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Arkivsaksnr
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Ifølge vedlagt adresseliste

Vår ref.: 2010/532 - 2566/2015

Deres ref.:

Dato: 28.01.2015

Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015
Den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma og vannforvaltningsplanen
for Grensevassdragene skal vedtas i 2015, og vil være gjeldende fra 2016-2021. Arbeidet
lokalt i vannområdene har vært vesentlig for utarbeidelse av forvaltningsplanene.
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) følger vannforskriftsarbeidet med et
forskningsprosjekt. Forskerne ser blant annet på samordningen mellom ulike myndigheter
for å få en helhetlig vannforvaltning. Vannregion Glomma er en av de mest komplekse
vannregionene med svært mange aktører. Likevel scorer vannregionen høyt på
undersøkelser og intervjuer om opplevd forankring og samordning i arbeidet. Dette skyldes
sannsynligvis godt organiserte vannområder med en dedikert prosjektleder / daglig leder.
De fleste vannområdene i vannregion Glomma er organisert som et interkommunalt
samarbeid der både kommuner og fylkeskommuner bidrar til finansiering av driften av
vannområdet. Alle vannområdene har ansatt en prosjektleder / daglig leder i engasjement
eller fast stilling. En leder på heltid muliggjør et effektivt løp i arbeidet etter vannforskriften,
og sikrer en god samarbeidsarena for kommunenes vannforvaltning. Slik har lokal
medvirkning og faglig forankring fått det nødvendige fokus. Det har gitt kontinuitet og
fremdrift i arbeidet mot de ulike milepælene og fristene.
Arbeidet med den regionale vannforvaltningsplanen har pågått i flere år, men vi er fortsatt
bare i starten på et langsiktig arbeid for bedre vannmiljø. Det skal arbeides løpende med
styrking av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, og med gjennomføring av miljøtiltak.
Reviderte og stadig bedre planer skal foreligge i 2021 og 2027. Slik fortsetter arbeidet med
planlegging og gjennomføring fram til 2033, som vist i figuren nedenfor. Det er derfor viktig
at dette ses på som et fast, løpende arbeid med fortsatt høy / økende innsats.

Sentraladministrasjonen
Postadresse: Postboks 220
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00 Telefaks: 69 12 65 02

E-post: sentralpost@ostfoldfk.no
Internett: http://www.ostfoldfk.no/
Org.nr.: 974 544 407
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2
Figuren viser planperiodene for gjennomføring av vannforskriften fram til 2033.

Kommunene har en nøkkelrolle i vannforvaltningen og i arbeidet etter vannforskriften, siden
kommunene er nærmest både vannet og innbyggerne. Det har både politisk betydning og er
i allmennhetens interesse at kommunenes engasjement og kunnskap om vann benyttes i
vannforvaltningen. For å sikre god lokal forankring og måloppnåelse er det viktig at alle
involveres. Vannforskriften er også et sentralt verktøy for kommunene for å nå sine
brukermål for vannet.
Kommunene har gjennom samarbeidet med andre kommuner i vannområdet fått et større
nettverk innen ulike fagområder, og dratt nytte av erfaringsutvekslingen mellom
kommunene. Organiseringen i et vannområde har vært tidsbesparende for kommunene ved
at prosjektleder har koordinert innspill og leveranser som kreves etter vannforskriften.
Det er viktig at den kompetansen som er bygget opp innen vannforvaltning i lokale
vannområder sikres i et langsiktig perspektiv. Arbeidet med vann etter vannforskriften er
fast og løper fram til 2033. Det er brukt mye tid og ressurser på å bygge kunnskap og
kompetanse, og det er vesentlig for det videre arbeidet at denne kompetansen beholdes.
Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma vil arbeide aktivt for at vannområder som
har ansatt prosjektleder / daglig leder i full stilling også i framtiden skal få økonomiske
tilskudd, slik at arbeidet forblir et spleiselag mellom lokale og regionale myndigheter.
Med hilsen
Dokumentet er elektronisk godkjent av
Per Inge Bjerknes
leder vannregionutvalget

Atle Haga
Fylkesrådmann
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Statens vegvesen
Adresseliste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region midt

John Haugen - 40240118

2014/110647-004

Deres referanse:

Vår dato:

26.01.2015

E6 Ulsberg - Støren - Varsel om oppstart av planarbeid i Midtre
Gauldal kommune
Statens vegvesen og Midtre Gauldal kommune varsler med dette at vi i samarbeid skal
utarbeide reguleringsplan for Europaveg 6 (E6) på strekningen Garli – Prestteigen i Midtre
Gauldal kommune. Sammen med planoppstart legges forslag til planprogram ut til offentlig
ettersyn og vi ber om innspill til både planarbeidet og planprogrammet.
Hensikten med prosjektet
Hensikten med planarbeidet er å se på muligheten for å utvide eller etablere ny E6 på
strekningen. Vegen skal planlegges som 2-3 felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt.
Fartsgrense er 90 km/t. Kryss og lokalveger er også en del av arbeidet.
Fremdrift og frist for innspill
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet og
planprogrammet. Send det skriftlig til Statens vegvesen region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
eller e-post til firmapost-midt@vegvesen.no innen 2. mars 2015.
Informasjonsmøte
Det holdes informasjonsmøte i kommunehuset på Støren den 4. februar 2015 kl. 19:00.
Interesserte er velkomne til å ta en prat om planarbeidet og planprogrammet.
Aktuelt regelverk
Kunngjøring av planoppstart gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Formell
høring av reguleringsplan varsles senere i egne skriv.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon: 02030
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081
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Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

2
Ta gjerne kontakt
Eventuelle spørsmål kan rettes til planprosjektleder John Haugen tlf.: 40 24 01 18, e-post:
john.haugen@vegvesen.no eller les om prosjektet på våre hjemmesider www.vegvesen.no
Planprogrammet legges ut på vår hjemmeside i uke 5.
Plan og prosjekteringsseksjonen
Med hilsen

John Haugen
planprosjektleder
Vedlegg:
Planprogram E6 Garli – Prestteigen
Oversiktskart planavgrensning
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren
Rennebu kommune, Kommunehuset, Myrveien 1, 7391 Rennebu
Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO
Sámediggi – Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Staten vegvesen region midt, Fylkeshuset 6404 Molde
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim
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Saksframlegg

Arkivnr. L15
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/2534-4
Utvalgssak
Møtedato
12/15
16.02.2015
Saksbehandler: Siri Solem

Søknad om godkjenning av situasjonsplan for Fredheimparken - gbnr 45/14

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om avtale vedrørende opparbeidelse Sameiet Fredheimtunet
av park og adkomst med mer
(Fredheimparken)
2 U Søknad om godkjenning av situasjonsplan
Adresseliste m.fl.
for Fredheimsparken
3 I
Svar - høring - søknad om godkjenning av Statens vegvesen - Region midt
situasjonsplan for Fredheimsparken Reguleringsplan for Fredheim Svartøymoen i Midtre Gauldal kommune
4 S Søknad om godkjenning av situasjonsplan
for Fredheimparken - gbnr 45/14

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Bakgrunnen for søknaden er tredelt og omhandler:
1. Trafikale utfordringer
2. Areal til søppelcontainere og ny adkomstvegs
3. Opparbeidelse av parkområde
I tillegg kommer forslag til løsning i forhold til grunneierproblematikken
Faktiske opplysninger
Angående trafikale utfordringer mot FV 30
På en strekning på 75 meter, ligger per i dag fem avkjørsler side om side til FV 30. Tre avkjørsler i
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Nord - 1 til parkeringskjeller til boliger Fredheimtunet, 1 til privat bolig og 1 til kommunale boliger
- (pkt. 1 i situasjonsplan), en avkjørsel til gjesteparkering i sameiet (pkt. 2 i situasjonsplan), og
videre følger adkomst Statoiltomta og Midtre Gauldal sykehjem lengst sør.
Situasjonsplanen foreslår avstengning av innkjørsel fra FV 30 til dagens gjesteparkering (pkt. 2 i
situasjonsplan) og tilrettelegging av adkomst nord for Statoiltomta. I tillegg til samordning fra tre
til en avkjørsel nord for Fredheimtunet (pkt. 1 i situasjonsplan).
Nytt areal til søppelcontainere og adkomstvei
Det ble ikke utarbeidet utomhusplan ved utbygging av Fredheimtunet. Dette medførte at areal for
renovasjonscontainere, samt plass for manøvrering av søppelbiler ikke ble planlagt. Det er ikke
mulig å finne plass til dette på eksisterende tomt for Sameiet Fredheimtunet.
Situasjonsplanen foreslår derfor å avsette areal til 3 containere nord og øst i parkområde i tillegg til
ny adkomstveg anlagt fra kommunal veg nord for Statoiltomta. Vegen skal opparbeides i 5 meters
bredde med romslig snuplass. Forhøyning og innsnevring av kjørebanen for redusert hastighet skal
sikre «parkbrukerne» når de skal krysse vegen.
Parkområde
Avsatt parkområde (Fredheimparken)har en størrelse på 2,7 daa og er foreløpig ikke opparbeidet.
Midtre Gauldal Kommune er grunneier. Arealet er jevnet til med sand, og brukes per i dag som
parkeringsareal blant annet for ansatte og brukere av sykehjemmet. For beboerne på Fredheimtunet
medfører dette at det blåser sandstøv mot bygningen, som legger seg både ute og inne.
Situasjonsplanen viser hvordan Fredheimparken er tenkt opparbeidet med plen, beplantning,
gangveier og «møteplasser». Gangvegen skal være asfaltert i 2,5 meters bredde. På møteplassene skal
det etableres benker. Videre skal det være ca. 4 lyspunkter i forbindelse med gangveg og
møteplasser. Plenarealet er tenkt å ha en størrelse på 1600 m2 med planlagt hekk mot
Fredheimtunet og ellers noe tre beplantning spredt i parken.
Eiendomsforhold
Midtre Gauldal Kommune er grunneier i parkområde, der deler av område nå foreslås tatt i bruk
som adkomstveg og areal til søppelcontainere for Fredheimtunet. Styret i sameiet foreslår derfor
følgende forlag til avtale med kommunens eiendomsforvaltning (EKT):
«Kommunen stiller areal for adkomst og containerplass (jf. vedlagt situasjonsplan datert 10.10.14) til disposisjon for
sameiet (ca. 285 m2). Sameiet bekoster opparbeidelse av adkomstveg asfalt og drenasje. Videre foreslås sameiet at de
bekoster opparbeidelse av plen i parken, jf. vedlagt situasjonsplan datert 10.10.14, samt hekk langs grensa mellom
Fredheimtunet og parken. Illustrasjonsplanens gangveger og plasser i parken blir liggende med eksisterende grus inntil
kommunen får budsjettert for denne opparbeidelsen. Det samme gjelder eventuell møblering og belysning ».
Plangrunnlag
Grunnlaget for behandling av søknaden ligger i vedtatt Kommunedelplan Støren og
reguleringsplan for Fredheim – Svartøymoen.
Bestemmelsen i kommunedelplan Støren sier følgende:
«Park ved Sykehjem/Fredheim. Gjeldende reguleringsplan ID 2006001.
Parken med tilhørende sti, skal opparbeides for allmenn tilgang. Det kreves utarbeidet situasjonsplan som skal
ivareta atkomst til sykehjem og Fredheimstunet. Situasjonsplanen skal godkjennes av kommunens plan- og
bygningsmyndighet».
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Høringsuttalelser
Saken er sendt til:
 Statens Vegvesen
 Gunnar Atle Killingberg
 Enhet for Eiendom- og kommunalteknikk
 Enhet for Pleie- og omsorg
Statens vegvesen har i brev datert 01.12.2014 ingen kommentar til planen.
De øvrige partene har ikke respondert på høringen.
Vurdering
Fredheimtunet har hatt beboelse siden 2012, og det har etterhvert dukket opp flere utfordringer
man ikke forutså i starten. Rådmannen mener det er en stor fordel at det ses helhetlig på området
for å finne best mulige løsninger.
Pkt. 1 i situasjonsplanen:
Vegarealet fra kommunal og privat bolig i nord er ikke innregulert i gjeldende reguleringsplan.
Rådmannen vurderer trafikksituasjonen som både uoversiktlig og trafikkfarlig, i og med at 3 veier
møtes og krysser et gangfelt, samtidig som at vei fra Soknesmoen boligområde har avkjørsel til
FV30 på motsatt side. Rådmannen anbefaler derfor at det etableres en felles avkjørsel til FV 30 i
tråd med framlagt situasjonsplan.
Pkt. 2 i situasjonsplanen: Mange avkjørsler på kort avstand gjør at situasjonen er uoversiktlig og
dermed trafikkfarlig, både får gående, syklende og kjørende. Etablert avkjørsel til gjesteparkering er
dessuten ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan og skal stenges.
Angående avkjørsel nord for Statoiltomta er dette en avkjørsel som er regulert for å komme seg til
parkering ved sykehjemmet. I enden av denne regulerte kjørevegen viser imidlertid situasjonsplanen
en uregulert innkjøring til gjesteparkering på Fredheimtunet, samt areal for søppelcontainere i
regulert parkområde. Ny vei skal i henhold til planbeskrivelsen være 5 meter bred. Rådmannen
oppfatter dette til å være en lite trafikkert vei med lav hastighet (gangfart). For å utvikle mest mulig
til parkområde, mener Rådmannen derfor at en veibredde på max 4 meter er tilstrekkelig.
En stadig fortetting av boligområder i Støren gir et økende behov og ønske fra innbyggerne om å
tilrettelegge for grønne lommer i sentrum. I utgangspunktet er Rådmannen derfor negativ til at
avsatt parkareal tas i bruk til trafikkformål. Rådmannen ser likevel at det over tid har oppstått
utfordringer her som gjør at en må se på området på nytt.
Etter å ha vurdert flere løsninger, også i samråd med forslagsstiller, mener Rådmannen at framlagte
situasjonsplan vil være den mest helhetlige og hensiktsmessige løsningen for området. Planen er
forøvrig i tråd med intensjonen i gjeldende planarbeider for området.
Dersom en får opparbeidet parken i henhold til situasjonsplanen vurderes det dessuten som et
«løft» for lokalmiljøet, men også for Støren som tettsted. Rådmannen viser dessuten til at forslaget
er etter intensjonen i forslag til grønnplan for Støren som nå er i avslutningsfasen.
Rådmannen anbefaler derfor at området utvikles i tråd med fremlagt situasjonsplan datert
10.10.2014.
Eiendomsforhold
En eventuell avtale mellom EKT og Sameiet v/Fredheimtunet blir en privatrettslig avtale.
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Konklusjon
Situasjonsplanen er godt gjennomtenkt. Den ivaretar grønne arealer, trafikksikkerhet og andre
utfordringer som har fremkommet over tid på en god måte. Med unntak av at veibredde reduseres
fra 5 meter til maksimalt 4 meter, anbefaler Rådmannen at situasjonsplanen godkjennes i sin helhet.
Situasjonsplanen er for øvrig i tråd med overordnet plan.

Rådmannens innstilling
Situasjonsplanen for «Fredheimparken» datert 10.10. 2014 godkjennes slik den er fremlagt i sin
helhet, med unntak av at bredde på vei inn til gjesteparkering og areal for søppelcontainere
reduseres fra 5 meter til maksimalt 4 meter.
Vedtaket hjemles i Kommunedelplan Støren datert 23.06.14
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/3982-2
Utvalgssak
Møtedato
13/15
16.02.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Klagebehandling. Klage fra Hugaas Entreprenør på NPM-vedtak 141/14 Mindre endring av detaljregulering for Moøya

Dokumenter i saken:
1 I Klage på vedtak - Detaljregulering Moøya - anmodning
om endring
2 S Klagebehandling. Klage fra Hugaas Entreprenør på NPMvedtak 141/14 - Mindre endring av detaljregulering for Moøya

Hugaas entreprenør
AS

Saksopplysninger
Hugaas Entreprenør klager i brev – oversendt og registrert hos oss den 17.12.2014 – på vedtak som
ble fattet i møtet den 17.11.2014, sak 141/14. Klagen er framsatt på vegne av Moøya Næringstun,
som om kort tid forventes å bli ny eier av den regulerte parsellen BKB2, jf. vedtatt reguleringsplan.
Hugaas Entreprenør opptrer som ansvarlig søker.
Moøya Næringstun har rettslig klageinteresse, men den framsatte klagen er kommet inn for sent.
Som det framgår av mailvekslingen i perioden 8.12.14 til og med 15.12.14. ble det konkludert med
at fristen for å klage måtte skje innen 12.12.2014. Innkommet klage datert 17.12.2014 kan dermed
ikke realitetsbehandles, jf. Forvaltningslovens § 29 første ledd.
I epost fra Hugaas datert 12.12.14 vises det til at klageren ikke har fått en tilbakemelding fra
kommunen og sier: «viktig at eventuelle frister forlenges så saken blir med på møte den 19.jan.».
Jf. Fvl. § 31 kan en klage tas opp til behandling, selv om klageren har oversittet klagefristen. Det er
da imidlertid krav om at parten ikke kan lastes for tidsoverskridelsene, eller at det foreligger særlige
grunner som gjør det rimelig at klagen blir prøvd. Ved vurdering om klagen bør tas opp til
behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for
andre. Fvl § 33 andre ledd siste setning gir klageinstansen anledning å avvise en klage (ikke behandle
den) f.eks., hvis en ikke er part i saken eller har oversittet klagefristen.
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Forvaltningsorganet kan omgjøre sitt eget vedtak i henhold til Fvl. § 35, dersom omgjøringen ikke
er til skade for noen, underretning om vedtaket ikke er kommet fram, eller vedtaket må anses
ugyldig.
Når det gjelder selve klagens innhold vises det i sin helhet til vedlegget. Kort omhandler den 3
hovedmomenter:
1. Parkeringskapasiteten
2. Utnyttingsgraden
3. Visualisering
Begrunnelse som oppgis for ønsket endring er økonomisk relatert, men samtidig større fleksibilitet.
Vurdering
Vurderingen om en klage bør tas opp til behandling tilligger klageorganet, som i dette tilfelle er
NPM-utvalget. Rådmannen mener at klageren hadde rimelig anledning å fremsette klagen innenfor
den ordinære fristen. Det foreligger ikke særskilte grunner for at klagen skal bli prøvd.
Uavhengig av hva utvalget velger å gjøre vil Rådmannen i sin vurdering nedenfor komme med
momenter som grunnlag for eventuell omgjøring av gjeldende vedtak:
For det første har klageren gjort rede for parkeringsproblematikken. Det er lagt opp til en betydelig
overkapasitet, noe som kan være hensiktsmessig med tanke på framtidig arealutvikling for denne
parsellen. Parkeringsproblematikken har nær sammenheng med utnyttelsesgraden. Det er ikke tvil
om at høy arealutnytting er et grunnleggende prinsipp i den «nye» Kommunedelplan for Støren.
Detaljplanen for Moøya er i likhet med Kdp Støren dessverre begrensende for maks utnytting,
nettopp pga maksimal høyde på bygg. Rådmannen støtter derfor økt gesims- og mønehøyde og
dermed kunne tillate 3 etasjers bygg.
Neste argument fra klageren er økonomisk betinget og handler om risiko. Rådmannen har forståelse
for dette synet, men argumentet kan ikke benyttes som begrunnelse i et planvedtak. Likevel er det
slik at vi bør planlegge for realistiske prosjekter. Dersom en planendring eller plantilpasning ikke går
på bekostning av de faglige forutsetningene som ligger i loven, kan man vurdere det økonomiske
grunnlagat for utbyggingen. Rådmannen ser at risikoen minskes ved foreliggende prosjektet.
Klageren har nå lagt ved 3D-modeller som synliggjør at område tåler denne type utbyggingen.
Rådmannen mener at framlagte skisser er akseptable som grunnlag for å tillate en endring i gesims/mønehøyde.
Det er siden siste behandling i NPM-utvalget også lagt ved bekreftelse fra berørte naboer om at de
aksepterer endring av den interne veien.
Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse om å kunne sette opp en bygning i 3 etasjer, dvs. ny maks
gesims-/mønehøyde for BKB2= 15/18.
Rådmannen foreslår at saken avvises som klagesak, men at Utvalget likevel omgjør sitt eget vedtak i
møte den 17.11.2014, sak 141/14 kulepunkt 2.
Rådmannens innstilling
I medhold av forvaltningslovens § 33 avviser Midtre Gauldal kommune klagen slik den er framsatt i
brev registrert den 17.12.2014 fra Hugaas Entreprenør. Begrunnelse er at klagefristen er oversittet.
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I medhold av forvaltningslovens § 35 omgjør Midtre Gauldal kommune sitt vedtak av 17.11.2014,
sak 141/14 kulepunkt 2 slik:
 Endring av bestemmelsene vedrørende gesims-/mønehøyde fra 12/15 til 15/18 godkjennes.
Vedtaket begrunnes med at endringen vil legge til rette for effektiv arealutnyttelse, i tråd med
overordnete føringer i kommunedelplan for Støren.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/2811-5
Utvalgssak
Møtedato
14/15
16.02.2015
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - flytting av båtnaust
ved Holtsjøen - gbnr 231/1/1 - søker Egil Røsbjørgen

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - flytting av båtnaust ved Holtsjøen - gbnr
231/1/1 - søker Egil Røsbjørgen
2 U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - flytting av båtnaust
ved Holtsjøen - gbnr 231/1/1 - søker Egil
Røsbjørgen
3 U Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for flytting av naust
4 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for flytting av naust ved Holtsjøen
5 S Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - flytting av båtnaust ved Holtsjøen - gbnr
231/1/1 - søker Egil Røsbjørgen

Egil Røsbjørgen
Egil Røsbjørgen

Sør-Trøndelag fylkeskommune m.fl.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Saksopplysninger
Bakgrunn
Egil Røsbjørgen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for flytting av et naust på
eiendommen gnr: 232 bnr:1, innenfor et område regulert til LNF-sone 1. Naustet tilhører
festetomten gnr: 231 bnr: 1 fnr: 1.
Beliggenhet
Området ligger i sørenden av Holtsjøen, øst for Samsjøen.
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Figur 1: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel. Rød pil markerer områdets beliggenhet i kommunen.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Området i sin helhet fremstår i dag som et friluftsområde med spredt fritidsbebyggelse. Landskapet
beskrives som åpent, med hoveddominans av myr, i nær tilknytning til ferskvann og med innslag av
glissen furuskog.
Det er etablert flere naustgrupperinger ved Holtsjøen fra før.
Det omsøkte naustet ligger i dag ved en gruppe på til sammen to naust. Omsøkt tiltak innebærer
flytting av det ene til et naustområde lenger nord. Naustområdet i nord vil bestå av en rekke på til
sammen tre naust som følge av tiltaket.
Grunneier har samtykket til tiltaket i brev datert 03.04.2014, med forutsetning om at det blir foretatt
en nærmere plassering av naustet ved befaring mellom grunneier og tiltakshaver.
Planavklaring
Nåværende og fremtidig plassering av naustet omfattes av LNF-sone 1 i kommuneplanens arealdel.

