmålet om kommunene istedenfor å ansette nye næringsmedarbeidere heller skulle satse på
TSU AS, slik at lønnsmidlene overføres til selskapet og det ansettes 2 medarbeidere i selskapet.
Generalforsamling ble avholdt 6 okt 2014 og generalforsamlingen vedtok enstemmig å fremme endringene i
Trondheim Sør utvikling AS til politisk behandling og tilsluttet seg ellers styrets vedtak:
««Det foreslås at det ansettes 2 næringsmedarbeidere i TSU AS snarest. Forutsetningen for dette er at
finansiering av lønnsmidlene skjer gjennom kommunene. Det skal foreslås for kommunene at de
kommunale lønnsmidlene for næringsmedarbeiderne legges inn i selskapet etter følgende
fordelingsnøkkel: Melhus; 40 %, Midtre Gauldal 40 % og Klæbu 20%. Saken skal legges frem for
generalforsamlingen før den tas videre til politisk behandling i kommunene. Ellers vises det til vedlagt
saksfremlegg for mer informasjon.
Det skal snarets mulig innkalles til en ekstraordinær generalforsamling. Rådmennene i kommunene
anmodes om å deretter legge saken frem til politisk behandling etter vedlagt utkast til saksfremlegg.»

1

Se vedlegg: næringsutvikling i Sør-Trøndelag.

VRI-kompetansemegling er en aktivitet der forskningsmiljø bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne
fram til rett FoU-kompetanse for utviklingsprosjekt. Meglingen kan skje gjennom aktivt oppsøkende virksomhet eller
ved at bedrifter henvender seg til VRI-kontaktene. Forskningsrådet finansierer VRI-kontakten.
2

3

Se epost fra STFK angående regional næringssamarbeid datert 16.09.2014.
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Vurdering
Å drive TSU AS uten egne ansatte har vist seg å bære på mange utfordringer og styret i selskapet har
kommet til konklusjonen at det enten må ansettes egne ansatte i selskapet eller at selskapet legges ned.
Fordelene med å ansette rådgivere i selskapet er, at:
 Det dannes et fagmiljø innen næringsutvikling i regionen
 Synergieffekter fører til mer effektiv arbeidsflyt
 Samarbeidet utløser offentlige midler fra andre etater, slik at bruk av egne midler kan reduseres.
Styret i TSU AS foreslår derfor at kommunene legger noen av lønnsmidlene for sine næringsrådgivere i TSU
AS. TSU AS tar over alle næringsutviklingsoppgaver til kommunene. I forbindelse med næringsfondene
utøver TSU AS en sekretærfunksjon; sakene legges fortsatt frem for det organet kommunene velger skal
vedta bruken av næringsfondsmidlene.
TSU AS skal ha minst en kontordag i hver kommune, kommunene sørger for at en kontorplass stilles til
rådighet for dette. TSU AS står dessuten for etablererrådgivning, førstelinjetjenester og ledelse av
næringsutviklingsprosjekter i hele regionen.4
For å ansette to personer i selskapet må selskapet kunne disponere ca. NOK 2 000 000,- for året. Tilskudd
fra kommunene fordeles etter andel aktiv næringsliv i kommunene:
Kommune

Driftsinntekter
næringsliv*

Ansatte næringsliv

Prosentandel
tilskuddet

for Beløp

Klæbu

664 874

769

20 %

NOK 400 000,-

Melhus

3 895 383

3 371

40 %

NOK 800 000,-

Midtre Gauldal

3 634 244

2 554

40 %

NOK 800 000,-

* I tusen kroner, bare selskap som har innlevert årsregnskap.
Vedtektene tilpasses som følger:

§2
Forretningskontor
Selskapet har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Administrasjonens kontorplass legges til den av eierkommunene som
til enhver tid har styreleder.
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For mer informasjon om stillingene se vedlagt utkast til stillingsannonse.
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endres til:

§2
Forretningskontor
Selskapet har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Selskapet skal ha minst en kontordag i hver eierkommune. Hver
kommune sørger for tilstrekkelige lokaliteter.

og

§3
Formål
Selskapets formål er å bistå med næringsutvikling, herunder etablering/nyskaping, deltakelse i uviklingsprosjekter og andre
tiltak som naturlig faller sammen med dette. Hovedhensikten med samarbeidet vil være å etablere en felles regional plattform for
næringssamarbeidet mellom kommunene.
påføres følgende setning:
Selskapet skal bistå eierkommunene med sine saksbehandlingsoppgaver ifm. næringsutviklingsarbeidet. Herunder blant annet:
 Utøve sekretærfunksjon for næringsfondene i kommunene
 Være førstelinjetjenester for kommunene
 Tilbyr etablereropplæring.

Dessuten tilpasses aksjonæravtalen som følger:
A.

Daglig leder

AKSJONÆRENE stiller næringsrådgiverne gratis til disposisjon for SELSKAPET. Styret velger daglig leder i blant
AKSJONÆRENES

næringsrådgivere.

endres til
B.

Daglig leder

Selskapet skal ha DAGLIG LEDER og minst en næringsmedarbeider.

Økonomiske konsekvenser

Overføring av lønnsmidler vil belaste kommunens driftsbudsjett med NOK 800 000,- for året. Samtidig vil
kommunen spare inn lønn til en næringsrådgiver i 100 % stilling. For 2014 er det budsjettert med NOK
913 000,- i lønnsutgifter for næringsrådgiveren, pluss et budsjett for næringsutvikling på NOK 51 000,-. Dvs.
at tiltaket for kommunen innebærer en netto besparelse på NOK 163 000,-.
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Rådmannens innstilling
1. Med bakgrunnen i vedtaket fra styret i Trondheim Sør Utvikling AS og Generalforsamlingen om å
ansette 2 medarbeidere i TSU AS og utvide formålet med selskapet bevilger Midtre Gauldal
kommunen NOK 800 000,- pr. år i driftsmidler til Trondheim Sør Utvikling AS.
2. Midtre Gauldal kommune legger samtidig ned næringsrådgiverstillingen i kommunen.
3. Trondheim Sør Utvikling AS overtar alle saksbehandlingsoppgaver til den tidligere
næringsrådgiveren i kommunen. Blant annet utøver Trondheim Sør Utvikling AS sekretærfunksjon
for næringsfondene for formannskapet.
4. Midlene utbetales forskuddsvis for hvert år. Bruk av midlene rapporteres til kommunestyret en gang
i året senest i utgangen av oktober.
5. Vedtektene og aksjonæravtalen endres som beskrevet ovenfor.

Budsjettendring:
År / Konto / Ram.omr. / Ansvar
Art

Tjeneste / Funksj.

147000

661000

325

770 000,-

147000

661033

325

30 000,-

195040

661000

325

- 770 000,-

195040

661033

325

- 30 000,-
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Prosjekt

Beløp (Kr)
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Fugger Katharina
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Ole Harris Hanssen<ole.harris.hanssen@stfk.no>
16. september 2014 12:04
Fugger Katharina
Gleny Foslie
SV:Fremtiden Trondheim Sør Utvikling
Finansiering av innovasjonsselskapene2014 1465624_12_1.pdf

Hei!
Vet ikkehelt om vi klarerå svarepå det du spørom men her er et forsøk!
Fylkeskommunens
rolle somregionalutviklingsaktørinnebærerat vi leggeret regionsperspektivtil grunn når vi
driver utviklingsarbeid.Detiltak vi involvereross i eller er med å støtter økonomisk, skalhaen regionaleffekt.
Lokaltutviklingsarbeider kommunenesansvar.Næringsutviklingsarbeidethar tradisjoneltblitt ivaretatt ved at
kommunenehar hatt sineegnenæringssjefer/-konsule
nter. Dette har i stor gradvært «ensomme»stillinger uten å
ha noe aktivt utviklingsmiljørundt seg.Oppgavener heller ikkelovpålagtog politiskengasjementog
oppmerksomhetkanderfor varierestort fra kommunetil kommune.
STFKhar stor tro på å jobberegionaltmed næringsutvikling og at det gjennomsamarbeidsatsespå oppbyggingav et
fagmiljø med utviklingskompetanse.Næringshageprog
rammet har en forutsetningfor deltagelse,at denenkelte
næringshageskalha en regionalforankringog et nedslagsfeltsomomfatter flere kommuner.I Sør-Trønd
elager det
etablert 4 næringshager(i tilleggen på Fosensomliggeri Nord-Trøndelag)somalle har en regionalrolle. Dissehar
vært underoppbyggingde sistepar år og vi sernå at de har klart å ta en regionalrolle og styrket seg både
bemanningsmessig
og økonomisk.Degodeerfaringenesålangt har ogsåmedført at utvidelseav geografien for bl.a.
Rørosregionennå utredes.
STFKhar ogsåoppfordret kommunenetil å etablereregionalenæringsfond,og en egen«bonusordning»er etablert
for de kommunenesomblir enigeom å gåsammenom et fellesfond. Sålangter det etablert regionaltnæringsfond
i Røros/Holtålenog i Trondheimsregionen.
NæringsforeningeniTrondheimhar ogsåtatt en regionalrolle og heter nå Næringsforeningeni
Trondheimsregionen.Dette menervi er fornuftig og vi serogsåat samarbeidetmellomkommunene,næringshager
og næringsforeningerflere stederer megettett og godt. Somet eksempelkannevnesHemnekommune, der disse
tre organisasjonenehar gått sammeni egetselskapog er samlokalisert.Samtidiger det viktig å værebevisstpå at
man lett kanmistekontaktenmellompolitiskledelse og næringsarbeidetvedå plasserenæringsutviklingsarbeidet
utenfor kommunen.
Genereltsåoppfordrervi til samarbeidnår det gjelder næringsutvikling,men hvordandette skalgjøres må
bestemmesi den enkeltekommune.Å leggedette arbeidet ut i et eget regionaltutviklingsselskapkanværeen
mulighet(sliksomTSUAS),men kommunenemå selvvurderehvilkefordeler og ulemperdette medfører,bl. a. i
forhold til fleksibilitet,handlekraft,politiskstyring osv.
Sidendu etterspørtall, såleggerjeg vedsakensom ble utarbeideti forbindelsemed støtte til næringshagenefor
2014.Lykketil!
Med vennlig hilsen
Ole Harris Hanssen
Tlf: 73 86 64 15 / 952 62 297