Figur 2: Utdrag fra kommuneplanens arealdel. Rød pil markere naustets nåværende plassering. Blå pil markerer
naustets fremtidige plassering. Grønn farge viser område regulert til LNF-sone 1.

Eventuelle hensynssoner/temakart
Riksantikvarens kulturminnebase: Det er ikke registrert kulturminner av vesentlig betydning i området.
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Naturbase: Det er ikke registrert naturverdier av vesentlig betydning i området. Det er registrert
observasjon av arten Vipe vanellus vanellus i området. Arten står som nær truet på den nasjonale
rødlisten.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
(…) Det er vanskelig å komme til og fra eksisterende naust med båt på lav vannstand. Da naustet ble bygd for over
50 år siden, var det ikke vei i området, så da var det vanskelig å komme dit jeg nå ønsker å plassere naustet (…).
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 vesentlig blir 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.
Høring
Saken er sendt på høring og nabovarslet.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 19.12.2014
(…) Fylkesmannen har ingen merknader forutsatt at eksisterende naust rives eller fysisk flyttes til omsøkt plassering.
Naustet må i tillegg bygges nært inntil og i tilknytning til de to eksisterende naustene i området (…).
Vurdering
Tiltaket vil medføre at graden av privatisering henholdsvis øker i et område og reduseres i et annet.
Rådmannen merker seg imidlertid at tiltaket vil sette i gang en utvikling som åpner for en
«opprydding» av eksisterende naustbebyggelse i området, slik at man kan få en mer enhetlig og
samlet naustbebyggelse i nord. Dette forutsetter at det opprinnelige naustet rives eller fysisk flyttes
fra en lokalitet til en annen.
Vurdering etter naturmangfoldsloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i saken.
§ 9 Føre-var-prinsippet anses ikke som relevant.
§ 10 Den samlede belastningen vil ikke bli større.
§ 11 Tiltakshaver dekker kostnadene ved miljøforringelse.
§ 12 Det forutsettes at tiltakshaver benytter seg av miljøbesparende driftsmetoder og
utbyggingsteknikker.
Fordelene ved tiltaket anses som større enn ulempene. I tillegg har det ikke kommet inn merknader
fra statlige myndigheter. Rådmannen konkluderer derfor med at dispensasjon kan gis.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon for
flytting av naust. Dispensasjonen forutsetter at det eksisterende naustet rives eller fysisk flyttes til
anvist ny plassering på kart. Det forutsettes også at naustet plasseres nært inntil og i tilknytning til
de eksisterende naustene på kartet.
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Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

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

Innvalgstelefon
73 19 92 11

Vår dato
19.12.2014
Deres dato

26.11.2014

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2014/9188-421.3
Deres ref.
14 2811-3

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
naust ved Holtsjøen - Midtre Gauldal 232/1

arealdel for flytting av

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene.
Miljøvern
Det søkes om flytting av naust i område satt av til LNF - sone 1 i
kommuneplanens areadel. Eksisterende naust ligger i en gruppe på til sammen
to naust. Det ønskes å bygge naust lengre nord, plassert i nærheten av to
eksisterende naust. Fylkesmannen har ingen merknader forutsatt at eksisterende
naust rives eller fysisk flyttes til omsøkt plassering. Naustet må i tillegg bygges i
nær inntil og i tilknytning til de to eksisterende naustene i området.
Konklusjon
Fylkesmannen viser til det nevnt over og har ingen ytterlige merknader til
omsøkt tiltak.
Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ikke har
merknader til dispensasjonssøknaden under forutsetning av at eksisterende
naust flyttes eller rives.
Fylkeskommunen har av kapasitetsmessige årsaker ikke hatt mulighet til å
vurdere saken med henblikk på kulturminner. Vi ber derfor tiltakshaver vise
ekstra oppmerksomhet, og minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8
i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt
i grunnen (mulig fredet kulturminne), ma en stanse arbeidet og varsle
fylkeskommunen. Vi ber om at dette formidles til den som skal gjennomføre
arbeidet.
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

Ernbetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal- og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottakafvlkesmannen.jg

Marie Catrin Kristiansen
rådgiver

Justis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling

www.fylkesmannen.no/st
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Miljøvernavdehng

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

Organisasjonsnummer:

974764

2

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune

v/ Heidi Flatås
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HER

Rutetider for Sistranda-Halten(Lokalrute 820)

http://www.rutebok.no/nriiisstatictables/tables/ruter/t/ I 6-642.htm

Midtre Gauldalkommunne.
Støren

Størenden26092014

Søknadom flytting av naustved Holtsjøen.
sokerom flvtting av naustfordi det er vanskeligå lmmmp til nry fra plreictprpnrIp nmoct mpr1Mt
på lav vannstand.
Da naustetble byggd,for over 50årsiden,vardet ikke vei i området,såda var det
vanskeligå kommedit jeg nå ønskerå plasserenaustet,derforen slik plasseringdengang.
Nå er mye
•
f=r1re-t.,1-,kene
er blftt større,detgjør det vern- med nåværendepliissering.På ve(Idagt .siMasjonska.rt
viserjeg nåværendeplasseringmed 1 og ny plasseringmed 2.De sisteårenehar jeg hatt båten
liggendepå plass2 fra vår til høst,såderfor har det blitt mer ryddig hvis jeg får naustetflyttet.
JeLT

Mvh.EgilRøsbjørgen
Soknestunet2a
7290 Støren
Tlf 97790585

3 av 3
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02.04.2014 21:31

Vedleggnr.
C—

Opplysninger gitt i nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

DIREKTORATET
FOR BYGGMIALITET

(Gjenpart av nabovarsel)
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21 -3

Tiltak på elendommen:
Gnr

Festenr.

(

Bnr.

ji

Seksjonsnr.

Postnr.

Eiendommens adresse

Poststed

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

u

Vedleggnr.

Q-

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

t
A--C)

Kontaktperson, navn ,

(

C.4"

/-

E-post

Teleton

Mobil

c/ /77

i.
Søknaden kan se på hjemmesi e:
(ikke obligatorisk)

Merknader sendes til
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Postadresse

Postnr.

Poststed

E-post

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Besknvelse av vedlegg

Nr. tra —til

Gruppe

Ikke
relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak
Situasjonsplan
Tegninger snitt fasade

0

Andre vedlegg

Underskrift
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Sted

ç

Dato

Underskritt ansvd,soke

lier tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver.,
It3
Blankett 5155 Bokmål

Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01 .08.2012
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Side 1 av 1

Utskrift

SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr: 231

Bnr: 1

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:
MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

itJ
Målestokk
1:3000

Dato: 1/9-2014 Sign:

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

http://kart2.nois.no/rnidtre-gauldal/Content/printDynaLeg.asp?Left=592413.70374884...
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Hinsverk og Hindbjørgen sameie
v/ Per Kåre Hinsverk

Søknad om flytting / bygging av nytt båthus.
Jeg har ønske om å flytte / bygge nytt naust ved utløpet av Arnfinnbekken på sørsiden av
Asbjørn Furunes sitt naust.Årsaken til dette er at det er noe vanskelig med fremkomligheten
med båt til nåværende naust,særlig ved lav vannstand.Vis Dere samtykker i min søknad har
jeg sett for meg at jeg kunne utføre arbeidet sommeren 2015,og håpe på frist til utpå
sommeren 2016 med å ordne opp på gammel tomt Hvis sameiet ønsker kan Dere overta
mitt gamle naust vederlagsfritt.Håper på et positivt svar.

MvhiEgil Røsbjør
Soknestunet 2a
7290 Støren
Tlf.97790585
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Egil Røsbjørgen
Soknestunet 2a

Tr.heim 03.04.2014

7290 STØREN

Søknad om plassering av
nytt båtnaust ved Holtsjøen

I anledning av deres forespørsel i brev om det kan settes opp et nytt
båtnaust ved Arnfmnbekken, så ble dette behandlet på siste årsmøte i H/H
sameie den 02.04.2014.
Styret godkjente deres ønske, men H/H sameie er ikke intresert i det gamle
naustet.
Før byggestart må det foregå en befaring på stedet sammen med minst 2 av
grunneierne for å bestemme eksakt plassering.
Dette kan gjøres så snart det er bar mark

Med hilsen
Hinsverk og Hindbjørgen Sameie
v/ Per Kåre Hinsverk
,

-28-

Saksframlegg

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

Saksnr. 2014/2114-21
Utvalgssak
Møtedato
15/15
16.02.2015
Saksbehandler: Siri Solem

Grønnplan for Støren sentrum 2015 - SLUTTVEDTAK

Dokumenter i saken:
1
S
Veien videre for Sentrumsprosjekt Støren
2
X Notat - Inkurie i saksprotokollen for NMPutvalget - Veien videre for
sentrumsprosjektet
3
U Framstilling av "grønnplan" Støren
4
S
Grønnplan for Støren sentrum 2014 - 2025
5
I
Framstilling av "grønnplan" Støren pristilbud
6
I
Grønnplan Støren - pristilbud for
digitalisering av manuskart
7
I
Grønnplan for Støren sentrum 2014
8
I
Grønnplan for Støren sentrum 2014 - sosifiler
9
U Grønnplan for Støren på høring
10 I
Vedr Grønnplan for Støren - Midtre
Gauldal kommune
11 I
Vedrørende "Grønnplan" for Støren Midtre Gauldal kommune
12 I
Innspill Grønnplan Støren
13 I
Uttalelse - kommunedelplan - Grønnplan
for Støren
14 I
Høringsuttalelse - Offentlig ettersyn av
Grønnplan for Støren sentrum 2014
15 I
Merknad/innspill til Grønnplan for Støren
2015 - 2015
16 N Innspill til "Grønnplan Støren"
17 I
Innspill til arbeidet med "Grønnplan" for
Støren og spesielt det som handler om
turløyper
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Plankontoret
Norconsult AS
Plankontoret
Plankontoret
Plankontoret
Fylkesmannen i Sør - Trøndelag m.fl.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Bjørn Nybjerkan
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Jernbaneverket
Knut G Frøseth
Siri Solem
Louise L S Elsouri

18

I

19

N

20

I

21

S

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i
Trondheimsregionen avd Midtre Gauldal
(NIT Midtre Gauldal) til Grønnplan for
Støren
Uttalelse fra utvalget for helse og omsorg Grønnplan
Grønnplan - driftsopppgaver i forbindelse
med stell av grøntareal og lignende
Grønnplan for Støren sentrum 2015 SLUTTVEDTAK

Næringsforeningen i Trondhemsregionen
avd Midtre Gauldal
Siri Solem
Midtre Gauldal ASVO AS

Vedlegg
1 Grønnplan Støren 2015 - 2025
2 Kart
3 Høringsmerknader
4 Gatelys 1
5 Gatelys 2

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Som en oppfølging av det etter hvert godt kjente Sentrumsprosjektet, ble kommunedelplan Støren
(sak 42/14) vedtatt i sin helhet rett før sommeren 2014. Grønnplan Støren er imidlertid hjemlet
her. Rådmannen tar det for gitt at dette arbeidet er godt kjent for politikerne.
I NPM – utvalgets møte den 17.11.2014, sak 142/14, ble det vedtatt å legge Grønnplan Støren 2015
ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen ble ordinært satt til 07.01.15. De som bad om lengre
høringsfrist fikk utsettelse til 23. januar.
I høringsperioden ble det orientert om grønnplanen i utvalg for Helse og omsorg, Eldres råd, Råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT).
Planmateriale har vært tilgjengelig på kommunens hjemmeside samt at det er orientert i MG – Nytt.
Det er kommet til sammen 11 skriftlige merknader fra regionale myndigheter, grunneiere samt lagog foreninger. Vedlegg høringsmerknader gir en oversikt over alle innkomne høringsmerknader
samt Rådmannens vurdering og anbefaling. Det vises til vedlegget for nærmere informasjon rundt
den enkelte høringsmerknad.
Grønnplan Støren er som sagt hjemlet i bestemmelsene til kommunedelplan Støren, og har status
som temaplan. Den er ikke juridisk bindende og regionale myndigheter har ikke innsigelsesadgang.
De kan likevel komme med klare anbefalinger og råd, men Kommunestyret kan på tross av dette
vedta Grønnplan Støren i sin helhet.
NPM – utvalget har vært styringsgruppe for arbeidet. NPM – utvalget gir nå en tilrådning til endelig
vedtak i kommunestyret.
Planforslaget består av følgende dokumenter:
- Kart
- Planbeskrivelse (veileder) med vedlegg

-30-

Vurdering
Merknader
Det vises til vedlegg høringsmerknader for nærmere vurdering og kommentarer til innkomne
innspill. Det kan likevel nevnes at flere har vært opptatt av følgende tema:
Nesset – møteplass ved utløpet av Sokna
I og med at det er hjemlet i kommunedelplan Støren at Nesset generelt ikke skal utvikles til
sentrumsformål før Prestteigen – Korsen er utbygd, anbefaler Rådmannen at sti og fremtidig
møteplass tas ut av kartet i denne omgang.
Turstier
Det er mange muligheter for turløyper med utgangspunkt i Støren sentrum. Rådmannen anbefaler
at det legges til rette for alternative ruter med ulik standard, lengde og med ulik grad av
tilrettelegging.
Gaula
På grunn av barrierer som jernbane, vei og terrengformasjoner er det generelt liten tilgang til elvene
i Støren. Rådmannen mener at noe av hensikten med Grønnplanen er å tilrettelegge for økt tilgang
til Gaula. Rådmannen anbefaler derfor å holde fast på foreslåtte stier langs Gaula nord i Støren.
Medvirkning – oppfølging av plan
Rådmannen har opplevd engasjement og begeistring over at det nå er laget en Grønnplan Støren.
Inntrykket er at dette er en etterlengtet plan og at det er mange som ønsker å bidra for å få et
penere og mer helhetlig Støren sentrum.
Den viktigste diskusjonen i planleggingsfasen har imidlertid vært hvordan dette skal organiseres for
videre oppfølging. I og med at dette ikke er en juridisk bindende plan, vil suksesskriteriet være et
felles ønske fra flere aktører om å få til et attraktivt og helhetlig sentrum.
Del 4 og 5 Grønnplanen omhandler den operative fasen, og er derfor den viktigste delen av planen.
For å lykkes med planen mener Rådmannen derfor at det er viktig å definere hvem som har
ansvaret for etablering og vedlikehold på de ulike områdene. Det er utfordrende å være presis på
dette, da det kan organiseres på flere måter.
Når kommunestyret har vedtatt en plan opplever Rådmannen ofte en forventning om at samme
aktør skal gjennomføre planen, samt være «drivere» i prosessene frem mot gjennomføring.
Kommunen er planmyndighet og tilrettelegger, men derfra til at kommunen gjennomfører er det
ikke automatisk en sammenheng. Kommunen er for tiden i en svært vanskelig økonomisk situasjon,
og må derfor i all hovedsak prioritere lovpålagte oppgaver. Det betyr likevel at kommunen ved evt.
utbygging, innkjøp av møbler osv. må utvikle sine områder i tråd med planen og på lik linje med
aktørene resten av Støren sentrum. Ansvarlig på vegne av kommunen vil være Eiendom- og
kommunalteknikk som har ansvaret for drift.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT) har i sin høringsuttalelse signalisert at dette er en
viktig plan for næringslivet i Støren, og signalisert at de ønsker å ta en aktiv rolle i prosessen. NIT
foreslår et samarbeidsforum med sentrale aktører som Midtre Gauldal Asvo, frivilligsentralen,
aktører fra skole, representant fra Midtre Gauldal kommune osv. Rådmannen imøteser et slikt
initiativ og foreslår at NIT tar den koordinerende rollen i en startfase. Videre anbefaler Rådmannen
at Eiendom – og kommunalteknikk, som kommunens ansvarlige enhet på drift og gjennomføring,
deltar i et slikt samarbeidsforum.
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Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Eiendom- og kommunalteknikk er kommunens representant i et fremtidig
samarbeidsforum for gjennomføring av Grønnplan Støren.
Rådmannen anbefaler videre at Midtre Gauldal kommune godkjenner planen slik den foreligger, og
oversender den til kommunestyret for sluttbehandling.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar Grønnplan Støren (kartdato: 06.11.2014) med følgende endringer:
Kart:





Sti og fremtidig møteplass (J) ved utløpet av Sokna tas ut
Sammenkobling av turløype 6 og 9 ved Liøya gård og Liøya barnehage
Fortsettelse av turløype 5 ut av planområde og inn på turløype 7 – NY TURLØYPE 10

Skriftlig del:

Nytt punkt ang. allergi/universell utforming (s.6)

Ny beskrivelse av sammenkobling turløype 5 og 7 – NY TURLØYPE 10

Endring av tekst under strategi møbler og bilder (s. 10, 11 og 12)

Endring av del 5 (s.22)

Vedtaket fattes i medhold av Kommunedelplan Støren datert 23.06.2014.
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DEL 1
HVORDAN BRUKE DENNE TEMAPLANEN?
Første del omfatter føringer som ligger til grunn for arbeidet (forankring) og geografisk
planavgrensning. I andre del Beskrives de ulike temaer som er viktige for utviklingen av Støren
sentrum, og definisjonsbruken tydeliggjøres. Tredje del tar for seg Støren sentrum med
temastrategier for hvordan ulike rom og strekninger i sentrum skal utvikles. Fjerde del beskriver de
ulike områdene/strekningene samtidig som det er sagt noe om ambisjonsnivå for fremtidig utvikling.
Alle aktuelle «rom»/strekninger er kodet og synliggjort i vedlagte kart. Femte del beskriver
ansvarsdeling og vedlikehold.

HVA ER EN GRØNNPLAN FOR STØREN SENTRUM?
En «grønnplan» er i denne sammenheng definert som en temaplan til kommunedelplan Støren.
Planen er en mellomting mellom en overordnet plan som synliggjør det vi har, og en mer detaljert
plan som synliggjør ønsket om fremtidig utvikling.
Planen skal gi føringer/veiledning for den videre utviklingen av det «offentlige rom» samt synliggjøre
turløyper knyttet opp mot Støren sentrum. Med «offentlig rom» menes her rom som oppstår mellom
bebyggelsen i sentrum. Planen vil ha fokus på forskjønning av sentrum ved bruk av vegetasjon,
belysning, møteplasser og møblering.

FORMÅL
Formålet med denne temaplanen er å sikre kvalitet og helhetlig utforming av Støren som fremhever
det spesiell med Støren og gjør stedet trivelig å ferdes i. Støren skal bli et attraktivt bosted for
innbyggere og tilflyttere. Gjennom å vise til prinsipper for utforming av akser, møteplasser,
grønnstruktur, møblering er ønsket å oppnå en variasjon innenfor en helhet, samtidig som man sikrer
tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming. Temaplanen skal være retningsgivende for
tiltakshavere, saksbehandlere, politikere og andre som skal være med å utvikle Størens fremtid.
Målet er å inspirere alle til en felles visjon om en fremtidig utvikling av Støren.

ORGANISERING
Arbeidet med en grønn plan for Støren er organisert gjennom ei styringsgruppe og en arbeidsgruppe.
Dokumentet er utarbeidet av prosjektleder Siri Solem. Plankontoret har utarbeidet kartet.
-

Styringsgruppe: utvalg for Næring-, plan og miljø

-

Arbeidsgruppe: 3 politiske representanter, 2 fra næringslivet, 2 fra frivillige lag og
organisasjoner samt rådmannen.

Medvirkning er først og fremst sikret gjennom tidligere prosess med Sentrumsplan
Støren/kommunedelplan Støren. Medvirkning i grønnplanen sikres ved å invitere relevante aktører til
medvirkning i høringsperioden.
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TEMAPLANENS AVGRENSNING

Skissen over viserplanavgrensning for grønnplan Støren.

FORANKRING
Den overordnede føringen for utarbeidelse av en grønn plan ligger i kommuneplanens samfunnsdel
2008 – 2020 med følgende hovedmålsetting: «Å skape levende og attraktive lokalsamfunn i alle deler
av kommunen samtidig som Støren styrkes som kommunesenter». Delmålet presiserer videre: Å
utvikle sentrumsplan for Støren med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet.
Sentrumsplan Støren - en plan for stedsutvikling 2013 – 2040, samt bestemmelser i kommunedelplan
Støren 2014 -2026 gir føringer om at det «skal utarbeides en «grønnplan», som skal sikre grønne
korridorer og tilrettelegging for møteplasser i det offentlige rommet. Dette gjelder særlig for de
sentrumsnære arealene»
I henhold til lov om folkehelse skal kommunen bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse.
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold (…).
En grønnplan vil være med å bidra for en utvikling i ønsket retning.
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DEL 2
RELEVANTE TEMAER
ROMFUNKSJONER
«TORG/MIDTPUNKT»
I de fleste byer og tettsteder verden over finner man et torg. Som «rom» i tettstedet har slike
områder hatt en særstilling med sin åpenhet og sentrale plassering. Tradisjonelt fungerte det som
handelssted. I senere tid har torget mistet sin funksjon, men beholdt sin funksjon som møteplass.
Kirke, rådhus og andre administrative funksjoner ligger tradisjonelt her.
MØTEPLASSER
Det finnes ulike brukergrupper i tettsteder, som lokale handlende, barn- og unge, hjemmeværende
med eller uten små barn, besøkende, innflyttere, pensjonister, turister mm som bruker sentrum på
ulike måter. Noen har kun nødvendig ærend for å gå på jobb eller handle, noen bruker sentrum i
rekreasjonssammenheng og andre bruker sentrum som en sosial arena for å møte mennesker. Det
kan også være en kombinasjon av ulike bruksområder. For å tydeliggjøre sentrum er det viktig å
ivareta eksisterende møteplasser, men også tilrettelegge for nye.
GRØNNSTRUKTUR
Tilstrekkelig og gode grøntarealer i og i tilknytning til tettstedet er en grunnleggende premiss for å
skape gode levekår. Samtidig som det er med på å forsterke følelsen av opplevelse og variasjon i
stedsbildet, skaper det også sammenheng mellom naturgitte og menneskeskapte former der
tettstedet møter det omkringliggende landskap.
Grønnstruktur omfatter både “grønne” og “blå” områder. Begrepet dekker både natur og
kulturlandskapet og innebærer derfor både skolegårder, kirkegårder, idrettsanlegg, så
vel som løkker, parker, hager, turveier, bekker, elver og innsjøer. Grønnstrukturen skaper
sammenheng på tvers av tettstedet, myker opp gågater, understreker hovedfartsårer, fremhever
visuelle akser, øker tettstedets estetiske kvaliteter og bedrer luftkvalitet i området.

GANGFELT/TURVEIER
Å legge til rette for gående gir en rekke gevinster både for samfunnet og enkelt mennesker. Flere
gående gir mer levende og bærekraftig nærmiljøer med større trygghet og trivsel i tettsteder. Det er
stor forskjell på hvor langt folk vil gå, opplevd avstand og egentlig avstand. Den aksepterte
gangavstanden er subjektivt vurdert og avhenger i høy grad av kvaliteten på ruten. Økt fortetting i
sentrum øker behovet for god tilrettelegging turveier og økt trivsel for gående.

VEGETASJON
Med vegetasjon menes bruk av ulike typer beplantning som trær, busker, blomster og gress.
Vegetasjon er med på å skape sammenheng mellom naturgitte og menneskeskapte former. Ved en
gjennomtenkt plassering kan det forsterke viktige akser. Vegetasjonen er en viktig del av
helseaspektet ved at det er med å skjerme mot trafikk og rense luft gjennom å absorbere støv og
forurensing, i tillegg til å tilføre stedet estetiske og visuelle kvaliteter. Beplantning kan deles opp i tre
hovedkategorier: Treplanting (alle/trerekke, tregrupper, enkeltstående trær), hekkebeplantning
(klipt/uklipt, vintergrønn/løvfallende) og gruppebeplantning (busker, sommerblomster, stauder,
løkblomster). Ved valg av vegetasjonstype er det viktig å ta stilling til:
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Bruk: hvilken funksjon skal beplantningen ha? skal den skjule noe? forsterke en akse? skape
rom/møteplasser og/eller være et estetisk element?
Vegetasjonstype: Ut fra en forståelse av de klimatiske forhold på stedet og den funksjon
beplantningen skal ha, er det nødvendig å ta stilling til om det skal kunne tåle tørke, hvor mye
fuktighet det behøver, om det er solkrevende, hvor støv absorberende det er, om det kreves mye
plass, om det er bladfellende eller vintergrønt og om det tåler klipping. ”Riktig plante på riktig sted”.
Vedlikehold: Det må tas stilling til hvor mye skjøtsel og stell vegetasjonen krever og om den for
eksempel tåler store snømengder. Plassering i forhold til fremkommelighet når det gjelder brøyting,
universell utforming osv. må også vurderes.
Allergi/Universell utforming:
Cirka 20 % av Norges befolkningen plages av mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Pollentypene
med størst betydning for allergi kommer fra tresortene or, hassel, bjørk, salix (pil, selje og vier) og
pollen fra burot og gressarter. Bjørk og or utgjør i stor grad vegetasjonen i Støren. Det vil være
naturlig at det likevel legges til rette for at bjørk kan plantes i sentrum.

«UTEMØBLER»
Møbler er nødvendige brukselementer i ethvert tettsted og skal tilfredsstille ulike praktiske behov
samtidig som det skal tas hensyn til forskjellige brukergrupper. Et godt tettstedsrom behøver benker
som innbyr til opphold, søppelkasser til å kaste avfall i, leskur for buss som beskytter mot vær og
vind, skilting som viser hvor en befinner seg og sykkelstativer som gjør det enkelt å bruke sykkel i
byen. For å kunne oppnå dette er det nødvendig å stille krav til både utforming, plassering og
vedlikehold.
Utforming: Alle møbeltyper skal som hovedregel ha en god estetisk utforming utført i holdbare
materialer med utgangspunkt i retningslinjer for universell utforming. Møblets utforming bør
understøtte funksjonen slik at det er enkelt å bruke slik det er tiltenkt.
Utemøblenes utforming kan være med på å skape sammenheng og helhet.
Dette kan oppnås ved at de ulike typene får klare visuelle fellestrekk uavhengig om de har et historisk
eller moderne uttrykk.
Plassering:
Plassering av møbler er først og fremst nødvendig å vurdere i forbindelse med kravet om universell
utforming slik at det ikke kommer i konflikt med fremkommeligheten. Møbler må ikke plasseres midt
i ganglinjen.
Det vil også være viktig å tenke plassering i forhold til klimatiske forhold, slik at f.eks benker plasseres
hensiktsmessig i forhold til sol og skygge.
Vedlikehold: Vedlikehold er med å øke respekten for hvordan man bruker rommet. Manglende
vedlikehold har betydning for stedets omdømme både blant stedets innbyggere og Størens renomme
utad.
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BELYSNING
Lys er grunnleggende for vår romoppfatning og gir en bedre forståelse for rommets sammenheng og
skala. Utover å være en nødvendig premiss for trafikksikkerhet for både bilister og gående, kan
belysning også fylle andre funksjoner: Det skaper trygghet og oversiktlighet, det kan brukes til å
fremheve noe i tettstedet (og tilsvarende ta oppmerksomhet bort fra noe annet), det kan forsterke
en akse eller fungere som romskapende element i tettstedet. Lys har også en estetisk side; utformet
og plassert riktig kan det fungere som stemningsskapende element.
Helhetlig: Det er nødvendig å ta stilling til hele Støren når man skal utarbeide en plan for belysning.
De ulike situasjoner – kjørevei, gangfelt, møteplass krever forskjellige løsninger. Det vil likevel være
viktig for helheten at det er en sammenheng i belysningen.
Hvem/hva/hvorfor:
Belysning skal fungere for flere ulike brukergrupper – bilister, fotgjengere, syklister,
funksjonshemmede, men det skal også tilpasses og utformes i tråd med byens fysiske
omgivelser.
Vedlikehold:
Det er viktig å velge belysningstyper av god kvalitet som krever minst mulig vedlikehold og har lang
holdbarhet. Dynamisk gatebelysning har vist seg å redusere energibruken betraktelig uten at det går
på bekostning av lyskvalitet eller sikkerhet.

Eksempler på belysning

«GULV» I SENTRUM
Gulv i sentrum kan ha mange ulike funksjoner etter hvilket område eller situasjon den skal
understøtte. I hovedsak skilles det mellom kjørevei, gangfelt og torg i sentrum. Ulike typer «gulv» i
sentrum har to hovedfunksjoner. På den ene måten vil det virke samlende og skape kontinuitet på
tvers av områder i sentrum. På den andre måten kan det være differensierende ved å understøtte og
tydeliggjøre de ulike funksjoner i rommene i sentrum for å sikre fremkommelighet og sikkerhet både
for gående og kjørende. Torgets gulv skiller seg ofte ut i forhold til utforming og materialvalg i forhold
til å understreke rommets særposisjon i tettstedet.
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DEL 3
Hovedmålet i sentrumsprosjektet er at «Støren sentrum skal utvikle seg til å bli et tydelig og
attraktivt kommunesenter for næringsliv, innbyggere og besøkende». Gjennomgående tema i
prosessen skal være folkehelse og integrering.
I del 3 er det laget strategier for hvordan ulike «typer rom» skal utvikles. I tillegg er det for gangfelt,
vegetasjon, møbler og belysning satt ulike ambisjonsnivå (lav – middels - høyt). Høyt ambisjonsnivå
gir en mulighet for større variasjon innenfor en helhet, enn det lave ambisjonsnivåer gjør.

TEMASTRATEGI FOR STØREN SENTRUM
ROM I STØREN SENTRUM
«Torg/midtpunkt» i Støren
Støren som tettsted har over lengre tid vært i utvikling. Støren sentrum er nå «vedtatt» flyttet til
aksen Prestteigen – Korsen. Prestteigen (natursenteret) blir dermed Størens naturlige
torg/midtpunkt. Her samles Støren og bindes sammen til ett helhetlig sentrum.
Strategi
Fremover skal området rundt natursenteret styrkes som Størens midtpunkt, møteplass og
utgangspunkt for turløyper i sentrum. Det bør tilrettelegges for varierte funksjoner både i tilknytning
til Natursenteret, og nærheten til Gaula må utnyttes ytterligere. På den måten kan dette blir et
«levende» område hele året. God kvalitet og materialer som enkelt kan vedlikeholdes, bør være
forutsetninger for videreutvikling av området. Det bør være en bevisst bruk av vegetasjon i forhold til
estetikk av området.
Møteplasser i Støren
Støren har flere møteplasser (stedsanalyse) som er kommersielt betinget og derfor ikke tilgjengelig
for alle. Sentrum har også flere tilrettelagte møteplasser der man kan
oppholde seg på tvers av alder, status, økonomisk og kulturell bakgrunn. Eksisterende
møteplasser/grønne lommer er lite synliggjort i sentrum, samtidig som det ikke er sammenheng
mellom områdene.
Strategi
Eksisterende møteplasser synliggjøres, samtidig som det etableres flere «grønne» møteplasser i
forbindelse med fortettede boligområder og i tilknytning til elva/elvene.
Grønnstruktur i Støren
Støren har spredt og fragmentert grønnstruktur, men det finnes flere fine områder i kort avstand til
sentrum. Idrettsparken er det største området og en attraktiv møteplass, spesielt for unge. Videre
har vi Støren kirke, områdene rundt skoler, rådhuset, natursenteret, barnehagene og lengst nord har
vi Støren stasjon. Det er ingen etablerte parker i Støren, men dette er nå planlagt på Fredheim og
Korsen. Elvene Sokna og Gaula ligger nært opp til flere av nevnte områder.
Strategi
For å skape en sammenheng mellom grønnstrukturen og samtidig sikre det biologiske
mangfoldet, er det viktig å forsterke de grønne forbindelseslinjene gjennom Støren. Det bør
fokuseres på å binde sammen grønnstrukturen på tvers av tettstedet fra idrettsparken i sør til Støren
stasjon i nord, fra Støren kirke i øst til rådhuset i vest. Forbindelsene vil kunne tydeliggjøres og
forsterkes ved en gjennomtenkt bruk av vegetasjon og belysning. Elvene er et viktig element i dette.
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GANGFELT/TURVEI (G-gangfelt)
Fra Støren stasjon i nord, til Byggmakker i øst, og Liøya i sør, er det tilrettelagt med muligheter for
gående langsmed hovedveiene. Det er imidlertid ulik kvalitet på de ulike gangfeltene, der for
eksempel enkelte gangfelt ikke er adskilt fra hovedveien. Ettersom at det stadig er flere mennesker
som bor i sentrum av Støren, er det mange som går turer i nærområdet. Gangfeltene er derfor en del
av løypenettet.
Strategi
Det må gjøres attraktivt, enkelt, sikkert og effektivt å gå for alle. Det vil være viktig å tilrettelegge for
opphold på enkelte ruter i form av gratis sitteplasser som samtidig også vil være med å tilrettelegge
for nye møteplasser mellom mennesker.
Ambisjonsnivå (G):
1. Ingen tilrettelegging
2. Noe tilrettelegging – eksempelvis planering, asfaltering, grusing, definere et tydelig fysisk
skille mellom vei og gangfelt osv.
3. Høy tilrettelegging – legging av gulv - eksempelvis steinlegging

VEGETASJON (V)
Historisk sett har Støren vært et «grønt sted» med mye vegetasjon og flere vassdrag samt områder
preget av landbruk. Støren som knutepunkt for vei og jernbane har medført befolkningsvekst.
Grønne områder i Søren har som en følge blitt nedbygd. Plantede trær i sentrum er først og fremst
bjørk og rogn. Gråor preger veikanter, skråninger og uberørt vegetasjonsbelter langs elvene. Det er
lite bruk av busker og blomster i sentrum.
Strategi
Strategien skal være en økt bruk av trær i sentrum, med en bevisst holdning til hvor og
hvorfor. Hoved innfartsårene til sentrum bør ha tre beplantninger der det er mulig. Viktige akser kan
forsterkes med beplanting for å binde grønnstrukturen bedre sammen. Vegetasjon kan også brukes
som element for å skape nye møteplasser i sentrum. Bruken av sommerblomster bør begrenses til
fordel for stauder, med tanke på kostander til vedlikehold.
Med bakgrunn i etablert beplantning i Støren anbefales det at det velges mellom følgende løvtrearter
i Støren sentrum:

Hengebjørk (betula pendula)
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Rogn (sorbus aucuparia)
Ambisjonsnivå (V):
1. Ingen beplantning
2. Noe beplantning - Bjørk (betula pendula), Rogn (sorbus aucuparia), Spisslønn (acer
platanoides)
3. Mye beplantning - Bjørk (betula pendula), Rogn (sorbus aucuparia), Spisslønn (acer
platanoides)+busker og stauder

MØBLER (M)
Det er få møbler i sentrum og de som finnes er av forskjellig materialbruk og utforming. Noen er
forholdsvis nye, andre er av eldre dato og er nedslitt.
Strategi
Det skal legges til rette for flere sitteplasser i sentrum. Det skal ved utskifting av eksisterende og
plassering av nye sitteplasser, benyttes møbler med god kvalitet og en helhetlig utforming. Benkene
bør være av en slik utforming at de ikke kan flyttes manuelt, men samtidig slik at de kan fjernes
maskinelt ved behov. Plassering må være funksjonell i forhold til bruk, fremkommelighet og
klimatiske forhold, og det må så langt det er mulig tilrettelegges slik at de er tilgjengelig for alle. Ulike
typer sitteplasser bør etterstrebes (også noen med bord) og det bør satses spesielt på «hvilebenker»
i sentrumsaksen.
Det er allerede mange som har satt opp benker i sentrum, og de fleste er i tre. Med bakgrunn i
vedlikehold, at de er lett å tørke av og at trebenker er utsatt for hærverk, anbefales det at nye
benker i Støren ikke er i treverk.
Under er et eksempel på en mulig benk for Støren. Det anbefales at det ved oppstart av et eventuelt
samarbeidsforum tas stilling til en felles benk i Støren. Det er viktig at aktørene selv bestemmer
utforming av denne. Kanskje bør det også være bord ved enkelte benker?
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Garden City benk 3 seter: For mer informasjon
se: http://laudprodukter.no/benker.html

Angående møblering kan det også være hensiktsmessig å ha en felles mal for sykkelstativ. Bildene
under er eksempler og bør diskuteres i et fremtidig samarbeidsforum. Sykkelstativ kan ses i
sammenheng med valg av type benk.

Portal – for mer informasjon se:
http://laudprodukter.no/sykkel/sykkelstativer.
html

Gemini 6 plasser – for mer
informasjon se:
http://www.altistore.no/Produkter/
Omgivelser-ogHMS/Sykkelstativ/SykkelstativGemini-6-plasser.aspx
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Bildene under er eksempler på avfallsbeholdere og bør diskuteres i et fremtidig samarbeidsforum.
Avfallsbeholdere kan ses i sammenheng med valg av type benk, sykkelstativ osv.