Fra: Fugger Katharina [mailto:katharina.fugger@midtre-gauldal.kommune.no ]
Sendt: 15. september 2014 12:08
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Aksjonæravtale
i

Trondheim Sør Utvikling AS
Org. 811 687 812
Det er i dag inngått følgende avtale mellom kommunene Melhus, Midtre - Gauldal og Klæbu (heretter
“AKSJONÆRER”) som eiere av Næringshage Trondheim Sør AS (heretter “SELSKAPET”).
Selskapets formål er å bistå med næringsutvikling, herunder etablering/nyskaping, deltakelse i uviklingsprosjekter og andre tiltak som naturlig faller sammen med dette. Hovedhensikten med samarbeidet vil være å etablere en felles regional plattform for næringssamarbeidet mellom kommunene.
Selskapet skal bistå eierkommunene med sine saksbehandlingsoppgaver ifm. næringsutviklingsarbeidet. Herunder blant annet:
 Utøve sekretærfunksjon for næringsfondene i kommunene
 Være førstelinjetjenester for kommunene
 Tilbyr etablereropplæring.

A.

Omsettelighet av aksjene

Aksjene er ikke fritt omsettelige, men kan kun omsettes blant eierne. Hvis eierne ikke blir enige om
noe annet skal aksjene som omsettes mellom eierne verdsettes til pålydende. Kommunestyret i den
enkelte kommune kan godkjenne at nye eiere kan tre inn i selskapet.

B.

Økonomisk tilskudd

Generelt tilskudd fra AKSJONÆRENE til SELSKAPET i forbindelse med oppstart fordeles etter forholdet
40 % på Melhus, 30 % på Midtre-Gauldal og 30 % på Klæbu. Det årlige tilskuddet settes fast til forde-
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ling mellom kommunene Melhus: 40%, Midtre Gauldal 40% og Klæbu 20%.

Trondheim Sør Utvikling AS
Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

www.trondheimsør.no
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C.

Ledelse

Styremedlemmenes kompetanse må være dekkende for SELSKAPETS formål. Vervet som styreleder
går på omgang mellom aksjonærene for to år om gangen.

D.

Daglig leder

Selskapet skal ha DAGLIG LEDER og minst en næringsmedarbeider.

E.

Myndighet

SELSKAPET opptrer på vegne av AKSJONÆRENE i forhold til fylkeskommune, SIVA, Innovasjon Norge
osv. i forhold til fellestiltak innen næring.

F.

Diverse

Uenighet mellom AKSJONÆRENE i forhold til vedtekter og aksjonæravtaler skal løses gjennom forhandlinger.
Brudd på avtalen kan medføre krav om kompensasjon, hvis en eller flere av partene bryter avtalen på
en slik måte at det medfører økonomisk tap for en eller flere av de andre AKSJONÆRENE.

Melhus, 29.09.2014

Jorid Jagtøyen
Ordfører

Jarle Martin Gundersen
Ordfører

Midtre - Gauldal Kommune

Klæbu Kommune
Side2

Melhus Kommune

Erling Lenvik
Ordfører

Trondheim Sør Utvikling AS
Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

www.trondheimsør.no
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VEDTEKTER FOR NÆRINGSHAGE TRONDHEIM SØR AS

§1
Foretaksnavn og aksjeeiere
Selskapets foretaksnavn skal være Trondheim Sør Utvikling AS, og eies av:
Klæbu kommune

50 aksjer med aksjenummer 1-50

Midtre – Gauldal
Melhus kommune

50 aksjer med aksjenummer 51-100
50 aksjer med aksjenummer 101-150

Aksjene skal ikke registreres i verdipapirregisteret.

§2
Forretningskontor
Selskapet har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Selskapet skal ha minst en kontordag i hver
eierkommune. Hver kommune sørger for tilstrekkelige lokaliteter.

§3
Formål
Selskapets formål er å bistå med næringsutvikling, herunder etablering/nyskaping, deltakelse i
uviklingsprosjekter og andre tiltak som naturlig faller sammen med dette. Hovedhensikten med
samarbeidet vil være å etablere en felles regional plattform for næringssamarbeidet mellom
kommunene.
Selskapet
skal
bistå
eierkommunene
næringsutviklingsarbeidet. Herunder blant annet:

med

sine

saksbehandlingsoppgaver

ifm.

 Utøve sekretærfunksjon for næringsfondene i kommunene
 Være førstelinjetjenester for kommunene
 Tilbyr etablereropplæring.

Trondheim Sør Utvikling AS
Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

www.trondheimsør.no
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§4
Aksjekapital

Foretaksreg. 811 687 812

15.09.2014

Aksjekapitalen skal være på kr. 150 000,- Aksjenes pålydende skal være kr. 1000,- Aksjene fordeles
likt mellom eierne. Dersom en av aksjonærene ønsker å selge aksjer, har de andre aksjonærene
forkjøpsrett.

§5
Omsettelighet av aksjene
Aksjene er ikke fritt omsettelige, men kan kun omsettes blant eierne. Hvis eierne ikke blir enige om
noe annet skal aksjene som omsettes mellom eierne verdsettes til pålydende. Kommunestyret i den
enkelte kommune kan godkjenne at nye eiere kan tre inn i selskapet.

§6
Styre
Selskapets styre skal bestå av to representant fra hver av eierne.

Både styreleder og

styremedlemmer skal velges for 2 år.

§7
Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med
angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær
generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§8
Årsregnskap og årsberetning
Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær
samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Trondheim Sør Utvikling AS
Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

www.trondheimsør.no
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§9
Utbytte
Foretaksreg. 811 687 812

15.09.2014

Aksjonærene fraskriver seg rett til utbytte.

§ 10
Generalforsamlingens behandlinger
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet,
2. Valg av styre og eventuell revisor,
3. Vedtektsendringer,
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4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

Trondheim Sør Utvikling AS
Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

www.trondheimsør.no
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Foretaksreg. 811 687 812

Aksjonæravtale
Næringshage Trondheim Sør AS
Det er i dag inngått følgende avtale mellom kommunene Melhus, Midtre - Gauldal og Klæbu (heretter
“AKSJONÆRER”) som eiere av Næringshage Trondheim Sør AS (heretter “SELSKAPET”).
Selskapets formål er å bistå med næringsutvikling, herunder etablering/nyskaping, deltakelse i uviklingsprosjekter og andre tiltak som naturlig faller sammen med dette. Hovedhensikten med samarbeidet vil være å etablere en felles regional plattform for næringssamarbeidet mellom kommunene

A.

Omsettelighet av aksjene

Aksjene er ikke fritt omsettelige, men kan kun omsettes blant eierne. Hvis eierne ikke blir enige om
noe annet skal aksjene som omsettes mellom eierne verdsettes til pålydende. Kommunestyret i den
enkelte kommune kan godkjenne at nye eiere kan tre inn i selskapet.

B.

Økonomisk tilskudd

Generelt tilskudd fra AKSJONÆRENE til SELSKAPET i forbindelse med oppstart fordeles etter forholdet
40 % på Melhus, 30 % på Midtre - Gauldal og 30 % på Klæbu. Den årlige tilskuddsrammen fastsettes
etter anbefaling av styret ved budsjettbehandlingen i den enkelte kommune.

C.

Ledelse

Styremedlemmenes kompetanse må være dekkende for SELSKAPETS formål. Vervet som styreleder
går på omgang mellom aksjonærene for to år om gangen.

D.

Daglig leder

AKSJONÆRENE stiller næringsrådgiverne gratis til disposisjon for SELSKAPET. Styret velger daglig leder i
blant AKSJONÆRENES næringsrådgivere.
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E.

Myndighet

SELSKAPET opptrer på vegne av AKSJONÆRENE i forhold til fylkeskommune, SIVA, Innovasjon Norge
osv. i forhold til fellestiltak innen næring.

F.

Diverse

Uenighet mellom AKSJONÆRENE i forhold til vedtekter og aksjonæravtaler skal løses gjennom forhandlinger.
Brudd på avtalen kan medføre krav om kompensasjon, hvis en eller flere av partene bryter avtalen på
en slik måte at det medfører økonomisk tap for en eller flere av de andre AKSJONÆRENE.