Topsy Jubilee Litter bin – etablert ved GSK.
Finnes i flere farger og annen utforming
kan monteres på vegg. For utfyllende
informasjon se: www.miljo-sikkerhet.no/

Uniqe series – Envina anbefaler Namdal ressurs, da de har
avtale om levering av slike søppelcontainere. For utfyllende
informasjon se:
http://namdalressurs.no/produkter/kildesorteringsutstyr/avf
allsbeholdere/

Eksempel pål Leskur for buss:
http://lehus.no/buss-1.htm
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Bør diskutere med flere aktører.
Ambisjonsnivå (M):
1. Ingen møblering
2. Noe møblering - benker og avfallsbeholder
3. Mye møblering - benker, avfallsbeholder, leskur for buss, sykkelstativ, apparater for lek etc

BELYSNING (B)
Det er stort sett gatelys der folk ferdes, uten at det er en helhetlig gjennomføring rundt temaet
belysning. Temaet er for stort og omfattende til at det kan løses fullt og helt i denne
temaplanen/veilederen. Derimot kan vi peke på noen grunnleggende parametere som kan inngå i det
videre arbeidet med en mer detaljert og helhetlig belysningsplan.
Strategi
Det bør tenkes belysning ut fra en helhetlig strategi, slik at man bedre kan utnytte belysningens
mange muligheter, både i forhold til lesbarhet, trygghet, tydeliggjøring av spesialiteter i Støren og
estetikk. I tillegg bør belysningsaspektet vurderes ut fra et miljømessig perspektiv, for eksempel ved
bruk av dynamisk gatebelysning (70 % av energiforbruket kan spares uten at området blir mørkere).
Med bakgrunn i etablert belysning i «gamle Støren sentrum» og ved GSK anbefales det at videre
etablering av belysning i Støren velger mellom følgende to profiler:
Alternativ 1:
Tekno - etablert ved GSK. Lysmastene er levert av
Ørsta stål. Viser til vedlegg for nærmere
informasjon.

Alternativ 2:
Stockholm 370/530 - etablert ved Coop prix og
Støren stasjon. Viser til vedlegg for nærmere
informasjon.
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Ambisjonsnivå (B):
1. Ingen ny belysning
2. Noe belysning – lysmaster i henhold til de to valgte profilene over
3. Ekstra belysning - som bruk for å tydeliggjøre viktige elementer i Støren

«GULV» I SENTRUM
Støren stasjon og Coop prix som har hatt noen bevissthet om hvordan gulv bør opparbeides for å
tydeliggjøre akser/rom lokalt i Støren i dag. Ellers er det liten bevissthet om dette.

Strategi
For Støren bør fokus på gulv først og fremst tenkes i forbindelse med torget/midtpunktet for å
tydeliggjøre dette som stedets samlingspunkt/møteplass. Det vil være viktig å utforme området til
noe som er spesielt for Støren og gjerne med stedegent materiale.
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DEL 4
FORSLAG TIL FREMTIDG UTVIKLING AV GATENE I SENTRUM
Ambisjonsnivået gir en indikator for hvor viktig det er å prioritere de ulike områdene i en helhetlig
utvikling av tettstedet. Generelt er det lagt opp til høyt ambisjonsnivå i sentrumskjerne, og lavere
ambisjonsnivå jo lenger ut i fra midtpunktet/torget en kommer. Temaene som er vurdert med
hensyn på ambisjonsnivå er altså G – gangfelt, V – vegetasjon, M – møblering, B – belysning.
Områdene er nummerert i vedlagt kart.

1. TORG – PRESTTEIGEN (NATURSENTERET)
Arealet er svært dårlig utnyttet. Det foreligger en parkeringsproblematikk for området, og dette er en
begrensning for utvikling av området med hensyn på grønne strukturer. Det vil være svært viktig å
lage en detaljplan (reguleringsplan) for området som tydeliggjør den totale arealbruken. De grønne
elementene må nedfelles i en fremtidig regulering og må ivareta følgende punkter:
-

Natursenteret som naturlig torg/midtpunkt
Lommer med uformelle sitteplasser/områder for lek
Bruk av vegetasjon
Universell utforming
Tilgang til Gaula
Natursenteret som informasjonssenter (informasjonstavle med for eks turstier).

Ambisjonsnivået skal være høyt.

2. PRESTTEIGEN – FREDHEIM
Prestteigen – Fredheim er gjennom kommunedelplan Støren definert som nye Støren sentrum.
Avstanden i luftlinje er ca. 500 meter. Det legges opp til høy fortetting for bolig på strekningen.
Beplantning, belysning og møblering vil kunne binde sammen nye sentrum med GSK og fremtidige
parkområder ved Korsen og Fredheim. Jernbaneundergang på strekningen må åpnes opp for å skape
et helhetlig sentrum.
Tema
G
V
M

Ambisjonsnivå
3
3
3

B

2

Kommentar
Ambisjonsnivå 3 bør vurderes på sikt
Beplantning definerer skille mellom gangfelt og kjørefelt.
Leskur for buss etableres på Korsen. Det bør være minst 2 hvilebenker med
avfallsbeholder på strekningen.

3. PRESTTEIGEN – GSK
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Tema
G
V
M
B

Ambisjonsnivå
2
2
1
2

Kommentar
Det må tilrettelegges for gående i avkjørsel til GSK
Beplantning knytter GSK til sentrum
Etablert belysning ved GSK kobles til sentrums akse.

4. FREDHEIM - STASJONSVEIEN
Kollektivknutepunktet ved Støren stasjon er en viktig del av Støren. Avstanden til Korsen er ca. 1,5
km. Per i dag er det asfaltert en «skulder» på veien som kun er adskilt fra resten av veien med en
hvitmalt strek. Stasjonsveien er allerede etablert med gangfelt for beplantning og møblering frem til
stasjonsområde.
Tema
G
V
M
B

Ambisjonsnivå
2
2
2
2

Kommentar
Gangfelt må skilles fra kjørefelt
Vegetasjonen kan være med å definere skille mellom gangfelt og kjørefelt
Det må etableres minst to «hvilebenker» på strekningen
Belysning med valgte profiler kobler sammen «gammelt» og «nytt»
sentrum

5. STASJONSVEIEN – STØREN STASJON
Det vises til allerede etablert grønnplan for Stasjonsgata og plan for Støren stasjon. Ambisjonsnivået
opprettholdes i henhold til det som allerede er etablert.
Tema
G
V
M
B

Ambisjonsnivå Kommentar
2-3
3
2-3
Benker og avfallsbeholdere er jevnt fordelt. Det er sykkelstativer samtidig
som det er leskur for buss på stasjonen.
2
Belysningen binder sammen de to områdene

6. PRESTTEIGEN - STASJONSVEIEN
Avstanden fra Prestteigen til Støren stasjon er på ca. 2 km. Strekningen er i dag tilrettelagt med
gangfelt og autovern samt belysning.
Tema
G
V
M
B

Ambisjonsnivå
1
2
2
2

Kommentar
Vegetasjon må definere skille mellom gangfelt og kjørebane
Det bør etableres «hvilebenker» med søppelbeholdere på strekningen
Eksisterende belysning byttes ut for å få et helhetlig Støren
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7. PRESTTEIGEN – IDRETTSPARKEN - LIØYA BARNEHAGE
Det er etablert gangfelt på strekningen. Alle avkjørsler i Liøya må krysse eksisterende gangfelt. Deler
av strekningen er etablert med tre beplantning og belysning.
Tema Ambisjonsnivå Kommentar
G
2
Det bør ikke være avkjørsler som krysser gangfeltet, dette skaper
trafikkfarlige situasjoner. Kryss ved barnehagen er spesielt uoversiktlig.
Gangfelt burde vært etablert bak barnehage og skole til idrettsparken
V
2
Idrettsparken må kobles til sentrum med å utfyllende vegetasjon for de
områder som mangler.
M
2
Benker med avfallsbeholder bør etableres i idrettsparken.
B
2
Hele strekningen får samme type belysning som ellers i sentrum

8. PRESTTEIGEN – STØREN KIRKE
Når etablerte områder i Støren sentrum er tilfredsstillende fortettet, og det er behov for videre
utvikling øst over Sokna, må det etableres en grønnstruktur på denne strekningen som er i tråd med
resten av Støren sentrum. Eksisterende sentrums akse forlenges.
Tema Ambisjonsnivå Kommentar
G
1
Ambisjonsnivået bør kanskje økes til 2 dersom området sør for Sokna
utvikles til sentrumsformål i fremtiden.
V
2
M
3
Hvilebenker bør etableres på strekningen mot Prest teigen. Leskur for buss
må etableres her på sikt.
B
2
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MØTEPLASSER I SENTRUM
Flere uteområder er i dag åpen for allmennheten og egner seg som etablerte møteplasser for ulike
grupper. Alle har potensiale for videreutvikling. Områdene er definert med bokstaver i vedlagt kart.
A. Støren barnehage/Støren barneskole/idrettsparken
Etablert uteområde for drift av barnehage og skole på dagtid, men som er åpent for allmennheten på
ettermiddag og helg. Først og fremst en møteplass for barnefamilier.
Fri idrettsanlegg, fotballbaner med kunstgress, gress og grus. En etablert møteplass som er åpen for
fotballspilling og andre aktiviteter så fremt banene ikke er bortleid. Først og fremst en møteplass for
barn, ungdom og unge voksne.
B. Området rundt GSK/Prestgården
Etablert uteområde med sitteplasser, lekeapparater, sandvolleyballbane og «skaterampe». Området
er åpent for allmennheten hele døgnet. En møteplass for barnefamilier, ungdom og eldre.
C. Rådhuset/Svartøymoen
Etablerte grønne lunger rundt Rådhuset og Midtre Gauldal helse senter med etablerte sitteplasser.
Først og fremst en møteplass for eldre og deres pårørende, men også for «brukere» av offentlige
tjenester.
D. Støren stasjon/Stasjonsveien
Støren stasjon har parkområde med holdeplass for buss og tog, benker og vegetasjon. En møteplass
for reisende som venter på transport, det vil først og fremst si ungdom, voksne og eldre.
Stasjonsveien Coop er et godt opparbeidet uteområde med vegetasjon, belysning og benker ved
inngangen til kjøpesenteret. En møteplass for tilfeldig forbipasserende, innvandrere, voksne og eldre.
E. Støren kirke
Parkområde med vegetasjon, belysning og benker. En møteplass for eldre.
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FREMTIDIGE MØTEPLASSER
F. Prest teigen/Natursenteret – fremtidig (og eksisterende)
Området rundt Natursenteret er etablert med plen og dam, samt benker foran butikkene. Per i dag
er det en møteplass for tilfeldig forbipasserende (handlende og turister), men først og fremst voksne
og eldre. Natursenteret har stort potensiale for videre utvikling, og er viktig for å skape et fremtidig
midtpunkt i sentrum. Ambisjonsnivået for dette området skal være høyt:
Tema
V
M
B

Ambisjonsnivå Kommentar
3
3
3
Kanskje hadde det vært mulig å fremheve Gaula med belysning?

G. Korsen
Deler av Korsen skal utvikles som fremtidig offentlig park. Det er viktig for bruken og
tilgjengeligheten at ikke parken blir for innestengt og privat. Det er en fordel at den er synlig fra
omkringliggende ferdselsårer dersom den skal fungere som en åpen fremtidig møteplass for alle
innbyggere i området
Tema
V
M
B

Ambisjonsnivå Kommentar
2
3
Møblering må inneholde mulighet for aktiviteter for barn
2

H. Fredheimtunet
Avsatt som fremtidig park i kommunedelplan Støren. Det er viktig for bruken og tilgjengeligheten at
parken ikke blir for innestengt og privat. Det er en fordel at den er synlig fra omkringliggende
ferdselsårer dersom den skal fungere som en åpen fremtidig møteplass. Dette vil sannsynligvis først
og fremst bli en møteplass for eldre på grunn av det antall eldre som bor i dette området.
Tema Ambisjonsnivå Kommentar
V
2
M
2
Møblering her må etableres spesielt med tanke på eldre og
funksjonshemmede. Universell utforming er spesielt viktig for dette
området.
B
2
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I. Lavvo – området ved Støren idrettspark
Eksisterende lavvo med grillplass og benker skal oppgraderes. Dette vil først og fremst være en
møteplass/turområde for skole- og barnehage på dagtid. Området vil være åpent for alle på
ettermiddag og helg. Det vil først g fremst være en møteplass for barnefamilier og ungdom.
Tema Ambisjonsnivå Kommentar
V
1
Området har naturlig vegetasjon som passer inn i forhold til at dette er et
turområde og undervisningsområde for barn/unge. Vedlikeholdes slik at
det ikke vokser igjen.
M
3
Møblering her bør også innebære aktivitetsløype/klatrepark for barn.
B
2
Området ved lavvoen bør ha belysning dersom det skal brukes på
kveld/ettermiddag
J. Møteplass ved utløpet av Sokna ved Nesset og ved utløpet av Gammelelva i Engan
Områdene langs Sokna og Gaula er lite tilrettelagt for allmennheten. På sommerstid brukes elvene av
laksefiskere. Utfordringen med de sentrumsnære elve- områdene i Støren er at de er utsatt for støy,
enten fra veg eller jernbane. Det vil likevel være viktig å legge til rette for at innbyggerne får tilgang
til elvene.
Tema
V
M
B

Ambisjonsnivå
1
2
1

Kommentar
Det må ryddes slik at områdene er åpne og tilgjengelig
I tillegg kan det tilrettelegges for grillplass
Det tilrettelegges ikke for belysning her
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TURLØYPER/BEVEGELSESLINJER MED UTGANGSPUNKT I SENTRUM
Sentrum av Støren fortettes, og det er et behov for merkede turløyper i og ut av sentrum. Mange av
løypene er etablerte, men er verken kartfestet eller merket.
Grønnplanen skal sette turløypene i et system, med natursenteret som midtpunkt og utgangspunkt
for et større turløypenett i sentrum. Det tilrettelegges for ett lengre turalternativ til Våttåsen, ut av
sentrum. Det har vist seg at Våttåsen er en gammel bygdeborg for Støren. PÅ toppen av åsen er det
fin utsikt over Støren.
Turløypene som foreslås kan kombineres. Løypene har varierende utfordringer i forhold til
stigningsgrad. Benker langs turløyper vil være et trivselselement. Felles skiltmal for turløypene vil
være med å skape et enhetlig løypenett. Det må etableres en informasjonstavle for turstiene ved
natursenteret som gjør at folk som ikke er kjent i Støren har mulighet til å utforske sentrum av
Støren.
Turalternativer (nummerert i vedlagt kart):
Nr. Hvor
1
Prestteigen – Korsen – undergang stasjonsgata – Moøya – Prestteigen
2
Prestteigen – Moøya – Frøsetbrua – Prestteigen
3
Prestteigen – Moøya – rundt Voldøyen – Frøsetbrua – Prestteigen
4
Prestteigen – Soknesmoen – Engan – Moøya – Prestteigen
5
Prestteigen – Korsen – Soknesmoen – Soknes – Prestteigen
6
Prestteigen – idrettspark – gammel lysløype – Prestteigen
7
Prestteigen – Liøya – Gunhildsøyen – Nygaard – Prestteigen
8
Prestteigen – Tangen – Våttåsen – Prestteigen
9
Prestteigen – Soknes – Liøya – idrettsparken - Prestteiegn
10 Prestteigen – Korsen – Soknesmoen – Flatreitan – Storlykkja - Prestteigen
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Lengde (km)
Ca. 3
Ca. 3,5
Ca. 6
Ca. 6
Ca. 5
Ca. 3
Ca. 7
Ca. 7,5 tur/retur
Ca. 6
Ca. 8,5

DEL 5
VEDLIKEHOLD/ANSVARSFORDELING
Det er gjennom medvirkningsprosessene i Sentrumsprosjekt Støren uttrykt et felles ønske blant
innbyggere, næringsliv og kommune om et mer helhetlig og penere Støren sentrum. For å få dette til
må det etableres et samarbeid mellom de ulike interessentene i Støren.
Ansvar for vedlikehold/skjøtsel og eventuelle nye etableringer i «rommene» og de møteplassene
som er i Støren, anses å være tiltak som betyr mye for trivselen og helhetsinntrykket av stedet.
Næringsliv, frivillige, grunneiere og ikke minst kommunen selv, må dra i samme retning for å nå
målet om et attraktivt Støren sentrum. Det er en mulighet for at noe av finansieringen av enkelte
tiltak kan skje som avkastning fra næringsfond.
Etter samtaler med næringsforeningen (NIT) er det anbefalt at de tar en koordinerende rolle i et
fremtidig samarbeidsforum. Aktuelle aktører i et slikt forum kan være frivilligsentralen, Midtre
Gauldal ASVO, elver fra skole, en representant fra kommunen osv. Ellers vil det være aktuelt å se for
seg at andre aktører deltar etter hvert som man bestemmer seg hva man prioriterer å ta tak i.
Det vises til tabellen under for hvordan man kan se for segl vedlikehold og ansvarsfordeling.

Hvor

Hva

Fylkeskommunale
veier

Kjørebane
Fortau

Støren stasjon
Kommunale «gater»

Torget
Eksisterende
opparbeidete
møteplasser
(uteområder):
GSK/Prestgården,
Støren skole- og
barnehage,
idrettsparken,

Hvem etablerer

Hvem
vedlikeholder
Statens vegvesen
Statens vegvesen

Vegetasjon/Møblering
Belysning
Vegetasjon, møblering,
belysning og busskur
Kjørebane
Fortau
Møbler
Belysning
Vegetasjon

MGK/Næringslivet
MGK
Jernbaneverket

MGK/Næringslivet
MGK
Jernbaneverket

MGK
MGK
MGK
MGK
MGK

MGK
MGK
MGK
MGK
MGK

Vegetasjon og
møblering ved
butikkene
Vegetasjon, møblering,
belysning, gulv,
infotavle

Næringslivet

Næringslivet

MGK/Næringsdrivende
på Prest teigen

MGK/Næringsdrivende
på Prestteigen

Vedlikehold av
vegetasjon, møblering,
belysning
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rådhuset
Støren kirke

Møblering, belysning,
vegetasjon

Kirkelig fellesråd

Vegetasjon, møblering,
belysning

Opparbeides av utbygger Driftes i et samarbeid
ved hjelp av
mellom beboere/MGK
utbyggingsavtale.

Fredheimtunet

Vegetasjon, møblering,
belysning

Opparbeides av MGK.
Avtale om drift mellom
Fredheimtunet og MGK?

Lavvoområdet ved
Støren idrettspark

Møblering

Opparbeides i et
samarbeid mellom
frivilligsentralen, skole
og barnehage (MGK)

Driftes av MGK i
forbindelse med drift av
idrettspark

Gaula/Sokna

Møblering/rydding av
vegetasjon
Merking av turveier

Tilrettelegges av MGK

MGK/ frivillige lag og
organisasjoner
Driftes av frivillige

Fremtidige
møteplasser:
Korsen

Turveier
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Kirkelig fellesråd
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J

Grønnplan for Støren sentrum 2014
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Innkomne høringsmerknader, sammendrag og rådmannens vurdering
Vedlegg høringsmerknader til Grønnplan Støren 2015-2025.
Heftet inneholder en oppsummering av alle høringsmerknadene som kom inn til kommunen i forbindelse med høring «Grønnplan for Støren». Rådmannens vurdering samt anbefaling til NPM - utvalget framgår også. Høringsperioden var i perioden 19.11.2014 – 07. 01.2015. Det er kommet merknader fra
11 ulike aktører i høringsperioden.

Vedtatt i Kommunestyret…..
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Leser veiledning
Vedlegget gir en kort oversikt og oppsummering av innkomne høringsmerknader og Rådmannens vurdering av disse.
Alle merknadene til Grønnplanen er listet opp i tabellen under. Rådmannen har kommentert merknadene kort. Merknadene kommer i følgende rekkefølge:




Statlige/offentlig
Grunneiere, innbygger, næringsliv, lag, organisasjoner osv.
Interne merknader

Rådmannens anbefaling er synliggjort med kryss i følgende fargekode:
Høringsmerknader som rådmannen har anbefalt å innarbeide i kart eller beskrivelse
Høringsmerknader som rådmannen ikke har anbefalt å innarbeide i kart eller beskrivelse
Høringsmerknader som er anbefalt ivaretatt på andre måter, som allerede er ivaretatt i gjeldende planer eller som delvis er innarbeidet.
Enkelte av merknadene er det ikke knyttet noen anbefalinger til.
Dette vedlegget må leses/ses i sammenheng med følgende dokumenter:



Sentrumsplan Støren
Kommunedelplan Støren i sin helhet
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Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Regionale myndigheter:
Sør
–
Trøndelag
Fylkeskommune
(FK)

FK presiserer at det er viktig å forsterke de grønne Tas til orientering
forbindelseslinjene gjennom Støren for å skape
sammenheng mellom grønnstruktur og samtidig
sikre det biologiske mangfoldet.
Kontakten med elva må vektlegges i størst mulig
grad for å gi Støren et fortrinn fremfor andre tett- Ivaretatt gjennom forslag til ny tursti og to
steder med tanke på friluftsliv og naturopplevelser. nye møteplasser i forbindelse med sentrum.
Grønnplanen bør bidra til at innbyggerne får bedre
tilgang.
Oppdeling av planen i ambisjonsnivå mener FK er
et godt grep i forhold til å gjøre planen realiserbar.
Lokalisering av stier og møteplasser bør sees i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest
mulig for alle brukergrupper.