Melhus, 15.01.2013

Jorid Jagtøyen
Ordfører
Melhus Kommune

Erling Lenvik
Ordfører

Jarle Martin Gundersen Ordfører

Midtre - Gauldal Kommune

Klæbu Kommune
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VEDTEKTER FOR NÆRINGSHAGE TRONDHEIM SØR AS

§1
Foretaksnavn og aksjeeiere
Selskapets foretaksnavn skal være Trondheim Sør Utvikling AS, og eies av:
Klæbu kommune
Midtre – Gauldal

50 aksjer med aksjenummer 1-50
50 aksjer med aksjenummer 51-100

Melhus kommune
50 aksjer med aksjenummer 101-150
Aksjene skal ikke registreres i verdipapirregisteret.

§2
Forretningskontor
Selskapet har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Administrasjonens kontorplass legges til den
av eierkommunene som til enhver tid har styreleder.

§3
Formål
Selskapets formål er å bistå med næringsutvikling, herunder etablering/nyskaping, deltakelse i
uviklingsprosjekter og andre tiltak som naturlig faller sammen med dette. Hovedhensikten med
samarbeidet vil være å etablere en felles regional plattform for næringssamarbeidet mellom
kommunene.
§4
Aksjekapital
Aksjekapitalen skal være på kr. 150 000,- Aksjenes pålydende skal være kr. 1000,- Aksjene fordeles
likt mellom eierne. Dersom en av aksjonærene ønsker å selge aksjer, har de andre aksjonærene
forkjøpsrett.

§5
Omsettelighet av aksjene
Aksjene er ikke fritt omsettelige, men kan kun omsettes blant eierne. Hvis eierne ikke blir enige om
noe annet skal aksjene som omsettes mellom eierne verdsettes til pålydende. Kommunestyret i den
enkelte kommune kan godkjenne at nye eiere kan tre inn i selskapet.
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§6
Styre
Selskapets styre skal bestå av to representant fra hver av eierne.

Både styreleder og

styremedlemmer skal velges for 2 år.

§7
Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med
angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær
generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§8
Årsregnskap og årsberetning
Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær
samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§9
Utbytte
Aksjonærene fraskriver seg rett til utbytte.

§ 10
Generalforsamlingens behandlinger
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet,
2. Valg av styre og eventuell revisor,
3. Vedtektsendringer,
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.
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Fugger Katharina
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

tina.selbaek@gmail.compå vegne av Tina Lihaug Selbæk
<tina@nasjonalparkhagen.no>
17. september 2014 22:20
Fugger Katharina
Re:hjelp - opplysninger om finansiering
flyer_generell_host_2014.pdf

Hei Katharina,
Fullpakkededagerdenneukene......beklager
at jeg ikke harfått svartdegfør.
Regionalsamarbeider braja. Jeglurer jo påhvordanvi kanfå til et tetteresamarbeidmedMG. Skulle
gjernetatt enprat!
Traineeprogrammet:
Blilyst250.000til forprosjekt
STFK600.000over 3 år til hovedprosjekt
Arbeisdkraftmobiliseringsprosjektet:
350.000oppfølgingjuni 2014til juni 2015i Oppdal, Rennebu,Midtre Gauldalog Meldal
VRI-kompetansemegling:
Ikkeavklart!- antydet175.000pr år fra STFK(for oppfølgingOppdal,Rennebu,Midtre Gauldal)
Etablererrådgivning:
FellesoppdragandreNH - maks1 kurspr år i 2 år (mulighettil forlengelsei 1+1år) skaldekkeOppdal, Rennebuog
Midtre Gauldal.
Engrunnprispr kurs,samttilleggpr daltagersomgjennomførerhelekurset.
Håperdette var til litt hjelp! Leggerved generellinfo om etablererkursmed oppstarti høst:-)

Med vennlighilsen
Tina Lihaug Selbæk
Daglig leder
tlf. +47 92 87 88 45
NasjonalparkenNæringshage
www.nasjonalparkhagen.no

Høyreklikk
her for å
lastened
bilder.
Outlook
hindret
automatisk
nedlastingav
dettebildet
fraInternett
for å
beskyttedine
personlige
opplysninger.

15. september2014kl. 12.40skrevFuggerKatharina<katharina.fugger@midtre-gauldal.kommune.no
>:
Hei Tina,
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Stillingsannonse
Daglig Leder i Trondheim Sør Utvikling
Trondheim Sør Utvikling AS er et næringsutviklingsselskap eid av kommunene Klæbu, Melhus
og Midtre Gauldal.
Hovedformål med selskapet er å bistå med næringsutvikling, herunder etablering/nyskaping, deltakelse i utviklingsprosjekter og andre tiltak som naturlig faller sammen med dette. Hovedhensikten med samarbeidet vil være å etablere en felles regional plattform for næringssamarbeidet mellom kommunene. Videre skal Trondheim Sør Utvikling AS jobbe med saksbehandling, etablererrådgivning og som førstelinjetjenester for kommunene.
Trondheim Sør Utvikling AS har per i dag ingen ansatte, men ønsker å ansette minst to næringsrådgivere.
Hovedarbeidsområder:
Besørge den daglige ledelsen av selskapet, herunder:


Forberedelse av styremøter og oppfølging av styrets sine vedtak



Sørge for forsvarlig økonomi i selskapet



Markedsføring av selskapet



Gjennomføring av TSU AS sine strategier og målsettinger og videreutvikling av selskapet

Dessuten skal Daglig Leder selv være en aktiv bidragsyter i TSU sine utviklingsprosjekt.

Kvalifikasjoner:
Vi søker deg som:


Vil være en aktiv nettverksbygger



Er utviklingsorientert og engasjert, med evne og vilje til tverrfaglig samarbeid



Har praksis som rådgiver for næringslivet



Kjenner til og har nettverk i det offentlige tilskuddssystemet



Har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
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Trondheim Sør Utvikling AS kan tilby


Et engasjert fagmiljø med gode muligheter for egenutvikling



Gode strukturer inne næringsutviklingsarbeidet



Lønn etter avtale

Søknadsfrist 31.08.2014
Hovedarbeidssted vil være Melhus med utekontor i Midtre Gauldal og Klæbu.
Søkeren må kunne disponere egen bil.
Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver gjeldende lover, tariffavtaler
og reglement, herunder 6 mnd. prøvetid.
Tiltredelsen etter nærmere avtale,
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til styreleder Roy Jevard,
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/2803-1
Utvalgssak
Møtedato
137/14
20.10.2014
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Dispensasjon - 1147 C Reparasjon og forlengelse av forbygning ved Kirkvolløy,
Singsås

Dokumenter i saken:
1 S Dispensasjon - 1147 C Reparasjon og forlengelse av forbygning ved Kirkvolløy,
Singsås
Vedlegg: Tiltaksplan 1147 C Reparasjon og forlengelse – Gaula ved Kirkvolløy

Saksopplysninger
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt tiltaksplan 1147 C, som viser hvordan
forbygningen ved Kirkvolløy, Singsås, skal repareres og forlenges. Bakgrunn for tiltaket er at
forbygningen er skadet etter seneste års flommer og det foreligger nå et naturskadeoppgjør som gjør
det mulig å utføre tiltaket.
Det er to grunneiere som er berørt. Gnr/bnr 227/2 og 227/5, henholdsvis Trond Kirkvold og
Bernt Korsjøen. Det vises i sin helhet til vedlegget som beskriver tiltaket i detalj.
Kommunens rolle i saken er todelt:
Saken må behandles i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Nyanlegget i planen er
ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og det må derfor foreligge en dispensasjon før tiltaket kan
gjennomføres. I tillegg må saken behandles i henhold til krav om distriktsandel. For tiltak der NVE
yter bistand for sikringsarbeider, er kommunen pålagt å garantere for en distriktsandel, normalt på
20 % av kostnadene. Det er NVE som fastsetter den prosentvise andelen. Kommunen kan søke
regress hos den enkelte grunneier eller andre som nyter godt av tiltaket. Sistnevnte sak legges fram
for kommunens Formannskap.
Kommunen har både vært på befaring med blant annet grunneierne/NVE, samt hatt eget møte
med NVE hvor sakens sider ble drøftet.
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Vurdering
NVE har oversendt denne planen men kommunen har ikke gitt en høringsuttalelse, slik praksisen
er. Det foreligger en høringsuttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som har vurdert tiltaket i
henhold til kulturminneloven. Fylkesmannen skal vurdere tiltaket i henhold til lakse- og
innlandsfiskeloven, vannressursloven og forurensningsloven. Kommunen er ikke kjent med
høringsuttalelse fra Fylkesmannen. Kommunen må vurdere tiltaket i henhold til plan- og
bygningsloven og kommuneplanens arealdel.
Reparasjon av tiltaket er unntatt søknadsplikt og arbeid kan iverksettes i seg selv uten ytterligere
behandling. Tiltaket må imidlertid forlenges for å øke stabiliteten av hele anlegget, og dette
nyanlegget utløser krav om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Tiltaket utføres i et vernet
vassdrag og NVE er dermed underlagt samme krav når tiltaket ikke er i tråd med planen.
Det er vesentlig 2 grunneiere som er berørt. Den ødelagte forbygningen ligger i det vesentligste på
Bernt Korsjøen sin eiendom – 227/5. Nyanlegget ligger på Trond Kirkvolds eiendom – 227/3.
Transporten vil foregå på delvis kommunal, delvis privat vei, som går over eiendommen 256/1 –
Guri og Per Sigmund Nordløkken. Veien ender ved eiendom 226/1 – Per Jan Wilmannsøien.
Rådmannen har ikke sendt denne dispensasjonen på høring. Det antas at berørte grunneiere er
varslet ved befaringen og direkte kontakt med NVE/kommunen. Rådmannen forutsetter også at
masser tilkjøres fra godkjent massetak.
Det foreligger ingen uttalelse fra berørte grunneiere eller andre, f.eks Gaula fiskeforvaltning,
vedrørende fisken. Det er kjent at tiltaket skal gjennomføres i løpet av senhøsten /vinteren, nettopp
for å unngå den mest sårbare perioden for fiskenæringen i sin helhet. Rådmannen anser at dette
ivaretar fiske og miljøet i vassdraget godt nok.
Tiltaket vil i de vesentligste ivareta private eiendommer, bolighus og næringsbygg, samt dyrkamark.
Det er ingen annet offentlig, samfunnsmessig infrastruktur som blir berørt. Rådmannen anbefaler at
det gis dispensasjon.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvensene er det gjort rede for og behandlet i Formannskapets sak 54/14 den
29.09.2014.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra kommuneplan 6.12.2000 og Rikspolitiske
retningslinjer, for gjennomføring av tiltaket slik den framgår av rapport «Tiltaksplan – 1147 C
Reparasjon og forlengelse – Gaula ved Kirkvolløy.
Begrunnelse for vedtaket er å ivareta materielle verdier – hus og eiendom.
Vedtaket fattes i medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2.
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Midtre-Gauldalkommune
Rørosveien11
7290STØREN

Vår dato:22.08.2014
Vår ref.: 201403119-11 rm/jsk
Arkiv: 411
Deresdato:
Deresref.:

Saksbehandler:
JoarSkauge
Tlf. 48298 284

1147C Reparasjonog forlengelse– Gaula ved Kirkvolløy, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag- lokal høring
Plan for reparasjon og forlengelseav den eksisterendeforbygningen ved Kirkvolløy på Singsås
sendesmed dette til lokal høring. Elveskråningenpå Gaulas venstreelvesideskal repareresog
forlengesmed samfengtsprengt stein i den hensikt å ha en erosjonsforebyggendeeffekt og å
bevareverdier innenfor tiltaksområdet. Vi ber om at kommunensuttalelse,sammenmed
innkomne lokale uttalelser, sendesNVE innen 19.09.2014.
Omtale av planen
Forbygningeni tilt aksområdeter sterktskadetog harbrutt helt sammenstedvislangstiltaksområdet.
Detteharmedførtat elvaharfått graveseginn i mot venstreelveside,og ført til at en privat veg
liggendenærtinntil tiltaksområdetharnærmestingenoverdekningmot elveskråningen.Det stårogså
masternærtskråningene.
Skråningenelangstiltaksområdeter videresværtbratteog harennærmestvertikal stigningi toppav
skråningen.Den høyegradientenpåskråningenmedførerat videreerosjoni bunnav skråningenøker
sannsynligheten
for videresmåutglidningermot denprivatevegenog fastgrunn.
NVE harværti kontaktmedgrunneierei områdetsomharblitt berørtav desenesteårsflommer,der en
naturskadeerstatning
harblitt gitt grunneiernesomfølgeav flommensskadepådereseiendom.
GrunneierneharsammenmedNVE blitt enigeom at midler i fra naturskadefondet
skalbrukestil å
finansiereenandelav reparasjonenog forlengelsenav forbygningen.
Vassdrageter vernetunderverneplanIII for vassdrag
.
Høring
Kommunener ansvarligfor lokal høringav planforslaget.GrunneierneTrondKirkvold, gnr. 227,bnr. 2,
og BerntKorssjøen,gnr. 227,bnr. 5, harskrevetunderpåentransporterklæringog gitt samtykketil å
bidramedenfinansieringpåtil sammen1.010.250,- kr. Kirkvold harvideregitt NVE tillatelsetil å
henteut steinmasserpåhanseiendom.Vi berkommuneninnhenteuttalelserfra berørteparter.
Kommunenmåvideregi opplysningersomkanværeav betydningfor gjennomføringenav planen,
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt -Norg e

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side158

Side2

f.eks.vannforsyning,ledninger,brønner,kabler,kloakkutslippm.v. Kommunenmåogsåvurderetiltaket
i forhold til plan- og bygningslovenog kommuneplanens
arealdel,samtvurdereom deter nødvendigå
henteinn lokaleuttalelservedrørendefiske, miljøvernm.v.
Fylkesmannenavgjørom deter behovfor ytterligereuttalelserpåfylkesnivå,og skalogsåvurdere
planeni forhold til vannressursloven,
lakse- og innlandsfisklovenog forurensningsloven.
Kostnadsoverslagog forslag til finansiering
Kostnadsoverslaget
er påkr 1.610.000,- inkl. mva.
Ettervedtaki Stortingetskallokalsamfunnetbetaleendel av kostnadenefor sikringsarbeidersomNVE
gir bistandtil. Distriktsandelener normalt20 % av totalkostnaden,menkansetteshøyereeller lavere
avhengigav kostnadeneog hvilke verdiersomskal beskyttes.Kommunenemågaranterefor
distriktsandelenoverforNVE, menkanselvkreveat kostnadeneblir dekketav lokaleinteressenter,for
eksempelgrunneier.I dettetilfellet gårNVE inn for at distriktsandelenvedeneventuellgjennomføring
av tiltaket blir 20%. Dettetilsvarerkroner322.000.,- inkl. MVA.

Med hilsen

Kari Øvrelid
regionssjef

MadsJohnsen
Sjefingeniør

Vedlegg:
Sikringsplan,1147C Reparasjonog forlengelse– GaulavedKirkvolløy
Transporterklæring,TrondKirkvold
Transporterklæring,BerntKorssjøen
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Tiltaksplan
1147 C Reparasjonog forlengelse- Gaulaved
Kirkvolløy

Plandato:

22.08.204

Revidert:

Saksnr.:

201403119

Vassdragsnr.:

122.Z.

Kommune:

Midtre -Gauldal

NVE RegionMidt -Norge

Fylke:

Sør-Trøndelag

VestreRosten81, 7075TILLER

Inngrepsnr.:

1147C

Tlf.:

09575
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Faks:

72 89 65 51

Tiltaksnr:

Vassdragsnr.:

10964

122.Z.

1147 C Reparasjon og forlengelse - Gaula ved Kirkvolløy

Saksbehandler:

Per Olav Fremo

Adm.enhet:

RM

Sign.:

RM

Sign.:

Kalvå
Ansvarlig:

Mads Johnsen

Adm.enhet:

Saksnr:

Arkiv:

Kommune:

Fylke:

201403119

411

Midtre-Gauldal

Sør-Trøndelag

Sammendrag:
ElveforbygningenvedKir kvolløy i Singsåser hardtskadetetterstørreflommerdesisteår.
Massenei skråningenepåstedeter finkornigeog lett eroderbare,og av hensyntil verdierinnenfor
tiltaksområdet,deriblantinfrastruktur,bolighusog næringsbygg,foreslåsforbygningenved
Kir kvolløy reparertog forlenget.
Tiltaket foreslårå forlengeog repareredeneksisterendeforbygningenpåstedetmed420m.
Vernestatus:
Gaulaer et vernetvassdragunderlagtverneplanIII for vassdrag.
Tiltakets hensikt :
Tiltaket skalsikreadkomstveitil gårdsbygningerog jordbrukseiendommer,
bygningerpågårdog
høgspentstolpe
innenfortiltaksområdet..

Nøkkeldata
Plandato :

Kostnadsoverslag:

kr. 1.610.000,- inkl. MVA.

Revidert :
Lengde totalt:

420m
Tiltakstype: Reparasjon og forlengelse av
forbygning

Antall parseller:

1

Elveside:

Venstreelveside.

Side161

Stedfesting
Punkt

Sone

UTM – Ø

UTM – N

Vassdragsnr.

Kommunenr.

Øvre

33N

281995

6987468

122.Z.

1648

Midtre

33N

282263

6987472

122.Z

1648

Nedre

33N

282401

6987623

122.Z

1648

Tegninger
Tegningstype :

Oversiktskart1:1500
Lengdeprofil
Tverrprofiler

.:
VedleggA
VedleggB
VedleggC, I-VI
Tegningsnr

Registrering i databasen, Planer
Utfylt dato:

Sign.

Kontrollert dato:

Sign.

Registrert dato:

Sign.