Fylkesmannen i
Sør
–
Trøndelag
(FM)

Sosial og helse: Grønn planen er ikke juridisk Tas til orientering
bindende, men likevel er den av vesentlig betydning
som en del av planverket idet den setter fokus på
betydningen av grønne strukturer. I et folkehelseperspektiv er disse sentrale på flere vis.
Det påpekes at det er viktig at planen forankres i
fremtidig kommunale prosesser i kommunen, at den
3
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Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

forankres blant ansatte og at den brukes aktivt
fremover.
FM savner en vurdering av hvilke typer vekster som
skal benyttes og ikke. Det er ca. 20 % av befolkningen i Norge som plages av mer eller mindre
alvorlig pollenallergi og det er derfor viktig å velge
riktig beplantning for disse. Grønn planen bør derfor ta for seg temaet beplantning i forhold til allergi/universell utforming. Det bør i planen konkluderes med at det ikke bør plantes vekster som er kjent
for å gi allergiske reaksjoner.

Tas til orientering. Bjørk og or er de viltvoksende tresortene som er mest vanlig i Støren.
Rådmannen er klar over at disse artene utløser pollenallergi. I og med at bjørk er noe
som naturlig preger Støren anbefaler Rådmannen likevel at dette er en av de anbefalte
artene i Grønnplan Støren.

Miljøvern: Det er flott at det lages en grønn plan Tas til orientering
for Støren. Siden den ikke er juridisk bindende er
det viktig at den følges opp ved utarbeiding av planer som vil berøre grønn planen.
FM påpeker at kantvegetasjonen er viktig for natur,
miljø og landskapselementer langs Gaula.
Det er viktig at tiltak som gjøres langs vassdrag ikke
påvirker vassdragene i negativ retning og at det er
fokus på å oppretthold muligheten for et økosystem
i og langs vassdrag. Det er i utgangspunktet ikke
tillatt å fjerne kantvegetasjon nærmest elva.
FM ser likevel behovet og er positive ang. til rettelegging ved elva, men uten at det biologiske mangfoldet blir skadelidende. Før det gis tillatelse bør
både NVE og FM uttale seg konkret til planene.

4
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Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Fylkesmannen har ingen innsigelser til planen.
Jernbaneverket
(JBV)

JBV stiller seg positive til utviklingen av Støren Tas til orientering
sentrum, med vektlegging på lokaliseringer som gir
sammenhengende gangfelt/turveier mellom Støren
stasjon og sentrum.
JBV ser at jernbanen er et hinder for ferdsel mellom
de forskjellige områdene på Støren. Det opplyses
imidlertid om at det ikke foreligger konkret planer
om å gjøre noe med dette i regi av JBV.
Generell merknader
JBV tillater ikke utvidet bruk av planoverganger.
Det må vurderes hvorvidt etablering av nye turløyper kan medføre økt trafikk over eksiterende planoverganger eller økt fare for villkryssing. Avbøtende
tiltak må vurderes og skal godkjennes av JBV.

Rådmannen mener at ett av de viktigste formålene med Grønnplan Støren er å gjøre
Gaula mer tilgjengelig for innbyggerne. Planlagt sti langs Gaula er ett grep for å oppnå
dette målet. Rådmannen er klar over at stien
vil kunne medføre økt ferdsel. Rådmannen
JBVs konstruksjoner med tilhørende anlegg må ikke har likevel forstått det slik at dette er en godt
skades eller gi vesentlig ulempe for jernbanedrift.
etablert planovergang som er åpen for allmenn ferdsel. Det er allerede etablert camJBVs tekniske regelverk som må legges til grunn for ping og bolig-/industriområde på hver side
planlegging og etablering av nye veger/gangstier.
av linja. Det må påregnes at denne overgangBeplantning må ikke komme i sikkerhetsmessig en også blir brukt i fremtida.
konflikt med jernbanespor og togdrift.

5

-62-

Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.
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Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Planfaglige råd
I Grønnplanen for Støren er det et ønske om å
utvide jernbaneundergangen på strekningen Prestteigen – Fredheim. Et slikt tiltak krever regulering
og JBV stiller seg i utgangspunktet positiv til en slik
utbedring.
Planlagte atkomstvei langs østsiden av jernbanen Tas til orientering
(pågående reguleringsarbeid øst for jernbanen ved
Volløyen) kan benyttes for gående og syklende, men
stenges for kjørende.
Det antas at turløypetrase Frøsetøran – Volløyan Turløype er planlagt på eksisterende vei.
skal gå langs eksisterende vei. Dersom det ikke er
tilfelle må stien reguleres.
JBV forutsetter at etablering av turløyper i område
Soknes/Liøya ikke vil medføre økt ferdsel og fare
for villkrysssing. Dersom det viser seg å være tilfelle Tas til orientering
vil det komme krav om sikring i fremtidig reguleringsarbeid.
Ved beplantning av trær må det sikres at vegetasjon
ikke kommer i konflikt med jernbanespor og togTas til orientering
drift.
Viser til Grønn planens del 5 – ansvarsfordeling og
vedlikehold. JBV har ansvar for etablering og vedli- Tas til orientering
kehold og vil gjerne foreslå en nærmere gjennomgang av ansvarsfordeling mellom MGK og Rom
eiendom.

6
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Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Planfaglige krav og sikkerhet
Ang. turløype under Rørosbanen ved Volløyan.
Kommunen må vurdere om en slik gangtrase lar seg
gjennomføre og et slikt tiltak vil kreve reguleringsplan. Det må sikres mot villkryssing, avbøtende
tiltak må på plass samt at flom- og skredfare må
utredes. Det må dessuten legges ved dokumenter
som bekrefter at en slik undergang ikke vil kunne
utsette jernbane med tilhørende anlegg for skade
eller vesentlig ulempe. Det vises til Pbl, TEK 10,
NVEs retningslinjer osv.

Rådmannen mener at det fortsatt er aktuelt å
etablere en enkel tursti langs Gaula og at
dette ville vært meget positivt for innbyggerne i kommunen.

JBV vil ikke tillate etablering av turløypetraseene
1,2,3 ved Moøya og Volløyan, før reguleringsplan Inntegnede turløypeforlag er i tråd med
med nødvendige utredninger foreligger.
overordnet juridisk bindende plan (kommunedelplan Støren) der fremtidige turvegtraseer ligger inne. Det påpekes at kommunen
er planmyndighet og at det er vi som stiller
krav om reguleringsplan. Nødvendige utredninger vil i tilstrekkelig grad bli foretatt i tråd
med kommunens ansvar.

Grunneiere, innbygger, næringsliv, lag, organisasjoner osv.
Næringsforeningen i MG
(NIT)

NIT avd. MG ser behovet for en helhetlig Grønnplan for Støren, og ønsker å støtte det videre arbeidet. Dette er viktig for kommunens innbyggere og
etablert næringsliv, men virker også positivt for å

7
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Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

tiltrekke nye innbyggere.
NIT mener at følgende punkter er svært viktig i
forbindelse med planen:
-

Rådmannen ser behovet for en områdereguBehov for ny regulering på Prestteigen. lering på Prestteigen blant annet med bakTrafikkforholdene tilfredsstiller ikke krave- grunn i trafikksikkerhetsmessige utfordringer.
ne i forhold til trafikale utfordringer.
Det er formålstjenlig at dette blir tatt opp til
vurdering i forbindelse med utarbeidelse av
planstrategi etter valget i høst. Planstrategien
skal vedtas i løpet av ett år etter sammensetningen av nytt kommunestyre.

-

Felles retningslinjer til benke- og avfallsløsninger ol. Bør utarbeides slik at disse kan
hensyn tas når de ulike aktørene skal opparbeide sine grønne arealer/fri arealer.

-

Vedlikehold av Grønt arealer i Støren må
ses i sammenheng. En bør strekke seg etter
å få til en felles vedlikeholdsplan for ulike
områder eid av kommune og næringsliv,
slik at områder holder samme standard.
Næringen ser for seg et samarbeide mellom
ulike aktører f. eks kommunens driftsapparat, næringsdrivende, MG ASVO, frivilligsentralen og/eller elevene fra skolene.

-

NIT ønsker at Støren skal fremstå som en- Rådmannen imøteser innspillet til NIT og
hetlig, innbydende og attraktiv, noe vi hå- anbefaler/håper at NIT tar rollen med å
per og tror at Grønnplanen vil være et vik- koordinere de foreslåtte aktørene i et samar-

Rådmannen mener dette er et meget relevant
innspill, og håper at Grønnplan Støren kan
være en veileder for det videre arbeidet. Etter
hvert som grønne arealer blir opparbeidet vil
det være viktig å samarbeide om vedlikehold
med tanke på helhetstenkning. Aktørene som
NIT her foreslår vil være meget aktuelle i et
slikt samarbeid.

8
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Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

tig fundament for å oppnå. Vi oppfordrer beidsforum.
til å etablere samarbeidsforum, hvor flere
av de nevnte aktørene bør delta. Næringslivet skal i alle fall bidra med det vi har evne
og forutsetning for. Det er viktig å ikke legge listen for høyt i starten, men komme i
gang med enkle og fornuftige tiltak.
Knut G Viser til Møteplass ved utløpet av Sokna ved Nesset
Frøseth
(J). Eiendommen blir benyttet til utleie for laksefiskere. Det er ønskelig at område tas ut som møte3/1
plass, fordi det vil være forstyrrende for grunneiers
næringsmessige utleieform.

Nesset er i henhold til rekkefølgebestemmelser i kommunedelplan Støren avsatt til fremtidig Sentrumsformål, etter at aksen Korsen –
Prestteigen er utbygd.

Rådmannen anbefaler at sti og ny møteplass
Vil også opplyse om at min eiendom i stor grad har tas ut av Grønnplanen i denne omgang i
bidratt til kommunens innbyggere i form av bolig- påvente av evt. fremtidig utvikling.
område, skianlegg og nytt vannverk. Håper på forståelse for dette.

Bjørn
Nybjerkan
45/8

Viser til Møteplass ved utløpet av Sokna ved Nesset Viser til Rådmannens vurdering angående
(J). Som grunneier for deler av området er det ikke innspill til Knut Gunnar Frøseth.
ønskelig med sti og møteplass her. Det er også et
etablert flomløp for Sokna som går gjennom planlagt område.

Louise L. Turløype 6 – gammel lysløype:
S Elsouri
- Hele traseen bør ha lys i vinterhalvåret og
Tas til orientering
46/2
brøytes slik at den den kan brukes både
sommer og vinter
- Eksisterende
trase
må
tilretteleg- I mellom eksisterende turløype i idrettspar9
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Rådmannens vurderinger og anbefalinger

ges/bearbeides slik at den igjen kan utgjøre
flere runder. Det foreslås en lengre sløyfe
videre forbi Liøya barnehage – sørover forbi miljøstasjon – opp til gamle E6 ved Liøya gård (ønskelig med gang- og sykkelvei
langs gamle E6).
Trase ved Liøya barnehage bør gå helt frem
til barnehagen og også ha forbindelse til
fortau på «skoleveien» forbi idrettsparken.

ken og Liøya gård er det i dag en skråning
med vegetasjon som er egnet som en forlengelse av eksisterende turløype 6. Fordelen
med denne forlengelsen er at turgåere da kan
gå i en trafikksikker turløype og dermed
unngå en uoversiktlig sving sør for Soknes
leir. Rådmannen anbefaler derfor å koble
sammen turløype 6 og 9 ved Liøya gård og
gangfelt ved Liøya barnehage i henhold til
innspill.

Turløype 9 – om Soknesøra:
- Det bør være gangfelt og belysning langs
hele traseen slik at den også kunne brukes
som skolevei og turvei for barn og unge
(gamle E6)

Rådmannen har bevisst valgt å fokusere på å
utvikle eksisterende grønne områder, og
knytte disse sammen for å skape et helhetlig
sentrum. Det er viktig at dette ikke er for
ambisiøst i en startfase, og det er derfor valgt
å avslutte ved Liøya barnehage i sør (selv om
turløyper går utover dette området). Rådmannen anbefaler at belysning i forhold til
gangfelt kommer opp ved rullering av en
trafikksikkerhetsplan.

-

-

Eksisterende gangfelt nordover fra Soknesørakrysset og mot Liøya bør flyttes til den
andre siden av veien slik at det ikke blir
kryssinger/avkjørsler inn mot industriområdene. Kanskje kunne «grønt område»
mellom E6 og industrivei vært beplantet og
brukt til dette formålet. Dette ville vært trafikksikkert og samtidig gi et visuelt bedre

Rådmannen viser til fremtidig rullering av
trafikksikkerhetsplan
Angående utvikling av grønt område mellom
E6 og industrivei i Liøya anbefaler Rådmannen at arealet blir liggende som det er i påvente av utbygging E6 gjennom Gauldalen.

10
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Rådmannens vurderinger og anbefalinger

inntrykk av industriområdet i Liøya.
Forslag til ny turløype 10 (med forbindelse til 5,6,
og 7):
- Fortsettelse av turløype 5 forbi Flatreitan
og ned etablert vei til Storløkkjgrenda via
Sagmo og ned til gamle E6 (mellom Soknesøra og Gunhilddsøien). Dette er en ukjent
perle, men brukes mye av de som allerede
er kjent i område. Som grunneier ønsker jeg
å tilrettelegge for økt ferdsel av denne turløypa ved tilrettelegging av rast i lavvo,
merking av severdigheter(landskap, fauna
og kulturminner) og evt. gjenåpning av
gamle ferdselsveier i området.

Rådmannen mener dette er et godt innspill til
en turløype som allerede er i bruk. Det er
dessuten positivt at grunneier tar initiativ til
videreutvikling. Rådmannen anbefaler at
turløype nr. 10 legges inn som foreslått.

Tilleggs trase for turløype 8 – Våttåsen:
Rådmannen mener dette er et godt forslag og
- Lurer på om det er mulig å komme seg anbefaler at dette vurderes nærmere ved en
til/fra Våttåsen om Gunhildsøien slik at fremtidig revisjon.
dette kunne blitt en rundløype.
Sluttkommentar:
Tilslutt ønsker jeg å etterspørre om det kan vurderes
egen merking av turløyper som er egnet for ferdsel
på sykkel og hest. Storlykkja gård er å betegne som
hestesenter og har per i dag et tilbud til allmennheten. Det har tidligere vært nevnt en standardisert
«merkeordning» som hadde vært mulig å bruke.

Grønnplan Støren omfatter en rekke utvalgte
tema. Merking har imidlertid ikke vært et
tema i denne omgang, men ved en fremtidig
revisjon kan dette vurderes som et eget tema.

11
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Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Eldres råd Rådene mener det er viktig å se nærmere på:
Rådmannen viser til NIT sin uttalelse og
og Rådet
- Ansvar og organisering for gjennomføring anbefaler at det etableres et samarbeidsforum
for menav planen
av ulike aktører, der NIT tar en aktiv rolle.
nesker
- Helhetstenking og langsiktighet
med ned- Vedlikehold – hvem har ansvaret?
satt funk- Ambisjons- og detaljnivå synes å være på et
sjonsevne
realistisk nivå
- Kommunen bør være initiativtaker og sørge
for et forpliktende samarbeid med: lokalt
næringsliv, frivillige, skoler, vegvesen
- Det bør konkretiseres hvilke tiltak som skal
gjøres ette at planen er vedtatt og prosjektperioden er over
- Vurdere stilling som kommunegartner
- Vurdere søknad om eksterne prosjektmidler
- Studietur for å vise gode eksempler
- Ang. utplassering/valg av utemøbler er det
hensiktsmessig å tilstrebe samme type benker overalt. Vedlikehold må være enkelt.
Rådene slutter seg ellers til planen og imøteser foreslåtte tiltak.
Utvalg for
Helse- og
omsorg
(HO)

HO slutter seg i hovedsak til uttalelse i Eldres råd Tas til orientering.
og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De støtter likevel ikke ansettelsen av egen
kommunegartner, men mener dette kunne vært løst
innenfor kommunens vaktmestertjeneste (tatt i
betraktning kommunens økonomi).

Folkehelsekoordi-

Romfunksjoner:
Det presiseres

at

det

eksisterer

Rådmannen er orientert om at det finnes
fotballøk- eksisterende områder for lek i boligområde12
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nator
v/Kristin
Myklevoll

ker/lekeplasser i planen. Disse bør nevnes som ne, men for å avgrense planen er disse områeksisterende ressurser og sikres i planen.
dene ikke tatt med i denne planen. Det kan
imidlertid vurderes som eget tema i en fremUtendørs aktivitetsområde/treningspark:
tidig rullering.
Utendørs teningspark/aktivitetsområde er et godt
folkehelsetiltak. Det vises til «Tufteparken» som et Tas til orientering. Rådmannen mener at
eksempel. Det kunne vært gunstig med flere slike fremtidige møteplasser som for eksempel
anlegg. Prestteigen, Gaula natursenter eller Støren området rundt idrettsparken, natursenteret
idrettspark ville ha egnet seg sammen med etablerte osv. kan egne seg og tilrettelegges for omtalte
formål.
lekeområder.
Prestteigen:
Prestteigen er dårlig utnyttet og store deler av området fremstår som en parkeringsplass for pendlende og handlende. Pendlere bør ut av sentrumskjernen og parkeringsavgift bør vurderes. Området bak
statoilstasjonen bør også omgjøres til et område
hvor folk vil oppholde seg. Folkehelsekoordinator
ser viktigheten av å etablere en reguleringsplan.

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Rådmannen ser et stort behov for en områderegulering på Prestteigen. Rådmannen
anbefaler at dette tas opp til vurdering i
kommunens planstrategi. Planstrategien skal
vedtas i løpet av ett år etter sammensetningen
av nytt kommunestyre.

Gangfelt/Turveier: planen viser at det i stor grad er Tas til orientering.
tatt hensyn til fotgjengere med begrunnelse i gevinster for samfunn/individ samt trygghet og trivsel.
Det presiseres videre at gangfelt/turveier er viktig
forebyggende tiltak i forhold til overvekt og andre
sykdommer som fedme medfører samt ledd- og
muskelproblematikk.
Vann er fascinerende og sammenhengende sti og
benker langs Gaula ville hatt stor betydning hverdagsaktiviteter hos befolkningen.

13

-70-

Anbefaling
rådmannen

Vedtak 2. g.
behandling

Dok.nr.

Avsender
Gnr./bnr

Sammendrag av merknad/innspill

Rådmannens vurderinger og anbefalinger

Lysløype: Den «gamle lysløypa» rundt barneskolen
er ødelagt i forbindelse med husbygging og bør
prioriteres. Løypa ble brukt både av skiløpere, turgåere og joggere og er et meget godt folkehelsetiltak.

Rådmannen kan opplyse om at påpekte område er planavklart i ny reguleringsplan for
Teigen boligområde, og at det nå er opptil
kommunens driftsseksjon (EKT) og gjenopprette denne traseen.

Generelt bør punktet om gangfelt/turveier prioriteres høyt fremover.
Belysning: Belysning langs gang og sykkelbaner vil
Støren sentrum er godt tilrettelagt med gatestimulere til økt bruk i vinterhalvåret.
belysning. Utover sentrum vil dette være et
Gulv i sentrum: Viser til Norges handicapsforbunds aktuelt innspill til revisjon av trafikksikkerhefte.
hetsplan.
Midtre
Gauldal
ASVO AS
(ASVO)

ASVO ønsker å orientere om at de kan være inter- Tas til orientering. Rådmannen anbefaler at
essert i å ta på seg driftsoppgaver i forbindelse med ASVO blir med i et fremtidig samarbeidsfostell av grøntarealer og lignende. ASVO produserer rum for utvikling av Støren.
dessuten utemøbler som eventuelt kan brukes i
forbindelse med utvikling av Støren.