Side162

Innholdsfortegnelse
1. Innledning
5
1.1. Beliggenhet................................
................................
................................
............................
5
1.2. Bakgrunn................................
................................
................................
................................
5
2. Beskrivelseav tiltaket
5
2.1. Beskrivelseav problemet................................
................................
................................
.......5
2.2. Forholdettil offentligeplaner................................
................................
................................
7
2.3. Naturog naturmangfold................................
................................
................................
.........7
3. Beskrivelseav tiltaket
9
3.1. Utforming og omfangav tiltak og tiltaketseffekt................................
................................
.. 9
3.2. Forberedende
arbeider................................
................................
................................
............9
3.3. Massetak/ steinbrudd................................
................................
................................
.............9
3.4. Krav til sikringsmassene
................................
................................
................................
......10
4. Teknisk beskrivelseav tiltaket
10
4.1. Erosjonsvern
................................
................................
................................
.........................10
4.2. Avbøtendeog biotopjusterendetiltak................................
................................
...................10
4.3. Avsluttendearbeider................................
................................
................................
............10
5. Virkninger
11
5.1. Hydrauliskeog hydrologiskeforhold................................
................................
...................11
5.2. Vannkvalitet................................
................................
................................
.........................11
5.3. Flora,fauna................................
................................
................................
..........................
11
5.4. Hensyntil naturog naturmangfold................................
................................
.......................11
5.5. Landskap,kulturminner................................
................................
................................
.......11
5.6. Friluftsliv, rekreasjon................................
................................
................................
...........11
6. Kostnadsoverslag
12
7. Gjennomføring
13
8. Oppfølging og vedlikehold
13
9. Kart og tegninger
14

4

Side163

1.

Innledning

1.1. Beliggenhet

Tiltaksområdeter avmerketmedrødsirkel. OmrådetbefinnersegpåSingsås,ca.3 mil sørfor
Støren.
1.2. Bakgrunn
Tiltaksområdetbestårav et eksisterendesikringstiltak,tiltak 1147GaulavedKirkvoldøy, der
forbygningenpåstedethardelvisrastsammenetterenrekkestørrepåkjenningerog trengerreparasjon
for å ståi mot videreerosjon.Elva har gravdsegkraftig inn i define massenei skråningenpåvenstre
elveside, og det foreslåsvidereat forbygningenforlengesfor å sikreat elvaikke graversegbakøvre
endeav forbygningen,og å unngåat privat vegraserut i elva.

2.

Beskrivelseav tiltaket

2.1. Beskrivelseav problemet
Forbygningeni tiltaksområdeter sterktskadetog harbrutt helt sammenstedvislangstiltaksområdet.
Detteharmedførtat elvaharfått graveseginn i mot venstreelveside,og ført til at en privat veg
liggendenærtinntil tiltaksområdetharnærmestingenmarginmot elveskråningen.Det stårogså
masternærtskråningene.De fine massenei skråningenepåstedetkanføretil at elvakangraveseg
sværtrasktinn i skråningenpåvenstreelvesideunderstørrevannføringer.

5
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Figur 1: Høyspentmast
ståendenærtskråning.

Skråningenelangstiltaksområdeter videresværtbratteog harennærmestvertikal stigningi toppav
skråningen.Denhøyegradientenpåskråningenmedførerat videreerosjoni bunnav skråningenøker
sannsynligheten
for videresmåutglidningermot denprivate vegenog fastgrunn.
Målestasjon122.11.0Eggafosser tiltaksområdetsnærmestemålestasjon.Målestasjonenharantatt
flomverdi 384m³/sfor en50-årsflom.Vannføringog vannstandunderoppmålingav tiltaksområdet
den20.06.2014kl. 12.00var 2,168m og 21,23m3/s.
NVE harværti kontaktmedgrunneierei områdetsomhar blitt berørtav desenesteårsflommer,der
ennaturskadeerstatning
harblitt gitt grunneiernesomfølgeav flommensskadepådereseiendom.
Grunneiernehar sammenmedNVE blitt enigeom at midler i fra naturskadefondet
skalbrukestil å
finansiereenvesentligandelav reparasjonenog forlengelsenav forbygningen.

6
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Figur 2: Bildet viserder bråtteskråningenepå stedetog denmanglendeforbygningenetterå ha brutt sammen.Det som
gjenværerav forbygningi områdetkansesca. midt i bildet.

2.2. Forholdet til offentlige planer
Tiltaksområdetligger i et områderegulertfor LNF i Midtre-Gauldalsarealplaner.Gaulaer vernet
underverneplanIII for vassdrag.
2.3. Natur og naturmangfold
Vegetasjoneni tiltaksområdetbefinnersegi hovedsaki overkantav tilstøtendeskråningermot Gaula.
Av vegetasjoner detblitt observertbjørketre,furu etc.Søki Miljødirektoratetskarttjeneste,
Naturbase,er blitt gjort og deter ikke blitt funnetprioritertearter,nærttruedearteretc.Det er også
blitt gjort søki Artsdatabankens
karttjeneste,Artskart,der detikke er blitt funnetfor eks.vernedeeller
truedearter.

7
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Figur 3: Eksempelpå vegetasjoni omådet.

Forholdettil naturmangfoldloven
Kunnskapenom naturmangfoldetog effekterav ev. påvirkningerer basertpådeninformasjonensom
er lagt fram i søknaden,høringsuttalelser,samtNVEs egneerfaringer.NVE harogsågjort egnesøki
tilgjengeligedatabasersomNaturbaseog Artskartden27.06.2014
. EtterNVEs vurderinger det
innhentettilstrekkeliginformasjonfor å vurderetiltaketsomfangog virkningerpådetbiologiske
mangfoldet.SamletsettmenerNVE at sakenskunnskapsgrunnlag
er godtnok utredet,jamfør
naturmangfoldlovens
§ 8.
EtterNVEs vurderingforeliggerdettilstrekkeligkunnskapom virkningertiltaket kanhapå
naturmiljøet,og NVE menerat naturmangfoldloven§ 9 (føre-var-prinsippet)ikke kommertil
anvendelse.Det er ikke blitt gjort funn av prioriterteeller vernedearteretc.i tiltaksområdet.Tiltaket
vil etterNVEs meningikke værei konflikt medforvaltningsmåletfor naturtyper,artereller
økosystemetgitt i naturmangfoldloven§§ 4 og 5. Ev. avbøtendetiltak er beskreveti kapittel4.7.
NVE harogsåsetttiltaket i sammenheng
medandrepåvirkningerpådeberørtenaturtypene,arteneog
økosystemet.Prinsippetom å vurderesamletbelastningi naturmangfoldloven§ 10 er ivaretatt.
Forholdettil vannforskriften
NVE harforetattenvurderingav kravenei vannforskriften(FOR2006-12-15 nr. 1446)§§ 11 og 12
vedrørendemidlertidigeendringer,ny aktivitet eller nyeinngrep.NVE harvurderttiltak somvil kunne
redusereskadeneog ulempenevedtiltaket, og vurdertbehovfor nødvendigeoppfølgende
undersøkelser.
Disseer beskreveti kapittel4.7.
NVE harvurdertsamfunnsnyttenav inngrepettil å værestørreennskadeneog ulempenevedtiltaket.
VidereharNVE vurdertat hensiktenmedinngrepeti form av økt sikkerhetmot flom og/eller
vassdragsrelaterte
skredikke medrimelighet kanoppnåsmedandremidler sommiljømessiger
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vesentligbedre.Bådetekniskgjennomførbarhetog kostnaderer vurdert.

3.

Beskrivelseav tiltaket

3.1. Utforming og omfang av tiltak og tiltakets effekt
Tiltaket utformessomenforlengelseog reparasjonav deneksisterendeforbygningenpåstedet.Det
foreslåttetiltaket anseså haenforebyggendeeffekt mot erosjonnårdeter ferdig bygget.Tiltaket vil
berøreenelvestrekningpå420m, heraver ca.60 m reparasjonog 410m forlenging.
Tiltaket utformessomenerosjonssikringbeståendeav velgradertsamfengtsprengtsteinforankretmed
entå inn imot strandkanten.Pågrunnav isgangpåstedetmedførerdetteat Dmax (størstesteinstørrelse)
oppjusteresnoei forhold til teoretiskeberegnetesteinstørrelser.Finstoff i denvelgradertemassenkan
benyttessomfilterlag. Seprinsippskisseunderfor eksempelpåutførelse.

Figur 4: Prinsippskissefor erosjonssikring

3.2. Forberedendearbeider
Der detskalanleggesanleggsvegkandetbli nødvendigå ryddeskoglangsvegenstracefor å bedre
fremkommelighet.Det kanogsåværeaktueltå fjerneoverhengetav masseri toppav skråningenened
mot elvai tiltaksområdet.
3.3. Massetak/ steinbrudd
Samfengtsprengtsteiner tenkthenteti fra lokalt steinbrudd, derenlunningsplassskaletableresved
RV30. Vekstmasserkantasut i fra skråningder deter tilrådelig ut i fra geotekniskehensyn,måellers
tilkjøres.
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Alternativt kansteinhentesfra etablertesteinbrudd,mendisseligger i adskillig størreavstandfra
skringsområdet.
3.4. Krav til sikringsmassene
Det skalleveresvelgradertesamfengtesprengtemassermedfraksjonerfra 0 mm til maksimal
steinstørrelse(d100) under1000mm og midleresteinstørrelse(dmid) omkring600mm.

4.

Teknisk beskrivelseav tiltaket

4.1. Erosjonsvern
Tiltaksområdeter 420meter,derrepareringav forbygningskalforegålangsstrekketsomavmerketi
oversiktskarti vedleggA. Det vil anleggesenanleggsvegi bunnav skråningenemot elva,der
anleggsvegen
skalhaen breddepåom lag 4 meterog haenhelningpå1:1 mot elvebunnen.
Underbyggingav anleggsvegen
eller underutformingav tverrprofil skalgravemaskinenståpå
anleggsvegen
og utføreenavslakingav overhengende
kanteri toppav skråningen.Et vekstlagskal
etablerespåtoppav forbygningen,somanvisti tverrprofileri vedleggB. Merk at dersommassene
inneholderlupinereller andrefremmedearterinnennorskflora kanmassenikke brukessomvekstlag.
Massenbørdakjørestil et godkjentmassedeponi.
Når selveforbygningenskalbyggesutføresdetetterprinsippskissefor erosjonssikringi kapittel3.1.
utformingav tiltak og tiltaketseffektog vedlagtetverrprofil i vedleggC. Helningenpåforbygningen
skalikke værebrattereenn1:1,5.Forbygningenforankresmedenfotgrøft medentykkelsesomanvist
i vedlagtetverrprofil i vedlegg.C.
Mellom P353og P425 er deneksisterendeforbygningenuskadet,og vil ikke bli reparert.Av hensyntil
debratteskråningenevedP600vil detlikevel værehensiktsmes
sig å anleggeenanleggsvegforbi
strekningenfra P353– P425.
4.2. Avbøtendeog biotopjusterendetiltak
Sprengsteinen
mettesmedsamfengtgrusi øvredelenav skråningenog tilføresderetteret vekstlagpå
ca.10 cm påtopp av sikringsmassene
i deavsluttendearbeider.Trærog greinertatt varepåetter
forberedendearbeiderdrasutovervekstlagetfor å leggetil rettefor hurtig gjengroing.Dersom
vekstmassene
tasut i fra enskråningnærtelvaskalmasseneikke inneholdelupinerog andrelignende
fremmedearterinnennorskflora.
En bekkløperut i GaulavedP280.Bekkener vedutløpetca.7 meterbred.Utløpetav bekkenskal
tilpassespåenslik måteat detikke hindreroppgangav fisk. Detteinnebærerat vanndybdeni utløpet
av bekkenoppimot toppav forbygningbørværepåca.30 cm. For å oppnåenslik vanndybdekan
detteløsesvedå byggesmåterskleri fra utløpetmot toppav forbygning.Utløpetkanogsåsnevresinn
noefor å høynevannstandeni bekken.En viderebyggingav terskleroppstrømsdetteanseså være
utenforprosjektetsanliggende.
4.3. Avsluttende arbeider
Avbøtendeog biotopjusterendetiltak somomtalt i kapitteletovergjennomføres.Anleggetryddesog
settesi stand.
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5.

Virkninger

5.1. Hydrauliske og hydrologiske forhold
Ingenvirkningerforventes.
5.2. Vannkvalitet
Det kanforventesnoeblakkingav vannetunderanleggsfasen
av anlegget.Dettevil imidlertid kun ha
enmidlertidig virkning påvannkvaliteten,
5.3. Flora, fauna
En skogryddingog rydding av annenvegetasjon
, dernødvendig,langstiltaksområdetmedføreren
midlertidig påvirkningav floraenog faunaenlangsbekken.Tiltaket vil ellersutførespåensåskånsom
måtesommulig for å unngåunødigforringelseav flora og faunalangselva.
5.4. Hensyn til natur og naturmangfold
Kapittel 3.2.Avbøtendeog biotopjusterendetiltak er utformetmedhensyntil naturog naturmangfoldi
tiltaksområdet.Oppstartog drift av anleggetbørleggesvinterstiddadeter telei bakkenog lav
vannføringog vannstand
. Dettemedførerat arbeidetleggesutenforgyte- og klekketidfor deartersom
måttebefinnesegi tiltaksområdet.
5.5. Landskap, kulturminner
NVE er ikke kjent medat detfinneslandskapseller kulturminnerpåstedet.
5.6. Friluftsliv, rekreasjon
Områdetbrukesav fiskere.Tiltaket vil ikke hindremulighetenefor fiske påstedet.

11
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6.

Kostnadsoverslag

B - Kapitalytelser,rigging, drift og nedrigging

kr

170.000

kr

50.000

kr

845.600

kr

100.000

kr

116.560

Sum eks.mva.

kr

1.282.160

+ 25% mva.

kr

320.540

Beregnetkostnadinkl. mva.(avrundet)

kr

1.610.000

Rigging/nedriggingav byggeplass,inkl. adkomstveier
Drift av byggeplass
Administrasjonav byggherre
F - Markrydding,grunnforsterking,gravingog fylling
Terrengarbeider/ ryddingav skog

G - Berg
Sprenging,lasting,transportog mottakav 6040lm3 samfengtsprengtstein
(6040* 140- kr)

K - Terrengarbeider
Vegetasjonsetablering,
tilkjøring av deponertemasseretc.
Arronderingog vekstmasser
Anordningav utløpetav bekk

Diverseuforutsett(10%)

Pris- og lønnsstigningfrem til utførelsevil påløpei tillegg.

12
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7.

Gjennomføring

Ved oppstartav anleggetskalplanleggerog byggeledergjennomgåplanenemeddetutførendeledd,
slik at ensikrerat resultatetblir i samsvarmedplanen.
Steinstørrelsene
beskreveti kapittel3.4Krav til sikringsmassene
skalkontrolleres,og godkjennesi
steinbruddetav anleggslederfør utkjøringav steintil anleggsområdet
blir gjennomført.Blir detbrukt
feil steinstørrelse
til byggingav sikringstiltaket kandeti verstefall føretil et svaktanlegg,somikke
stårimot dekreftenedeter dimensjonerttil å tåle.
Det anbefalesat anleggetbyggesutenforgyteog hekkesesongen
til fisk og annenfaunai
tiltaksområdet.
I samarbeidmedkommunenskalberørtegrunneierevarslesog orienteresom oppstartav arbeidene.
Det kanbli nødvendigmednoenmindrejusteringerav planenfor å tilpasseanleggettil evt. endringer
fram til anleggsstart.

8.

Oppfølging og vedlikehold

Det er viktig at utførtetiltak blir holdt undertilsyn og vedlikeholdtslik at densstabiliserendeeffekt
ikke forringesi fremtiden.Strekningenmederosjonssikringskalettersesog eventuellesvakheterskal
utbedresmedtilførsel av nyesteinmasser.Overdragelseav anleggetvil skjeetterat anleggeter befart
og funneti orden.
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9.

Kart og tegninger

Oversiktskart,1:1500

VedleggA

Lengdeprofil

VedleggB

Tverrprofiler

VedleggC, I-VI
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Saksframlegg

Arkivnr. 227/19
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/1450-2
Utvalgssak
Møtedato
138/14
20.10.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Singsås - bruksendring gbnr 227/19 - Tiltakshaver Asbjørn Kirkvold

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring - gbnr 227/19 - 7387
Singsås - Tiltakshaver Asbjørn Kirkvold
2 S Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Singsås bruksendring - gbnr 227/19 - Tiltakshaver Asbjørn Kirkvold

Asbjørn Kirkvold

Saksopplysninger
Det vises til søknad om dispensasjon mottatt den 14.05.2014.
Bakgrunn:
Asbjørn Kirkvold søker om dispensasjon fra Kommunedelplan for Singsås for bruksendring av
eiendommen GNR: 227 BNR: 19 fra forretningsformål til boligformål.
Beliggenhet
Eiendommen ligger ved en eksisterende gruppebebyggelse vest for Singsås sentrum, like mellom
Fv30 og Rørosbanen (jfr. Figur 1 og 2).
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Figur 1: Utdrag fra kommuneplanens arealdel og eiendommens beliggenhet i kommunen. Rød pil markerer omsøkt
eiendom.

Figur 2: Utdrag fra kommunedelplan for Singsås. Rød pil markerer omsøkt eiendom.

Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Området fremstår i dag som et kombinert bolig- og forretningsområde (jfr. Figur 3 og 4).
Forretningsformålet er knyttet opp mot en tidligere campingplass, mens boligbebyggelsen består av
to boliger – herav en enebolig og en tomannsbolig.
Eiendommen grenser til Gnr: 227 bnr 2 i nord og et nedlagt masseuttak i vest. Masseuttaket er i
realiteten større enn det som kommer frem av situasjonskartet over området, men berører ikke
eiendommen slik den er i dag.
Omsøkt tiltak innebærer at forretningsformålet omdisponeres til boligformål, slik at det kan
etableres boligbebyggelse på eiendommen.
Eiendommens plassering er anvist med rød pil i figur 3. Nærmere oversikt over eiendommen går
frem av vedlagt situasjonskart.
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Tinglyst adkomst til eiendommen er anvist med rød pil i figur 4. Denne vil medføre utvidet bruk av
Fv30, samt etablering av tilførselsveg inn til tomten.
Vanntilførsel tenkes løst gjennom påkobling via eksisterende anlegg eller gjennom en privat brønn.
Avløp tenkes løst med et enkeltstående infiltrasjonsanlegg.

Figur 3: Viser utdrag fra google maps. Rød pil markerer ca. plassering av omsøkt parsell.

Figur 4: Viser utdrag fra google maps. Rød pil markerer tinglyst adkomstveg.