14
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Rådmannen har gjort følgende endringer i planutkast:
Kart:




Sti og fremtidig møteplass (J) ved utløpet av Sokna tas ut
Sammenkobling av turløype 6 og 9 ved Liøya gård og Liøya barnehage
Fortsettelse av turløype 5 ut av planområde og inn på turløype 7 – NY TURLØYPE 10

Skriftlig del:

Nytt punkt ang. allergi/universell utforming (s.6)

Ny beskrivelse av sammenkobling turløype 5 og 7 – NY TURLØYPE 10

Endring av tekst under strategi møbler og bilder (s. 10, 11 og 12)

Endring av del 5 (s.22)
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Saksframlegg

Arkivnr. K12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/3927-2
Utvalgssak
Møtedato
16/15
16.02.2015
Saksbehandler: Kai Børge Amdal

Vedtak - Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - Midtre
Gauldal kommune

Dokumenter i saken:
1 I Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder
2 S Vedtak - Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Midtre Gauldal kommune

Miljødirektoratet

Saksopplysninger
Kommunene har mottatt tilbud fra Miljødirektoratet om å overta forvaltningsansvaret for
verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. For verneområder som ligger i tilknytning til
verneområder som i dag forvaltes av et nasjonalparkstyre/verneområdestyre, er det av
Miljødirektoratet gjort en vurdering av at det er mest hensiktsmessig at forvaltningen legges til
styret. Dette er tidligere behandlet i sak 6/15 i Utvalg for Næring, Plan og Miljø.
Tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet omfatter i denne omgang verneområder som ligger
innenfor k kommune og som pr. i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer. For
verneområder som strekker seg over flere kommuner, vil aktuelle kommuner få tilbud om
forvaltningsmyndighet når det er tatt stilling til fremtidig kommunestruktur gjennom regjeringens
arbeid med kommunereformen.
Tilbudet om delegering av forvaltningsmyndighet gis under følgende
forutsetninger:
• Kommunen må si ja eller nei til å overta forvaltningsmyndighet for alle verneområder som
omfattes av dette tilbudet.
• Verneområder opprettet i medhold av naturmangfoldloven og den tidligere naturvernloven
har nasjonale verneinteresser, og skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige
retningslinjer for forvaltning av verneområder.
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• Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om utøvelse av forvaltningsmyndigheten.
• Kommunene kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriftene til andre
instanser eller organisasjoner.
• Miljødirektoratet kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunene kan også si fra seg
ansvaret som forvaltningsmyndighet.
• Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for organiseringen av
oppsynsvirksomheten i verneområdene.
Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med nødvendig
fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god forvaltningskompetanse
slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig.
• Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.
• Ansvaret som forvaltningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige ressurser til
administrasjon og saksbehandling.
• Kommunen kan søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og tiltak i
verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av Stortinget. Søknad om
midler skal sendes til Fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist.
For Midtre Gauldal kommune vil dette gjelde verneområdene:
-

Holtvatna naturreservat
Gåstjønnan naturreservat
Samsjøen naturreservat
Henddalen naturreservat
Kvasshyllan naturreservat
Granøien plantefredningsområde.

Vurdering
Saken ble diskutert av Utvalg for Næring Plan og Miljø i møte 19. januar i forbindelse med
behandling av sak 6/15 der kommunen skulle gi uttalelse til Nasjonalparkstyret om overtakelse av
ansvar for verneområder som grenser til områder underlagt Nasjonalparkstyret.
I kravene fra Miljødirektoratet står det at forvaltningsmyndigheten skal vurdere behov og
nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Plan for skjøtsel og
eventuell tilrettelegging bør inngå i en godkjent forvaltningsplan.
Kommunen kan ifølge Miljødirektoratet søke midler fra Fylkesmannen til skjøtselstiltak. Dette
tildeles innenfor rammer fastsatt av Stortinget hvert år.
Rådmannen leser dette slik at det vil kunne søkes midler til selve gjennomføringen av tiltakene.
Likevel vil det ligge en del jobb i dette arbeidet som kommunene selv må dekke kostnadene av.
Dette spesielt gjennom planarbeid innenfor verneområdene.
I forhold til de krav som settes til kommunene for å kunne overta forvaltningsansvaret, ser
rådmannen det slik at kommunen fyller disse. Det vil likevel være et kapasitetsspørsmål sett opp
imot andre prioriterte og lovpålagte oppgaver for administrasjonen.
Kommunen kan velge å si fra seg ansvaret for verneområdene på et senere tidspunkt. Rådmannen
vurderer dette som en god løsning hvis en ser at et slikt valg har vært feil. Likevel vurderer
rådmannen det slik at hvis kommunen først velger å sitte med anvaret så må dette være ut fra et
ønske om å overta forvaltningen samt at en ser at dette lar seg gjøre kapasitetsmessig og
økonomisk. Å bruke dette som en prøveperiode vil ikke være en god løsning og det vil ikke føre til
en kontinuitet i forvaltningen.
En overtakelse av forvaltningsansvaret vil kunne gi en mer lokal forvaltning av verneområdene i
kommunen. Likevel er det slik at forvaltningsmyndigheten, uansett nivå, må forholde seg til
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vernereglene fastsatt i verneforskriften. Myndigheten vil være begrenset til den rådighet som er
direkte hjemlet i verneforskriften.
Kommunen vil gjennom dette få myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den
enkelte verneforskrift eller naturmangfoldloven. I tillegg får kommunen et ansvar om å rapportere
om forvaltningen av verneområdene til fylkesmannen etter fastsatte frister. Dette er noe som vil
påføre kommune flere oppgaver uten at dette blir kompensert.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vil ikke ta imot tilbudet om å få overta forvaltningsansvaret for
verneområder i kommunen.
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Saksframlegg

Arkivnr. K00
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/3965-3
Utvalgssak
Møtedato
17/15
16.02.2015
Saksbehandler: Aril Røttum

Høring - faggrupperapport - "Forenkling av utmarksforvaltningen"

Dokumenter i saken:
1 I Høring - faggrupperapport - "Forenkling av Kommunal- og moderniseringsdepartement
utmarksforvaltningen"
2 I Fremtidig kommunestruktur - rapport
Sør-Trøndelag/Hedmark fjellstyresamband
angående forenkling av
utmarksforvaltningen
3 S Høring - faggrupperapport - "Forenkling av
utmarksforvaltningen"

Saksopplysninger
Høring – faggrupperapport «Forenkling av utmarksforvaltningen».
En faggruppe nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, (KMD) i samarbeid med
Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har avgitt en
rapport som innehar forslag til tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen i landet.
Faggruppen ble bedt om å ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvollan, punkt 8
«Levende lokaldemokrati». Forslagene fra faggruppen skulle legge til grunn at brukerne skal oppleve
en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling, og at kommunene skal tildeles større ansvar
og myndighet innen utmarksforvaltningen. Forslagene er samlet i kapittel 6 i rapporten.
Departementene vil ta stilling til forslagene og gjøre prioritering av hvilke tiltak det skal tas fatt på
etter at høringen er gjennomført. Det er bedt om synspunkter på de forslåtte tiltakene, og
høringsfristen er satt til 27. feb 2015.
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Det er spesielt bedt om synspunkter på:
 Vil de forslåtte tiltakene bidra til forenkling i utmarksforvaltningen?
 Er det andre tiltak som er viktige å få belyst og gjennomført?

Faktiske opplysninger, her har vi tatt inn sammendraget fra rapporten
Rapporten er utarbeidet av en faggruppe med mandat til å foreslå tiltak slik at brukerne skal oppleve
en vesentlig forenkling, og at kommunene får større ansvar og myndighet i utmarksforvaltningen.
Faggruppen mener at utmarksforvaltningen er kompleks og til dels utilgjengelig for brukerne.
Utmarksforvaltningen fremstår som sektorstyrt, ressurskrevende og lite helhetlig.
- Det er en rekke særorganer i utmarksforvaltningen i tillegg til kommuner.
Fylkeskommuner og fylkesmenn.
- Den rettslige reguleringen av utmarka er fragmentert.
- Det er uklar fordeling av ansvar og myndighet mellom sektorer og beslutningsnivåer.
- Det er uklare, og ofte lite forenlige mål på nasjonalt nivå.
Faggruppen foreslår en del prinsipper som bør legges til grunn for tiltakene:
- Kommunene bør tillegges flest mulig oppgaver. De må tilstrekkelig kapasitet. Relevant
kompetanse og distanse i forvaltningen. Kommunen må ha arealmessig størrelse
tilpasset naturressursen, spesielt der det er nasjonale og internasjonale forpliktelser.
- Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom der også roller og
ansvar i utmarksforvaltningen er avklart.
- Relevante oppgaver bør i størst mulig grad samles i ett forvaltningsorgan.
- Fylkesmannen bør ha ansvaret for statlig samordning, spisskompetanse og
legalitetskontroll.
Faggruppen mener at en varig forenkling av utmarksforvaltningen krever grunnleggende tiltak. Det
foreslås følgende:
- Kommunene bør overta forvaltning av verneområder som i sin helhet ligger i
kommunene, samt flere fiske- og viltoppgaver. Det gis mulighet for delegasjon i
verneområder. Rapporteringssystemer integreres i etablerte systemer.
- Det bør etableres strategiske utmarksstyrer med ansvar for store verneområder og
villreinforvaltning i områder der det er villrein.
- Kommunene bør ha førstelinjeansvar for alle saker i utmarksforvaltningen, og det bør
utarbeides en samlet IKT – løsning for brukerhenvendelser.
- Det bør utvikles en tydeligere rolle- og arbeidsdeling mellom Statens naturoppsyn og
forvaltningsmyndighetene. Fjelltjenesten bør overføres til Statens naturoppsyn.
En del tiltak har en mer overordnet karakter:
- Nasjonal politikk bør samordnes og bli mer tydelig.
- Det bør utvikles mer kunnskap om naturressurser.
- Det bør igangsettes et lovarbeid for å revidere forvaltningen i statsallmenninger.
- Det bør nedsettes et lovutvalg for utmarka.
I tillegg har gruppen foreslått igangsetting av kompetanseutviklingstiltak for kommunene og
avklaring av eiendomsforhold i utskiftede bo.
Faggruppen mener at tiltakene samlet vil gi både vesentlig forenkling for brukerne og et større
kommunalt handlingsrom for å utvikle en helhetlig utmarksforvaltning.
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Vurdering
Faggruppens mandat er å foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Det er grunnleggende at
brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling, og at kommunene
skal tildeles større ansvar og myndighet i spørsmål knyttet til utmarksforvaltning.
Arbeidet skal likevel avgrenses mot arbeidet med kommunereformen og arbeidsdelingen mellom
forvaltningsnivåer.
Kommunen har i det videre arbeid med høringen vurdert forslagene under kapittel 6.
Kommunens kommentarer til de ulike forslagene er skrevet i kursiv.
6.1

Større ansvar og myndighet til kommunene.

Kommunen har mange oppgaver utmarksforvaltningen bl.a gjennom PBL, vilt og fisk. Faggruppen
mener at flere oppgaver bør legges til kommunene. Dette gjelder:
- Ansvar for forvaltning av verneområder som i sin helhet ligger innenfor kommunens
grenser.
Kommentar: Kommunen har allerede behandlet dette i annen høringssak. (gjelder naturreservat)
I utgangspunktet ønsker kommunen å forvalte landskapsvernområdene selv (LVO). Dette fordi det er i
LVO det foregår mest landbruksmessig næringsvirksomhet som kommunene vil ha hånd om selv.
Kommunene forvalter mange ordninger her som verneområdeforvaltningen ikke håndterer. Det kan bli
enklere for brukerne om all virksomheten i LVO ligger under kommunal forvaltning. Det kan fortsatt være
felles forvaltning av nasjonalparken da dennes grenser går over flere kommuner og 2 fylker.
-

Vernemyndigheten bør vedta et delegasjonsreglement for alle unntaks- og
dispensasjonsbestemmelser i verneforskrift. Her bør det være mulighet for delegasjon til
kommunene.

Kommentar. Kommunen er positiv til å behandle saker etter delegasjon fra nasjonalparkstyret for saker i
nasjonalparken.
-

Hensynet til naturbasert næringsutvikling bør i større grad integreres innen forvaltning
av utmark.

Kommentar. Enig.
Kommunene bør være førstelinjetjeneste for alle brukerhenvendelser innen forvaltning av utmark.
Kommentar: Enig
Fylkeskommunens oppgaver med bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven og jaktbare arter
etter viltloven bør overføres til kommunen. Dersom oppgavene på kort sikt ikke kan overføres til
kommunene, tilbakeføres oppgavene til fylkesmannen til betingelsene for kommunal forvaltning er
tilstede.
Kommentar: Bestandsforvaltningen bør ikke flyttes til kommunene. Selve forvaltningen av viltet lokalt har
kommunene allerede hånd om, men når en snakker om bestandsforvaltning, har nyere forskning vist at kommunene
og i enkelte tilfeller fylkene blir for små til å kunne drive forvaltning av bestander. Eksempelvis er den hjorten vi
forvalter i Midtre-Gauldal Kommune streifende gjennom året og beitesesongene gjennom flere kommuner og i enkelte
tilfeller gjennom 2 fylker.
Det samme gjelder villreinstammen i Forollhogna. Hvis hver enkelt kommune skal drive bestandsforvaltning her
innenfor sin kommune, vil dette bli uoversiktlig og lite helhetlig.
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Villreinstammen forvaltes på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser på en utmerket måte av villreinutvalget.
Dette utvalget består av rettighetshavere valgt på årsmøtet i Forollhogna villreinområde.
Det har i de siste årene blitt oppfordret til samarbeid over fylkesgrensene for å kunne forvalte hele bestander. Det bør
derfor være et organ som holder et overblikk over det store bildet. Kommunene vil i dette tilfellet, selv etter en evt
kommunereform være for små til det.
Kommunene kan fastsette bestemmelser i randsonen til verneområder for å forhindre vesentlig
forringelse av verneverdier i verneområdene.
Kommentar: Dette må det være opp til kommunene selv å bestemme.
6.2

Førstelinjeansvar for kommunene.

Med bakgrunn i å gjøre utmarksforvaltningen mest mulig brukervennlig, forslås det at kommunene
skal være førstelinje for alle brukerhenvendelser som gjelder forvaltning av utmark. Dette innebærer
at kommunene blir bindeleddet mellom brukere og andre deler av forvaltningen.
Kommentar: Dette oppfattes riktig i mange sammenhenger hvor saker er avhengig av uttalelser og vedtak fra
flere instanser/nivåer som kommunene også må forholde seg til. Dette er også tilfelle i andre sakskomplekser, for
eksempel i saksbehandling etter plan- og bygningsloven der uttalelser må innhentes fra andre, og nydyrkingssaker der
det innhentes uttalelser fra andre som fylkeskommunen, sameting og fylkesmannen etter behov. Brukerne kjenner
mange av saksbehandlerne i kommunene og har ellers lettere for å ta kontakt med kommunen enn for eksempel
fylkesmannen i ulike sakssammenhenger.
Dette vil innebære at kommunen mottar alle søknader og formidler vedtak, mottar klager og formidler klager til rett
instans. Og kommunene gis veiledningsansvar.
Førstelinjeansvaret for kommunene vil således gi brukerne èn dør inn og èn dør ut av forvaltningsapparatet. Dette er
vi enige i.
6.3

Kapasitet og kompetanse i kommunene

Kommunene bør ha generell kompetanse innen utmarksforvaltning, herunder i miljø- og
landbruksspørsmål. Fylkesmannen bør ha nødvendig supplerende spisskompetanse, slik at
kommunene kan benytte seg av denne etter behov.
Det bør derfor organiseres et systematisk opplæringstilbud for kommunene. Det bør videre utvikles
en særskilt veileder for kommunenes arbeid.
Kommentar: Kommunene har bred kompetanse fra ulik saksbehandling i mange sammenhenger også med
tanke på utmarksforvaltning. Det kan likevel være fornuftig å etablere et systematisk opplæringstilbud. Dette kan
være nettbasert for å bli mest mulig effektivt. Det er ikke nødvendig med store kostbare samlinger.
Kommunen kan ikke se at det må være tilstrekkelig distanse til brukerinteressene. Vi tenker da på de som har
bruksrettigheter i statsallmenningene. Kommunene må ikke bli større for å ivareta habiliteten og rettssikkerhet
innenfor spørsmål om disse brukerinteresser. Noen ganger oppleves det at avstanden blir for stor. Kommunen mener at
det er meget viktig med deltagelse fra brukerne for å ivareta disse brukerinteressene på en god og forsvarlig måte.
6.4

Utmarksstyrer

Enkelte ressurser i utmarksområdene befinner seg i store sammenhengende naturområder, og må
forvaltes på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette gjelder verneområder og villreinnemder
mfl.
Faggruppen mener at slike ressurser bør forvaltes av ett organ på nivå over enkeltkommuner.
Det forslås i hovedsak følgende:
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Verneområdestyrene erstattes av utmarksstyrer som ivaretar sakene innenfor verneområdet og
villreinområdet.
Utmarksstyrene bør ha en strategisk rolle med avklarte oppgaver og kunne delegere myndighet til
sekretariatet og kommunene, og skal lage nødv. forvaltningsplaner.
Utmarksstyret bør ha tydeligere ansvar for forvaltningsoppsynet.
Utmarksstyret bør være bredt sammensatt, men ikke nødvendigvis slik at alle kommunene blir
representert til en hver tid, og være oppnevnt av miljødirektoratet etter forslag fra kommunene.
Sekretariatet legges til fylkesmannen. Faggruppen mener at det vil være store fordeler forbundet
med å samle ansvar og myndighet for forvaltningen av større områder i et regionalt organ.
Kommentar: I hovedsak ser det ut som om dette dreier seg om nasjonalparkstyret og villreinnemda for vårt
vedkommende. Dagens ordning med nasjonalparkstyre er relativt ny, og villreinnemdene er nylig blitt omorganisert.
Villreinnemdas oppgaver er knyttet til villreinstammen i Forollhogna, og er vel for det meste begrenset til dette. Vi
kan ikke se den helt store effekten av å endre på denne organiseringen. Endring av dette vil kanskje i praksis si at
villreinnemdas oppgaver legges under nasjonalparkstyret og så gir vi dem navnet utmarksstyre for Forollhogna. Det
kan hende at utmarksstyret får ansvaret for den regionale planen for villreinen gjennom denne omorganiseringen.
Kommunen har ingen kommentar til dette. Det er villreinutvalget for Forollhogna villreinområde som har den daglige
forvaltningen av villreinstammen i Forollhogna. Dette utvalget velges på årsmøte blant rettighetshavere. Det forutsettes
at dette ikke endres gjennom denne forenklingen.
6.5

IKT – løsninger for utmarksforvaltning

Lett tilgjengelig kunnskap og elektroniske søknadsprosedyrer er en viktig forutsetning for at
brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling av utmarksforvaltningen.
Det foreslås at det bør opprettes et felles elektronisk søknadssystem for tillatelser og dispensasjoner,
og det bør etableres en felles nasjonal portal for utmarksforvaltning med søknads- og klageskjemaer
mm. Det bør opprettes lenker til andre hjemmesider mm.
Kommentar: Etter at systemet er godt innarbeid kan det bli slik at en samlet portal vil kunne medføre mer
effektiv forvaltning og noe avbyråkratisering, og føre til reduserte antall skriftlige og muntlige henvendelser som
kommunene må besvare over tid.
6.6

Rapportering og dokumentasjon

I dag rapporterer kommunene ulike informasjon inn i KOSTRA. For utmarksforvaltning gjelder
dette saker etter motorferdselloven, friluftsloven mfl.
Faggruppen anbefaler at kommunene skal rapportere all sin forvaltningsvirksomhet i utmark,
inkludert de nye oppgavene, til KOSTRA.
Kommentar: Det må gjøres en mere nøyaktig vurdering over hva som er relevant å rapportere inn i
KOSTRA. Spesielt i forhold til hva som er positiv informasjon for brukerne, og ikke informasjon som kan brukes
negativt av forvaltningen i ulike sammenhenger.
6.7