Planavklaring
Omsøkt tiltak omfatter Kommunedelplan for Singsås 2001-2013. Omsøkt eiendom er avsatt til et
nåværende forretningsformål. Det er ingen ytterligere beskrivelse eller bestemmelser som regulerer
forretningsformålet i overordnet plan.
Boligbebyggelsen ble etablert før ny kommunedelplan for Singsås og den omsøkte eiendommen ble
fradelt til forretningsformål i 2004. Det har ikke blitt dispensert til boligbebyggelse etter at
kommunedelplanen trådte i kraft.
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Søkers begrunnelse for tiltaket:
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
Det er ønskelig å legge til rette for boligbygging og videre salg.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan gis både midlertidig
og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen
Vurdering
Forholdene knyttet til infrastruktur vurderes som godt nok i forhold til plan. Dette forutsetter at det
foreligger en godkjent søknad om utvidet bruk av avkjørselen til Fv30.
Når det kommer til fremtidig utvikling av området, oppfatter Rådmannen det som uklart hvorvidt
området skal utvikles til forretningsformål eller boligformål dersom det gis dispensasjon til
boligbygging. Området er i dag avsatt til forretningsformål gjennom overordnet plan, men det
foregår ikke forretningsvirksomhet i området per dags dato. Forretningsvirksomheten ble avviklet i
midten av planperioden, noe som gjør at det kun er den eksisterende boligbebyggelsen fra tiden før
Kommunedelplanen trådte i kraft som er i bruk. En dispensasjon fra forretningsformålet vil dermed
være med på å styre utviklingen mer mot et rent boligområde fremfor et rent forretningsområde,
noe som vil medføre at intensjonen bak reguleringsformålet blir tilsidesatt. I tillegg er det et
nærliggende grustak i området. Situasjonen rundt dette er uavklart. Etablering av boligbebyggelse i
nærheten av slike virksomheter er ofte kilder til konflikt. Med bakgrunn i dette vil det være ugunstig
med boligutvikling i området. I henhold til kommunens planstrategi skal kommunedelplan for
Singsås revideres i planperioden. Rådmannen anbefaler derfor at dipsensasjonen avslås i denne
omgang og at det omsøkte tiltaket tas med som innspill til rullering av overordnet plan. Dette vil gi
en mer helhetlig vurdering av hvorvidt området er egnet for videre boligutvikling eller ikke.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, avslår Midtre Gauldal kommune søknad om
bruksendring av eiendommen gnr: 227 bnr: 19 fra forretningsformål til boligformål. Avslaget
begrunnes med at fremtidig utvikling av området bør avklares i overordnet plan.
Omsøkt tiltak tas med som innspill til ny Kommunedelplan for Singsås.
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Asbjørn Kirkvold
Olaf Nordhagens vei 22 A
7020 Trondheim
Telefon:
E-post:

72 55 82 85 —957 57 126
akirkv@online.no

Trondheim, den 15.05.2014.

Midtre Gauldal kommune
v. Odd Wilhelmsen
7290 Støren
Soknad om bruksendring for min eiendom g.nr. 227 b.nr. 19 i Singsås.

Jeg søker herved om bruksendring på denne eiendommen til boligformål.
Det er ikke kommet noen merknader til søknaden innen fristen fra dem som har fått nabovarsel (se
vedlegg).
Jeg ønsker å selge tomten som boligtomt. Størrelsen er etter tidligere oppmåling 1511 kvm. (SørTrøndelag jordskifterett v. Terje Volden).
Veirett fra tomten til fylkesvei 30 er tinglyst etter dom i Sør-Trøndelag jordskifterett (saksnr. 412003) i august 2004 (tinglyst 11.10.2004, dagboknr. 5104-5105).
Grunnen i tomten er isbreavsetning som er tørr og stabil uten muligheter for innsig av vann. Massen
har gode egenskaper i forhold til drenering av avløp, som f.eks. ved infiltrasjonsgrøft.
Tomta grenser i vest mot et grustak. Eier er Trond Kirkvold (227/2 og 227/3). Winsnes Maskin &
ransport AS har gjort de siste uttakene i grustaket. I første halvår 2012 ble det lagt store mengder
renskningsmasse fra grustaket over det gamle steingjerdet og inn på min eiendom. Mange
henvendelser til både Trond Kirkvold og Atle Winsnes om å rydde opp, har vært til ingen nytte.
Jeg håper at bruksendringen blir vedtatt så snart som mulig, så jeg kan få lagt tomta ut for salg. Det
forutsetter at de ansvarlige rydder opp på tomta uten å skade det gamle steingjerdet, og oppretter en
over tid stabil skråning ned til bunnen av gtistaket.

Med vennlig hilsen

Asbjørn Kirkvold

Vedlegw:

Søknad om tillatelse til tiltak (Skjema 5174), kvittering for nabovarsel, nabovarsel og
kart som viser beliggenheten av tomta.
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Vedlegg

Side
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Kvitteringfor nabovarsel sendes kommunen

sammen med søknaden

Nabovarael kan enten sendes som rekommandert sending eller overleverea personlIg mot kvitterIng.
Ved personllg overleverIng yll sIgnatur Welde som bekreftelae på at vandet er mottett Det kan også sIgneres på at man gir
samtykke til tiltaket
TIftaket glelder
FOSIt«.

Elendomf
byggested

Seksjonenr. Bygningsnr.

Adresse

Boligrer.

Postre.

Kommune

Poststed

Følgende naboer har mottatt efler fått rek sendIng av vedlagte naboversal rned tilhørende vedlegg:
Nabo-/gjenboerelendom
Gre.
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Asbjørn Kirkvold
Olaf Nordhagens vei 22 A
7020 Trondheim
Telefon:
E-post:

72 55 82 85 —957 57 126
akirkv donline.no

Trondheim, den 29.04.2014.

Trond Kirkvold, 7387 Singsås
Gunbjørg Storli, 7387 Singsås
Elin og Magne Bakken, 7387 Singsås
Ingunn Morseth og Bjørn Granøien, 7387 Singsås

Nabovarsel: Søknad til Midtre Gauldal kommune om endring av formål for min eiendom
g.nr. 227 b.nr. 19 (Kalvtrea på Klokkerhaugen).
I den kommunale arealplan er eiendommen registrert til forretningsformål. Jeg vil søke om en
bruksendring til boligformål.
Jeg minner om at fristen for merknader er 14 dager etter at dette varselet er sendt.

Med hilsen
Asbjøm Kirkvold
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Utskrift

SITUASIONSKART
Eiendom:

Gnr: 227

Bnr: 19

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:
Hi.haver/Fester

KIRKVOLDASIDØRN, 01AF NORDHAGENSVEI 22 A,
7020 TRONDHEIM

MIDTRE
Dato: 11/4-2014
GAULDAL
KOMMUNE

Sign:

11;11

Målestokk
1:3000

ci

_

cN)

—

Det tas forbehold011I at det kan forekomme fed på kartet, bia. gjelder dette Mendomegreneer,ledninger/kabler,
kummer man. eanni forbindeåremed prosjektedng/eMeggsarbeldmå undersøkennannere

http://kart2.nois.no/midtre-gauldal/Content./printDynaLeg.asp?Left=586142.62582776...
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Saksframlegg

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

Saksnr. 2014/2399-2
Utvalgssak
Møtedato
127/14
22.09.2014
139/14
20.10.2014
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt
til boligformål på eiendommen gbnr 215/1, tiltakshaver Ingebrigt Tormod
Huus

Dokumenter i saken:
1 I Begrunnelse for søknad
grete.presthus@gauldalen.no
2 S Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for fradeling av tomt til boligformål på eiendommen gbnr
215/1, tiltakshaver Ingebrigt Tormod Huus
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Saksopplysninger
Det vises til søknad datert 24.04.2014.
Bakgrunn:
Det søkes om dispensasjon fra kommunedelplan for Kotsøy om fradeling av en eneboligtomt på
eiendommen gnr/bnr 215/1.
Grunneier: Ingebrigt Tormod Huus, Kotsøy.
Kjøper: Daigo og Ivo Bondars.
Adkomst: Grendaveg til Kot. Utvidet bruk av Fv. Kotsøy – Rød.
Vann: Privat vannverk.
Kloakk: Privat enkeltanlegg/fellesanlegg.
Nabovarsel: Sendt – Ingen merknader mottatt innenfor fristen.
Bakgrunn for dispensasjonen er at boligformålet ikke er i tråd med overordnet plan, da området er
regulert til LNF-formål. Det kreves derfor dispensasjon fra overordnet plan før bygging kan tillates.
Beliggenhet/dagens situasjon:
Tomten blir liggende i tilknytning til en eksisterende gruppebebyggelse ved Lillerønningen i Kotsøy,
ca 200 meter fra Fv 601.

Figur 1: Viser utdrag fra kommunedelplan for Kotsøy.
Omsøkt plassering er vist med rød sammenhengende sirkel.

Høring:
Saken ble sendt på høring den 02.07.2014.
Følgende merknader er kommet inn i løpet av høringsperioden:
Landbruk:
Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 22.08.2014
Minner om den generelle aktsomhetsplikten i § 8 i kulturminneloven, samt at tiltaket må vurderes
etter prinsippene i naturmangfoldslovens §§ 8-12.
Ingen merknader til tiltaket for øvrig.
Statens vegvesen i brev datert 05.08.2014
En fradeling vil i dette tilfellet være uheldig av hensyn til trafikksikkerhet.
Statens vegvesen konkluderer likevel med at det gis tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra
fylkesveg 601, til fradelt boligtomt.
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Vurdering
Rådmannen har i utgangspunktet ingen merknader til ønsket plassering av tomten. Dette forutsetter
at den tekniske infrastrukturen går i orden. Før endelig godkjenning kan finne sted må det
dokumenteres at vannforsyningen er tilfredsstillende og at bunnen er slik at kloakkutslippet kan
aksepteres. Kloakkutslippet er betinget av at jordbunnen i infiltrasjonsområdet har tilfredsstillende
kvalitet. Ved en eventuell dispensasjon bør dette tas med i vedtaket.
Rådmannen vil imidlertid anbefale at det utarbeides en reguleringsplan for hele området, fremfor at
det gis en dispensasjon, slik at man får en helhetlig vurdering av utbyggingen. Gruppebebyggelsen
består i dag av tre boliger som ligger delvis innenfor et område avsatt til spredt boligbebyggelse. I
Kommunedelplanen fra 2001 stilles det krav til at området detaljreguleres før det kan fradeles flere
tomter. Den eksisterende bebyggelsen ble fradelt gjennom dispensasjon før kommunedelplanen
trådte i kraft. Reguleringskravet vurderes derfor som et resultat av at det har vært fradeling av
boligtomter gjennom dispensasjon tidligere.
Gjeldende kommunedelplan er imidlertid utdatert og vil ha behov for en rullering i nærmeste
fremtid. I gjeldende plan er det bl.a. lagt opp til utbygging kun på østsiden av tilførselsveien.
Omsøkt tomt ønskes plassert på vestsiden. Rådmannen anbefaler at dette området blir tatt med
som innspill ved en rullering av eksisterende plan. Rådmannen kan ikke se noen umiddelbare
hindringer for at det kan bygges også på denne siden, da det kun berører skogkledd fastmark, og
ikke dyrka mark slik det gjør på østsiden. Samtidig vil eksisterende vegetasjon redusere
landskapseffekten betydelig. Utviklingen i området er heller ikke å anse som betydelig stor, slik at
faren for presedens vurderes som liten. En fradeling vil derfor ikke ha vesentlig negativ effekt for
gjeldende plan.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet anses som ikke relevant i denne saken.
§ 10 – Den samlede belastningen vil ikke bli større.
§ 11 – Det forutsettes at det benyttes miljøvennlige anlegg- og driftsmetoder.
§ 12 – Tiltakshaver dekker kostnader ved miljøforringelse.
Konklusjon:
Tiltaket kan fradeles med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Rådmannen vil imidlertid
fraråde at det fradeles gjennom dispensasjon og heller tilråde en detaljregulering av området, slik at
man får sett på hele området i ett. Rådmannen anbefaler at også vestsiden av området tas med i
reguleringsplanen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, avslår Midtre Gauldal kommune fradeling av ny
boligtomt i påvente av en reguleringsplan. I reguleringsplanen anbefales det at området vest for
tilførselsveien tas med.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 22.09.2014
Kjell Arne Vinsnesbakk meldte seg innhabil i saken.
Dette medførte at utvalget ikke ble beslutningsdyktig.
Saken utsettes derfor til neste møte.
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Vedtak
Saken utsettes til neste møte.
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Begrunnelse for søknad
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Til Midtre Gauldal Kommune
v/R. Singsaas
Begrunnelse for søknad om fradeling av boligtomt på område som krever dispensasjon i forhold til kommunens
arealplan.
Det tillates ikke ny boligbygging i dalbunnen på Kotsøy, grunnet flomfare i Gaula.
Området det søkes om, ligger på østsida av Gaula, på ca. 250 m.o.h., og var for få år tilbake dekt av granskog.
Solgang fra tidlig morgen til sen kveld.
Antall fastboende går ned, så ev. nybygging blir sett positivt på av naboer.
Jeg vet ikke om noen kulturminner i området, og kan heller ikke se at ev. nybygging kan ha negative konsekvenser for
vassdrag og natur.
Adkomst via fylkesvei og 200-300 m privat vei, hvor det er innhentet muntlig tillatelse for bruk av denne.
Mvh
Ingebrigt Tormod Huus
Tlf. 90505572
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Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

DIREKTORATE-7
FOR ElYCCICV4 ITET

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 glr
samtykke til tiltaket.
Tiltaket gjelder
Grir.

Eiendom/
byggested

Festenr.

Bnr

Seksjonsnr.

Bygningsnr.

Bolignr.

Postnr.

Poststed

Kommune

/47«, ica,daid

2/5Adresse
CtStk

r"
4.-/

5/

5C1.5"?

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Eier/fester av nabo4gjenboereiendo

Nabo4gjenboereiendom
Gnr.

Bnr.

2/ 5

Festenr.

Seksjonsnr.

Eiersdesters navn

2 c- 22
Adresse

Adresse
Postn

P

tsted /

R .$);n
r

,
I

Personlig kvittering for

Sign

Sierg •

x: •

/

->1.S

Eier/fester av nabalgjenboereiendom

Nabo4gjenboereiendom
Festenr

Bnr.

2)5

1;L

Dat

samlykke til tiltaket

mottatt varsel

Gnr.

Poststedels reg.nr.
j Y1,

Personlig kvrttering for Dato

'

P ststed

Seksjonsnr.

Emrs/festers navn

/7

,

iraf

2,

//erdiklii

Adresse

Adresse

Kc /15::(7'
Poststed

Post
nr7Po
/32<7

r

Isted /,--

())
ce

3

2o

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr

Dato

samtykke til tittaket

skesk.

c

Postst

;
mottatt varsel

£

Postnr.
73,(---

TVIS

Personlig kvittering for Dato

n.

X.-

3.

‘bs",

Bnr.

2/:-)

Adresse

f(

,\Si..1;31)\

samtykke til tiltaket

Seksjonsnr.

Adresse

.

.„

V. /
—

/ t Ac

Postnr

Poststedets reg.nr.

Poststed
""1":&•--?

L

Personlig kvittering for

Sign.

L,11

.

samtykke til tiltaket

Dato
i) /

,

Sign.

/

Eier/fester av nabo4gjenboereiendom

Nabo4gjenboereiendom
Bnr.

,

Eiers/lesters navn

/

rnottatt varsel

Si n.

Dato

Eier/fester av nabo4gjenboereiendom
Festenr.

Postnr.
Postst
3>rY1Personlig kvittering for Dato

Poststedets reg.nr.

Poststed

Personlig kvrttenng for,

Nabo -/gjenboereiendom

Festenr,

Seksjonsnr.

Eiers/festers navn
Adresse

Adresse
Postnr.

rre

Adresse

PosWr.

Gnr.

tifel

1/. t

Eiers/festers navn

Adresse

Gnr.

Poststedets reg.nr.

ier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

—

9Personlig kvittering for

Sign

Personlig kvinering for Dato

rnottatt varsel

7"/

Postnr.

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.

Poststed

Personlig kvittering for

Dato

Sign.

samlykke til tiltaket

mottatt varsel

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger:
Blankett 5156 Bokmål

Sign.

0 Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.08.2012
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Statens vegvesen
Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region midt

Sunniva Almås Rønning -

2014/090676-002

2014/1552-6

05.08.2014

Høring - Søknad om fradeling av boligtomt
Kotsøy - Midtre Gauldal kommune

på gnr. 215 bnr. 1 -

Vi viser til forespørsel om uttalelse til søknad om fradcling, datert 22. juli 2014.
Statens vegvesen vil påpcke at en fradcling og tillatelsc til oppføring av ny bolig på
eiendommen gnr 215 bnr 1 i Midtre Gauldal kommune, vil kunne skape
trafikksikkerhetsmessige ulemper med en økning av fotgjengere og syklister langs
fylkesvegen. Boligtomtene vil ligge et stykke fra skole og andre steder med offentlig
tjenestetilbud, og man vil være avhengig av å bruke fylkesvegen som transportåre til de fieste
daglige aktiviteter. Selv om fradelingen i utgangspunktet er uheldig, vil Statens vegvesen
likevel ikke gå i mot en fradeling da saken kun omhandler én boenhet.
Vi viser videre til søknad om utvidet bruk av avkjørsel, datert 22. juli 2014.
Statens vegvesen gir tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 601, til fradelt
boligtomt på gnr 215 bnr 1 i Midtre Gauldal kommune.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

(or-.E...:1-tJJ. ,
Tor-Erik Jule Lian
Fung. seksjonsjef
S

unni va Almås Rønning

Kopi: Ingebrikt Tormod Huus
Kotsøy
7387 SINGSÅS
Postadresse

Statens vegvesen
Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

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

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Org.nr: 971032081

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
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Telefaks: 78 95 33 52

Fylkesmannen

i Sor-Trøndelag

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

Innvalgstelefon
73 19 92 24

Vår dato
22.08.2014
Deres dato
22.07.2014

V5r ref. (bes oppgitt ved svar)
2014/5783-421.3
Deres ref.
2014 1552-8'

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
boligtomt - Kotsøy - Midtre Gauldal 215/1

arealdel - fradeling av

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger ingen merknader fra fagavdelingene.
Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ikke har noen
avgjørende merknader til søknaden, ut over å vise til aktsomhetsplikten i § 8 i
kulturminneloven.
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

Stein-Arne Andreassen (e.f)
miljøverndirektør

Isabell Engvik Lykke
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Heidi Flatås

Embetsledelse og
administrasjonsstab

E-post: fmst ostmottak

Kommunal- og
sarnordningsstab

f Ikesrnannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling

www.f

Ikesmannen.no
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HER

Miljøvernavdeling

Oppvekst- og
utclanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

st

Organisasjonsnummer:

974764