Naturoppsyn

Etter lov om statlig naturoppsyn; skal SNO føre kontroll med overtredelser av flere lover i utmark,
og kan drive veiledning og informasjon i tillegg til skjøtsel og registrering mm.
Naturoppsyn i utmark utføres i dag av flere aktører, bl.a kommunene, politiet, fjelltjenesten,
fjelloppsynet til fjellstyrene og SNO. SNO kjøper oppsynstjenester av flere av disse.
Faggruppen har fått tilbakemelding om at samarbeidet om tjenestekjøp har fungert tilfredsstillende,
og at det operative samarbeidet gjennom tjenestekjøp er i positiv utvikling. Faggruppen er likevel av
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den oppfatning at tre naturoppsynsordninger på statens grunn er en uhensiktsmessig organisering
vurdert opp mot samlet ressursbruk. De mener at det er potensiale for forenkling for brukerne.
Hovedaktørene er fjelltjenesten, som i Finnmark er lagt under SNO, fjelltjenesten i Nordland og
Troms, fjelloppsynet til fjellstyrene og SNO.
Faggruppen mener at på bakgrunn av gode erfaringer fra Finnmark bør fjelltjenesten overføres til
SNO i Norland og Troms.
For statsallmenningene i Sør – og Midt Norge er det også to oppsyn: SNO og fjelloppsynet. En
overføring av fjelloppsynet til SNO får økonomiske konsekvenser for fjellstyrene, og faggruppen
mener at en slik ordning ikke kan vurderes isolert fra resten av forvaltningen av statsallmenningene.
Faggruppen foreslår følgende:
 Det bør utvikles en tydeligere rollefordeling mellom SNO og forvaltningsmyndighetene
ved at forvaltningsmyndighetene får tydeligere ansvar og mere myndighet til å prioritere
kan-oppgavene.
 Fylkesmannen har ansvaret for koordinering av bestillinger fra samtlige
forvaltningsmyndigheter. SNO utfører kan-oppgaver etter bestilling fra fylkesmannen.
 SNO bør ha ansvar for oppsyn og kontroll i utmarksområder, blant annet med sikte på
Å forebygge miljøkriminalitet (skal-oppgaver).
 SNO bør ha en sterkere regional organisering, og dette leddet bør være part i
bestillingsdialogen med fylkesmannen. Det bør utredes nærmere om mulige løsninger på
regionalt nivå.
 De offentligrettslige oppsynsoppgavene som ligger under fjelltjenesten, bør overføres til
SNO, jf sammenslåingen av Fjelltjenesten i Finnmark og SNO.
 I forbindelse med en foreslått gjennomgang av fjelloven i pkt 6.8 bør de
offentligrettslige oppsynsoppgavene som Fjelloppsynet utfører i medhold av fjelloven,
vurderes lagt til SNO.
Faggruppen mener at disse tiltakene vil bidra til en vesentlig forenkling av organiseringen av
naturoppsynet, at forvaltningsmyndighetens ansvar klargjøres og at bestillingsdialogen forenkles.
For brukerne blir det ett oppsyn å forholde seg til.
Forslagene kan få negative konsekvenser for fjellstyrenes driftsgrunnlag. Det må gjøres en utredning
av disse konsekvensene som en del av et framtidig beslutningsgrunnlag.
Kommentar: Over 40 % arealene i Midtre Gauldal er statsallmenninger som forvaltes av 3 fjellstyrer
sammen med Statskog som grunneier, allmenningesstyrer mfl. Det er derfor av avgjørende betydning at det eksisterer
økonomisk grunnlag for fortsatt drift. I og med at 50 % av oppsynsutgiftene til fjelloppsynet blir refundert, er det
viktig at disse ordningene videreføres. Kommunen kan derfor ikke være enig i at fjelloppsynets virke blir lagt til
SNO. Faggruppen skriver at forslaget kan få økonomiske konsekvenser for fjellstyrene. Kommunen mener at dette
må utredes og avklares før organiseringen av oppsynet blir endret.
6.8

Statsallmenninger

Faggruppen konstaterer at det er et komplekst forvaltningssystem på statsallmenningene, med
Statskog som grunneier og fjellstyrene som rettighetshavernes forvaltningsorgan i mange viktige
bruksrettsspørsmål.
Faggruppen vurderer å overføre offentligrettslige oppgaver i statsallmenningene som i dag er tillagt
Statskog og fjellstyrene til kommunene.
De privatrettslige bruksrettighetene i allmenningene ligger fast og vil ikke berøres av faggruppens
forslag.
Faggruppen anbefaler at det settes i gang et særskilt lovarbeid for å revidere forvaltningen av
statsallmenningene. Dette arbeidet bør ta sikte på å avklare ansvars- og oppgavefordelingen mellom
forvaltning etter fjellov og allmenningslov, og kommunal utmarksforvaltning etter gjeldende
lovverk. Disse punktene bør vurderes:
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Statskogs offentligrettslige myndighetsoppgaver etter fjelloven.
Fjellstyrenes offentligrettslige forvaltningsoppgaver etter fjelloven.
Fjellstyrenes offentligrettslige oppsynsoppgaver etter fjelloven.
Det bør foretas en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom Statskog og fjellstyrene
(disponering av grunn og forvaltning av bruksretter).
Allmennhetens tilgang til jakt og fiske i statsallmenning, spesielt når det gjelder
villreinjakt og småviltjakt med hund.

Kommentar: Statsallmenningene er belagt med allmenningsretter som i objektiv forstand er rettsregler som
gjelder for allmenningen. Bruksrettene er subjektive og ligger til en krets som er forskjellig alt etter hvilken bruk det
gjelder. En del retter er personlige og tilkommer alle innbyggere i et bestemt distrikt, mens andre rettigheter er reelle
rettigheter knyttet til fast eiendom som har rett til bruk i allmenningen.
Det kan etter dette sies at allmenningene er strekninger hvor et eller flere bygdelag i kraft av fjelloven har bruksrett.
Det karakteristiske for allmenningsforhold er bruksretten, og at denne utvider seg etter som bygdelagets behov utvikler
seg. De viktigste bruksrettene er: retten til seter og beite, retten til ved og virke, jakt og fiske. Disse allmenningsrettene
inntar en slags mellomting mellom eiendomsrett og begrensede bruksretter på private eiendommer. Det er derfor slik
at:
Kretsen av bruksberettigede og bruksrettenes innhold når det gjelder jordbrukstilknyttede rettigheter ikke berøres av
endret kommunestruktur eller forenkling av utmarksforvaltningen.
Allmenningsgrensen og området den ligger til, beskriver hvem som er innenbygdsboende og har rett til for eksempel
villreinjakt. Det er derfor viktig at Kgl. Res 24. juli 1964 videreføres. Denne definerer innenbygds for jakt (unntak
pkt 3) og fiske til kommunegrensene slik de så ut i 1956.
Dagens kommunegrenser må derfor gjøres gjeldende som definisjon for innenbygdsboende i forhold til jakt på elg, hjort,
dådyr, rådyr og bever og jakt på rovvilt.
Kommunen kan ikke se at det haster med å endre på dagens fjellstyrestruktur før kommunestrukturen er avklart.
Dagens struktur må derfor opprettholdes inntil videre. Det er opplagt at bruksrettene må forvaltes lokalt av personer
som har tilstrekkelig kompetanse for å kunne ivareta rettighetene. Det må til et omfattende lovarbeid for å endre på
dette. Kommunen kan ikke se at dette kan gjennomføres på kort sikt. Kommunen er kjent med at det er en rekke
feil i rapporten som berører statsallmenningene. Kommunen er tilfreds med at Norges fjellstyresamband tar tak i disse
forholdene. Kommunen er ikke tilfreds med at oppgaver som i dag gjøres lokalt kan bli sentralisert. Dette strider mot
regjeringens ønske om å overføre myndighet til lokaldemokratiet.
6.9

Kunnskap om naturressurser

I faggruppens møter med miljø- og landbruksorg. er det påpekt at mangel på kunnskap om
naturtilstand er en vesentlig årsak til konflikter i utmarksforvaltningen. Kravet til kunnskapsbasert
forvaltning har fått sterk forankring i lovverket. Til tross for dette kan mangel på kunnskap fortsatt
være årsak til konflikter.
Faggruppen foreslår:
En nasjonal kartlegging av naturverdier og naturmangfoldet i Norge bør fullføres.
Kommentar. Ingen merknad.
6.10

Uskiftet bo og fragmenterte eierforhold

Mange eiendommer eies av flere i fellesskap etter uoppgjorte dødsbo. Kommuner og andre kan
oppleve det som krevende å finne riktig eier når det skal varsles om ulike tiltak. Faggruppen mener
at uklare eierforhold begrenser mulighetene for en forenkling av utmarksforvaltningen. Dette kan
også være en utfordring i andre sammenhenger. Det anbefales at det arbeides videre med
spørsmålet om opprydding i eierforholdene i utmarka. Mulige tiltak kan være at det blir oppnevnt
en person som får fullmakt på vegne av alle eierne eller det settes en tidsfrist for skifte av dødsbo.
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Kommentar: Kommunen er enig i at de kan settes en tidsfrist for skifte av dødsbo. Dette har også fordeler i
andre sammenhenger som for eksempel ved overdragelse av landbrukseiendommer med boplikt, der alle eierne i et
felleseie vil få boplikt. Dette er ikke hensiktsmessig.

6.11

Mer tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmarka

Den nasjonale politikken i utmarka er sektorbasert, og ulike organer overlapper hverandre.
Tilbakemeldinger tilsier at manglende avklaring på nasjonalt nivå fører til at konflikter skyves
nedover i forvaltningssystemet. Dette gjør utmarksforvaltningen i kommunene lite effektiv.
Faggruppen mener at det bør utformes en tydeligere politisk strategi for den nasjonale
utmarkspolitikken.
Faggruppen mener at:
 Regjeringen bør utforme en mer tydelig nasjonal utmarkspolitikk. Dette må gjenspeiles i
lovgivningen som omhandler utmark.
 Ansvaret for dette bør ligge hos KMD som har ansvaret for kommunene.
 Faggruppen anbefaler at den kommende versjonen av «De nasjonale forventningene til
regional og kommunal planlegging» blir mer presis med hensyn til kommunenes
prioriteringer i utmarksforvaltningen.
Kommentar: Ingen merknad.
6.12

Det bør oppnevnes et lovutvalg for utmark

Etter faggruppens oppfatning er det behov for en mer grunnleggende gjennomgang av
utmarksforvaltningen. Denne er underlagt et komplekst lovregime med et stort antall sektorlover.
Dette betyr at lovene ikke alltid er blitt sett i sammenheng med tilgrensende lover. Dette bidrar til
fragmenterte system som vist i andre avsnitt.
Faggruppen foreslår:
 Det bør oppnevnes et utvalg som får i oppdrag p foreta en samlet gjennomgang av
offentligrettslige lover og forskrifter innen utmarksforvaltningen. Formålet med en slik
gjennomgang er at det legges et lovmessig grunnlag for en langt mer samordnet og
effektiv forvaltning av utmarka.
Kommentar: Kommunen mener at det kan være tilstrekkelig med en gjennomgang for å skape harmonisering
og samordning av lover og rettsregler uten at det foretas større og mer inngripende endringer i lovgivningen.
Dette kan gi tilfredsstillende nok resultat i forhold til å skape en bedre harmonisering og forenkling for både
forvaltningen og brukerne.
6.13

Tiltak- en oppsummering

Her følger en skjematisk oversikt over alle foreslåtte tiltak, kategorisert etter om det er behov for
lovendring eller ikke og hvilket departement som er ansvarlig.
Kommentar: Oppstillingen er oversiktlig, ellers ingen merknad.
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ANDRE, NYE TILTAK – FORSLAG FRA KOMMUNEN
Bakgrunn
Midtre-Gauldal Kommune ved kommunestyret gjennomførte i 1994 i sak 35/94 en plansak etter
Plan- og bygningsloven mtp opprettelse av faste traseer for motorferdsel i utmark på snø. Disse
brukes i dag i kommunens saksbehandling i dispensasjonsgivningen.
Kommunen ønsker å opprette en ordning slik at de som har seter eller fritidshusvære knyttet til de
ulike traseene kan kjøre snøscooter til sine eiendommer etter sommeråpne veger uten at det er
nødvendig med kommunalt løyve som dispensasjon for formålet med transporten. Det må være
tilstrekkelig med grunneiers tillatelse i disse tilfellene. Dette vil bety en stor forenkling for brukerne
våre, og det ville vært noe som brukerne ville ha stor forståelse for.
Kommunen er usikker på om det lar seg gjøre å etablere en løype for rekreasjonskjøring. Dette ble
ikke utredet videre når forsøksprosjektet ble stoppet.
Kommentar: Det er stor forskjell på utfordringene mht motorferdsel i utmark fra kommune til kommune.
Mange kommuner langs kysten har ikke vesentlig vinterføre med snø, og mange innlandskommuner har
fritidsbebyggelse spredt utover langs et utall sommeråpne veier. Kommunene må gis mulighet til å forvalte motorferdsel
i utmark i medhold av plan- og bygningsloven, slik at regelverket blir tilpasset den enkelte kommunes behov. Det må
heller ikke bli slik at alle kommuner må lage rekreasjonsløyper som er åpne for alle.
Dette må bli opp til den enkelte kommune. Det er opplagt at det finnes metoder for å gjøre denne ressurskrevende
jobben mere rasjonell, og i samarbeid med grunneierne.
Økonomiske konsekvenser
Dersom kommunene får tillagt nye oppgaver, vil dette selvfølgelig kreve nye ressurser til
saksbehandling.
Dette er ikke utredet hva dette vil bety av nye økonomiske utredninger for kommunene.
Ut fra de forslagene som foreligger kan det fort estimeres at det for Midtre Gauldal kommune kan
bety vesentlige nye lønnskostnader, spesielt med tanke på at kommunen består av over 40 %
statsallmenninger, og at det i disse områdene eksisterer vesentlige med næringsmessig drift innenfor
landbrukssektoren.
Konklusjon.
Midtre-Gauldal Kommune er åpen for å delta i en dialog om overføring av nye oppgaver mtp
utmarksforvaltning. Herunder må det også avklares hva dette betyr av økonomiske uttellinger for
kommunen. Dette kan likevel ikke skje før en ny kommunestruktur er avklart.
Det forutsettes at regjeringen informerer alle berørte kommuner som har statsallmenninger om at
kretsen av bruksberettigede, og bruksrettenes innhold når det gjelder de jordbrukstilknyttede
rettighetene, ikke berøres av endret kommunestruktur.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune ser at det innenfor enkelte områder kan være hensiktsmessig å gjøre
enkle grep for å få endret utmarksforvaltningen, og gjøre den mere enhetlig, forståelig
brukervennlig for brukerne.
NPM - utvalget slutter seg til konklusjonen og de kommentarer som framkommer i
saksutredningen.
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Saksopplysninger
Bakgrunn
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har fremmet forslag til endring av gjeldende reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt, egengodkjent den 07.05.2012 (planID 2012004). Endringen går ut på å
etablere en ny tilførselsvei inn til øvingsområdet, samt tilrettelegge for bruk av et mobilt knuseverk i
en begrenset periode av året.
Det vises i sin helhet til gjeldende reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt, samt forslag til nytt
kart og endring i bestemmelsene, datert 13.01.2015. Det presiseres at kommunen ikke har mottatt
planbeskrivelse for tiltaket, kun forslag til plankart og nye bestemmelser.
Beliggenhet
Planområdet ligger i nordenden av Engan på Støren, ved starten av dagens tilførselsvei opp til
Kvasshyllan – jfr. Figur 1.
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.
Figur 1: Viser utdrag fra kommunedelplan Støren. Rød pil markerer områdets beliggenhet på Engan. Området er
markert med brun farge.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Området er i utgangspunkt et nedlagt masseuttak som ble avsluttet og tilbakeført i 2009. Området
disponeres i dag som øvingsområde i forbindelse med opplæring i anleggsfag ved Gauldal VGS.
Opplæringen innebærer bruk av anleggs-maskiner og utstyr, samt flytting av masser. Området blir
ikke benyttet til uttak av masser per i dag. Endringen vil heller ikke medføre at det blir åpnet for
uttak av masser.
Adkomst
Dagens adkomst skjer via eksisterende trasé som har utgangspunkt i krysset ved starten av vegen
opp til Kvasshyllan – jfr. Rød pil i figur 2. Adkomsten inn til området beskrives som bratt og
vanskelig å forsere om vinteren, noe som kan generere trafikkfarlige situasjoner. Tiltakshaver ønsker
nå å etablere en ny adkomstvei i et «nytt» område, utenfor gjeldende reguleringsplan. Dette omfatter
et LNF-område mellom øvingsområdet og dagens tilførselsvei opp til Kvasshyllan. Tiltaket
innebærer at dagens adkomst stenges med bom og at ny adkomstvei etableres med nytt kryss, ca. 90
meter nord for dagens avkjørsel – jfr. Blå pil i figur 2. Ny adkomstvei blir liggende langsmed
kotehøyden, delvis på et naturlig anlagt platå for å begrense stigningsgraden. Veibredde er ikke
opplyst.

Figur 2: Viser utdrag fra gjeldende reguleringsplan for området. Rød pil markerer starten på dagens adkomst inn til
området. Blå pil markerer ønsket ny adkomst inn til området.

Mobilt knuseverk
Det ønskes i tillegg å tilrettelegge for begrenset bruk av et mobilt knuseverk i området, for å øke
opplæringstilbudet på anleggslinjen. Tiltakshaver har bemerket at dagens bestemmelser er utydelig
på om mobile anlegg kan tillates. Det er derfor ønskelig å konkretisere formuleringen i
bestemmelsene for å tydeliggjøre at bruken av mobile knuseverk kan tillates, men innenfor
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begrensede perioder i deler av året. Endringen legger opp til at mobilt knuseverk kan benyttes i
læringssammenheng - henholdsvis to uker om våren og to uker om høsten, innenfor dagens
driftstid fra 08:00 til 15:00.
Planavklaring/gjeldende reguleringsplan
Overordnet plan - Kommunedelplan Støren
Området er avsatt som et nåværende område for råstoffutvinning i Kommunedelplan Støren 2014 RU2. Følgende bestemmelser gjelder for RU2:
For nye og økte utvidelser av eksisterende – regulerte og uregulerte – områder, kreves
detaljregulering. Med utvidelser menes økt uttak i arealutstrekning og i dybden.
Gjeldende detaljregulering
Området er videre regulert gjennom reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsområde fra 2012 –
planID 2012004.
Denne åpner for dagens aktivitet i området, men ikke bruk av knuseverk. Ser man på
bestemmelsene kan disse imidlertid tolkes til at mobilt knuseverk kan tillates, men ikke faste
installasjoner. Tiltakshaver ønsker å konkretisere at mobilt knuseverk kan tillates.
Temakart/konsekvenser
Temakart
Tiltaket er kontrollert opp mot Kommunens kartinnsyn, Skog og landskap, NVEs skredatlas og
Miljødepartementets naturbase.
Skog og landskap
Området består av barskog av høy bonitet.
Naturbase
Ingen registreringer av vesentlig betydning.
Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner i området.
NVEs skredatlas
Området ligger innenfor et potensielt jordskredområde og utløpsområde for snøskred. Veien
kommer i tillegg i berøring med et utløsningsområde for snøskred. Disse forholdene, samt
konsekvenser knyttet til dette forholdet er ikke beskrevet av tiltakshaver, men dekkes for det meste
av den opprinnelige planbeskrivelsen – med unntak utløsningsområde for snøskred.
Det også registrert et sikringstiltak for Kvasshyllbekken. Denne berøres av den nye veitraséen.
Tiltakshaver har ikke beskrevet dette forholdet nærmere. Dette forholdet er heller ikke utredet i den
opprinnelige planbeskrivelsen.
Vurdering
Aktiviteten i området er et eksisterende forhold.
Tiltaket er i og for seg positivt når det kommer til anlegging av ny vei. Man vil ta bort et trafikkfarlig
forhold. Rådmannen savner derimot en planbeskrivelse som tar opp de viktigste temaene som støy,
støv og skredfare rundt utvidelsen av planområdet. Rådmannen har etterspurt dette i brev datert
04.12.2014, men har kun mottatt plankart og forslag til endring i bestemmelsene. Tiltakshaver bør
utarbeide dette før planen sendes ut på høring. Tiltakshaver bør også legge ved en støy- og
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støvutredning som viser eventuelle boliger som blir berørt av virksomheten knyttet opp mot
periodevis bruk av mobilt knuseverk i området. Disse må oppsummeres i planbeskrivelsen.
Når det kommer til veien er forslaget langt på vei godt skissert gjennom det nye plankartet. Veien
berører imidlertid et utløsningsområde for snøskred, samt et sikringstiltak for Kvasshyllbekken. Det
har ikke kommet inn merknader til dette gjennom melding om oppstart. Tiltakshaver bør likevel si
noe om hvordan disse forholdene blir berørt og hvilke konsekvenser det kan ha for veien, samt
hvilke konsekvenser veien vil ha for bl.a. sikringstiltaket. NVEs uttalelse vil bli lagt vekt på ved
videre vurdering av disse forholdene.
Avslutningsvis må SOSI-materialet rettes opp før saken sendes på høring.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, legges reguleringsendring for Kvasshyllan
øvingsområde ut til høring og offentlig ettersyn.
Vedtaket forutsetter at tiltakshaver utarbeider en planbeskrivelse som legges ved det resterende
planforslaget. Det skal videre legges ved en støy- og støvutredning knyttet til virksomheten som skal
oppsummeres i planbeskrivelsen. Dette skal foreligge før saken legges ut på høring.
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Varselom oppstart av arbeid med
reguleringsplanendring for Kvasshyllan
øvingsfelt, 45/1

Med hjemmel i plan- og bygningsloven§12-8 varsles
oppstartav arbeid med forslag til reguleringsplanendring for nevnte område.
Planområdeer ca. 10 dekar og ligger på Kvasshyllan/
Enganved Støren. Formåletmed planen er å endre
adkomstentil øvingsfeltet.
Spørsmålog andre henvendelserbes rettet til:
JosteinBrattset,7290 Støren.Tlf. 911 68 710
e- post jostein.brattset@stfk.no
Eventuelleskiftelige innspill eller merknader bes
sendt innen 16.10.2014
Reguleringsplanendringutarbeidesav Erik Elkjær
Jørgensen,Fagskolekart og oppmåling, 7290 Støren
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PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING
KVASSHYLLAN ØVINGSFELT
Planbeskrivelse

Støy: punktet slik det står i dag
Aktiviteten i området begrenses gjennom reguleringsbestemmelse til normal
skoletid, og erfaring tilsier at aktiviteten bare vil skje noen få uker på våren og
høsten. Det skal ikke være knuseverk eller andre faste støyende installasjoner i
øvingsfeltet. Skogen mellom øvingsfeltet og den nærmeste boligen skal
beholdes som vegetasjonsskjerm. Det er derfor ikke grunn til å tro at
aktiviteten vil gi støy som går ut over grenseverdiene i T-1442 (Retningslinjer
for behandling av støy i arealplanleggingen).

Støy: endres til

Aktiviteten i området begrenses gjennom reguleringsbestemmelse til normal
skoletid. Det skal ikke være knuseverk eller andre faste støyende installasjoner i
øvingsfeltet. Det skal imidlertid gis mulighet til å benytte mobilt
knuseverk/sorteringsverk. Dette begrenses til 2 uker vår og høst. Skogen
mellom øvingsfeltet og den nærmeste boligen skal beholdes som
vegetasjonsskjerm. Det er derfor ikke grunn til å tro at aktiviteten vil gi støy
som går ut over grenseverdiene i T-1442 (Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen).
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1. BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG:
1.1.2 Støyskapende aktivitet: punktet slik det står i dag
I området regulert til steinbrudd og masseuttak skal aktiviteten
gjennomføres på dagtid mellom kl. 08.00 og kl. 15.00. Aktiviteten skal ikke
foregå på lørdag og søndag, på helligdager eller skoleferie.
Det skal ikke settes opp knuseverk eller andre faste installasjoner som
skaper støy innenfor øvingsfeltet.

1.1.2 Støyskapende aktivitet: endres til
I området regulert til steinbrudd og masseuttak skal aktiviteten
gjennomføres på dagtid mellom kl. 08.00 og kl. 15.00. Aktiviteten skal ikke
foregå på lørdag og søndag, på helligdager eller skoleferie.
Det skal ikke settes opp knuseverk eller andre faste installasjoner som
skaper støy innenfor øvingsfeltet. Det skal imidlertid gis mulighet til å
benytte mobilt knuseverk/sorteringsverk. Dette begrenses til 2 uker vår og
høst.
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Plankontoret
Hubertina Doeven
Plankontoret
Statens vegvesen - Region midt
Plankontoret
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Jørgen Amdal
Plankontoret
Jørgen Amdahl
Plankontoret

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Plankontoret AS har på vegne av Anita og Bjørnar Heksem fremmet forslag til en privat
detaljreguleringsplan for deler av grunneiendommen gnr: 193 bnr: 6. Planforslaget legger opp til en
utvidelse av et eksisterende hyttefelt ved Enlihaugen i Budal – planID 1989001.
Planprosessen:
Oppstartsmøte ble avholdt mellom tiltakshaver og representanter fra kommunen den 28.05.2014.
Melding om oppstart ble kunngjort i Trønderbladet den 24.06.2014. Frist for uttalelser ble satt til
18.07.2014.
Planforslaget
Det vises i sin helhet til vedlagt planforslag. Planforslaget består av
- Plankart
- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse
Planforslaget vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Enlihaugen hytteområde (planID 1989001) i
sin helhet.
Planforslaget tar utgangspunkt i en utvidelse av det tidligere planområdet, samt tilrettelegging for 9
nye hyttetomter, inkludert teknisk infrastruktur som vei, strøm, vann og avløp. Det legges også opp
til utvidelse av eksisterende hyttetomter. Ny bebyggelse vil bli utformet på tilnærmet lik måte som
den eksisterende fritidsbebyggelsen. Det legges opp til maks 1,5 etasje, samt opptil to
sekundærbygg. Tomtestørrelsen ligger på rundt 1,2 daa pr. tomt. Eksisterende bebyggelse skal
utvides til henholdsvis
Planavklaring
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan. Det omfatter i hovedsak et område avsatt til LNFsone 4G som tillater spredt fritidsbebyggelse, men tre tomter blir liggende i et område avsatt til
LNF-sone 1. Reguleringsplanen legger også opp til en relativt tett bebyggelse, men likevel spredt.
Innkomne merknader
Følgende innspill har kommet til melding om oppstart:
Statens vegvesen i brev datert 25.06.2014
Ingen merknader på nåværende tidspunkt.
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 01.07.2014
Fylkeskommunen forutsetter at det gjennom planarbeidet (planbeskrivelsen) blir gjort en vurdering
av evt. Konflikter med allmenne friluftsinteresser (stier, utkikkspunkt m.v).
Fylkeskommunen har ikke registrert automatiske fredede kulturminner i området og risikoen for at
planen kommer i konflikt med slike i dette området anses som liten.
For øvrig ingen andre merknader på nåværende tidspunkt.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 08.07.2014
(…) Området ser ut til å være bratt og det er derfor viktig at det gjøres plangrep som tar hensyn til
landskapet. Grad av utnytting (jf. Byggteknisk forskrift § 5-1) og bygningens høyde er viktige
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faktorer for å kunne få til en god landskapstilpasning av nye bygg, både i forhold til terrenget og
omkringliggende bygg.
Viser til at tiltaket må vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Det skal gjennomføres en ROS-analyse ved utarbeidelse av utbygging (jfr. PBL § 4-3).
Viser til krav om universell utforming.
For øvrig ingen andre merknader på nåværende tidspunkt.

Vurdering
Planforslaget gir et godt bilde av den fremtidige situasjonen i området. Utbyggingen for øvrig er
også skånsom, i et allerede utbygd kulturlandskap.
Tomtestørrelse
Rådmannen stiller imidlertid spørsmålstegn til utvidelsen av de eksisterende tomtene som er fradelt
ihht. gammel plan. Det legges opp til en utvidelse til henholdsvis 1,6 daa og 1,9 daa for tomtene
gbnr. 193/30, 193/33 og 193/34. Gbnr 193/33 vil få en tilnærmet dobling i areal – totalt 1,9 daa.
Forslaget til utvidelsen på 193/33 begrunnes med at dette er ønske fra eierne av tomta. Rådmannen
fraråder at det etableres så store tomter, da det kan medføre presedens i forhold til justering av
tomtestørrelsen i fremtiden. Med bakgrunn i at det kun er fremmet som et ønske og at det ikke er
begrunnet, ser ikke Rådmannen det som gunstig med slike tomter går på bekostning av potensielle
tomter. Rådmannen anbefaler derfor at tomtestørrelsen nedjusteres, slik at arealet mellom tomtene
enten kan opprettholdes som LNF-formål, eller at det legges til rette for en ny tomt slik det var
foreslått i utgangspunktet.
I de to andre tilfellene er det snakk om en utvidelse for å få avløpsanlegg og parkeringsplass
innenfor eiendomsgrensen. Tomtene blir opptil 1,6 daa. Selv om disse tomtene også kan anses som
i største laget, vurderer Rådmannen det slik at tomtene ikke vil gå på bekostning av en potensiell
tomt. Det blir heller ikke snakk om et vesentlig avvik fra den opprinnelige tomtestørrelsen.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til dette punktet.
Vassdrag
Enlibekken renner gjennom planområdet i sør. Denne må enten tas ut av planen, eller legges inn
med riktig formål og hensynssone på inntil 20 meter, av hensyn til flom og naturmangfold.
Rådmannen merker seg imidlertid at en hensynssone på 20 meter ikke blir berørt av utbyggingen.
El-, Vann og avløp
Planen sier ingenting om hvorvidt det åpnes for felles avløpsanlegg, eller hvordan dette tenkes løst
– infiltrasjon, renseanlegg m.m. Rådmannen anbefaler at det legges inn krav om felles renseanlegg
for samtlige hytter før planen sendes ut på høring.
Det åpnes for både innlagt vann og elektrisitet. Dette tillates nedgravd i hele planområdet.
Rådmannen anbefaler at det settes krav til en egen plan som over fremtidig ledningsnett før
fradeling tillates. Denne må vise både strøm, vann- og avløpsledninger.
Plankartet må også vise eventuelle andre områder for vannforsyning.
Plankartet
Tegnforklaringen må illustrere formålskodene i SOSI.
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Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtar Midtre Gauldal kommune å legge
reguleringsplan for Enlihaugen hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn, med følgende
endringer.
- Tilleggsareal for gbnr 193/33 tas ut av planen. Arealet skal disponeres i forbindelse med
vurderingen av en ny tomt, eller tilbakeføres som LNF-formål.
Følgende punkt skal legges inn i planbestemmelsene:
- Det skal utarbeides en plan som viser plassering av fremtidig ledningsnett (el/tlf, vann og
avløp). Avløpshåndtering skal kun løses i form av et felles renseanlegg.
Følgende endringer må gjøres i plankartet:
- Nytt område for vannforsyningsanlegg må illustreres i kartet med riktig formålsfarge ihht.
SOSI-standarden.
- Enlibekken må enten tas ut av planområdet, eller legges inn med riktig formålskode og en
egen hensynssone på 20 meter til hver side.
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-----Opprinnelig melding----Fra: Jostein Kongsvik [mailto:jostein@plankontoret.net]
Sendt: 9. september 2014 10:10
Til: postmottak; Kvernmo Håvard
Kopi: 'Bjørnar Heksem'; Hilde Storli; Monsen Roger
Emne: Planforslag for Enlihaugen hytteomr.

Vedlagt oversendes forslag til detaljreguleringsplan for Enlihaugen hytteområdet til behandling.
I tillegg er avisannonse og innspill til oppstart av planarbeidet vedlagt.
Hilde Storli sender Sosi-fil med kartdata for plankartet.
Vennlig hilsen
Jostein Kongsvik
arealplanlegger
Tlf: 72428161/ 41147596
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PlanID:
16482014005

SIGN.
JKO
JKO
HST/JKO

Midtre Gauldal
kommune
Detaljreguleringsplan for
Enlihaugen hytteområde
PlanID: 16482014005

Privat planforslag9.9.2014

Kartutsnitt somviserplanområdetsbeliggenhet på en del av gnr/bnr.193/6(gul farge).
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1.

BAKGRUNN

Anitaog BjørnarHeksemog ønskerå legge til rette for fradelingavnyehyttetomter for
fritidsbebyggelsepå en del avdereseiendomEnlihaugen,gnr.193bnr.6.Områdetligger ca2
km sørvestfor Enoddi Budalen.Plankontoretharværtengasjertfor å utarbeideforslagettil
detaljreguleringsplanensomfremmes.

2.

PLANPROSESSEN

2.1

Oppstartsmøte

Det ble gjennomførtet oppstartsmøte28.5.2014i kommunen.Til stedevarenhetsleder
HubertinaDoevenog planleggerHåvardKvernmofra kommunensenhet for Næring,Planog
Forvaltning,grunneierneAnita og BjørnarHeksem,og arealplanleggerJosteinKongsvikfra
Plankontoret.
Kommunenkonkludertemed at tiltaket ikkeer i tråd med overordnetplan,ettersomtre tomter
varskissertutenfor områdetfor spredtbebyggelse.Kravom å få fremmet
planenfor Kommunestyretvil dermedutgå (Jf.plan- og bygningslovens§ 12-11).
Tiltakshaverfremmet i den forbindelseønskeom en forhåndsvurderingav planforslagetfør
viderereguleringsarbeidble igangsatt.Kommunenga sitt samtykketil dette.
Ønskeom forhåndsvurderingble seneretrukket av hensyntil fremdriften med planarbeidet.
Detteble formidlet på tlf. og i e-post26.8.14til HåvardKvernmo.

2.2

Samråd og medvirkning

Oppstartavplanarbeidetble kunngjort i Trønderbladetden 24.6.2014og på kommunens
hjemmesider.Samtidigble det sendtbrev med varselom oppstartavplanarbeidettil berørte
grunneiereog myndigheter.Fristfor innspill var18.7.2014.Somvedleggtil oppstartsvarslet
fulgte en foreløpigplanskissesomviste9 nyehyttetomter med traseerfor avkjørslerog
atkomstveier.Skissener brukt somutgangspunktfor planforslaget.
Sammendragavinnkomneinnspill er oppsummertog kommenterti kapittel 7.

4

-116-

3.

FORHOLDETTILGJELDENDE
PLANER

3.1
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanensarealdelligger størstedelenavplanområdetinnenforLNF-sone2 - område
4G. I sone2 kandet tillatesspredtfritidsbebyggelse,og innenforområde4Gkandet tillates
bygd 15 nyehytter i løpet avplanperioden. Dennordligstedelenavplanområdet,hvor det i
planskissener vist 3 nye hyttetomter ligger ca150meter inn LNF-sone1,hvor det er forbud
mot bolig, ervervs-og fritidsbebyggelse.
3.2
Gjeldende reguleringsplan
Det foreliggeren reguleringsplanfra 1989somomfatter de fire fritidstomtene i området.I 2006
ble det gjort en mindre endring av reguleringsplanen,hvor grensenetil tomt 193/34og
plangrensenble justert.

4.

PLANOMRÅDET

4.1
Beliggenhet og omfang
Planområdetligger ca2 km sørvestfor Enoddsentrumi Budalen(kartutsnitt under).Atkomst til
områdetskjervia avkjørselfra Fv622og ca1,25km etter en privat vei opp til planområdet.
Planområdetligger mellom 595-og 625moh og dekkerca96 dekaravgnr/bnr.193/6.

5
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4.2

Skog og landskap

Arealressurskart(AR5)er vist under.Planområdeter avgrensetmed svartstiplet strek.I det
nordvestrehjørne er det et lite stykkefulldyrka jord (okergult).Restenav planområdetbestårav myr
(blå/hvit skravur)og blandingsskogmed lav bonitet (lysegrønt).Det går en rygg nord-sørgjennom
planområdet.Ryggener høyestsentralti planområdet.Storedeler av området er småkupertog
vekslermellom småmyrdrag,morenerog noe berg i dagen. I nord flater terrenget ut i et åpent
myrområde.I østog sørskrårterrenget ned mot den lavestedelen av planområdet.

6
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4.3
Bebyggelse og anlegg
Underviseret ortofoto (2010)hvor planområdeter avgrensetmed svartstiplet strek.
Bebyggelseer vist med gult, veierer lysgrå og eindomsgrenseneer hvit stiplet.Atkomstentil
planområdetskjervia en privat vei somtar avfra Fv622.Veiengår framtil en liten
parkeringsplasssomligger sentralti planområdet.Herdelerveienseg.Envei går til dyrkamarka
i nordvestog en vei svingersørovertil de fire hyttene.I tillegg ligger det et brønnhus(lokalisert
på fotoet) med vannforsyningtil de 4 hyttene i området.

7
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5.

PLANFORSLAGET

5.1

Plankart

Bildeav plankartet nedskalertfra originalformatet A3.

8
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5.2
Beskrivelse av planforslaget
Planforslageter utarbeidetpå bakgrunnavbefaringervåren2014 hvor nye tomter og veitraseer
ble registrertpå GPS.
Denyetomtene (F1– F10)er lagt på flate partier eller i moderathelling og hvor grunnforhold er
egnet.Det er vektlagt at bebyggelsenikkeskalbli for eksponertog dominerendei landskapet,
ogsåmed hensyntil de eksisterendehyttene.Bestemmelserom maksmønehøydepå 5,7m vil
begrensebebyggelsentil en 1 etasje,i samsvarmed de eksisterendehyttene i planområdet.
TomteneF1- F3ligger mellom 50 og 150 m inn i LNFsone-1i kommuneplanensarealdel.I
dennesonener det forbud mot bolig-, ervervs-og fritidsbebyggelse.Det antasat det i
arronderingenavdetaljplanerbør kunnegjørestilpassningerfor å få til en rasjonell
arealutnyttelse.I dette tilfelle er det ønskeligå få utnyttet potensialetfor nyetomter med
nærhettil den eksisterendeveiennår det førstutarbeidesen plan for dette området.
TomteneF4- F6ligger på østsidenav ryggensomgårgjennom planområdet.Tomtenes
plasseringgjør at bebyggelsenneppevil bli synligi fra de eksisterendehyttene i planområdet.
TomteneF4– F6hardirekte avkjørsler(vistmed avkjørselspiler)der veienkommerinn i
planområdet.
TomteneF7–F10 ligger slikat den nyebebyggelsenpå dissetomtene vil kommelavereenn de
eksisterendehyttene.Veitraseentil F7-F9harmoderatstigning og sålangt sommulig følger
den kantermellom myr og morenemasser.Dermedkanveienanleggesuten storeinngrep og
slikat den blir liggendened i landskapet(foto under).

Fototatt fra tomt F8mot nord.Veitraseen(rødstrek)erlagt inn i fotenavmorenemasser
slikat veien
anleggesmedsmåinngrepog at denblir liggendenedi landskapet.
9
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Denyetomteneervistmedsirkelform,ogeren illustrasjonpåhvor tomteneskalligge.I
planbestemmelsene(punkt2.1)erdet forutsattatgrensenefordenyetomteneskalfastsettes
underoppmålingsforretningenforhvertomt. Deterogsåforutsattat tomteneskalværeopp til
mellom1200m².
Etterinnspillogsamrådmedtomteeierneerdetvistutvidelseraveksisterendetomter:
Tomt193/30medenutvidelsepå633m²,totalt tomteareal1683m²
Tomt193/33medenutvidelsepå750m²,totalt tomteareal1912m²
Tomt193/34medenutvidelsepå135m²,totalt tomteareal1614m²
Fortomt193/30gjørutvidelsenatetablertbiloppstillingsplasskommerinnenfor
tomtegrensene.I arbeidetplanbledet funnet tilrådeligåavsetteenny tomt (F10)rettsørfor
tomt 193/33.I stedebledethervistet tillegg til tomt193/33etterønskefraeierenavdenne
tomta, samtidigbleny tomt F10flyttet ca40m sørover.Utvidelsenavtomt 193/34ergjort forå
fåavløpsanleggettil dennehytta innenfortomtegrensene.
Detervist3parkeringsplasser(P1-P3)iplanforslaget.P1ereneksisterendeparkeringsplasssom
liggersentralti planområdet.P2erenparkeringsplassvistlangsavkjørselentil tomtene F7-F9,
medplass6biler. Parkeringsplassenertiltenkt forbeholdtde3 tomtenepådenneavkjørselen
hviskjøreveiframtil tomtegrenseneikkeerønskelig,evt.somgjesteparkering.
Deter ikkeforutsatt innlagtvannsamtidigmedutbygging avdenyetomtene. Dermedkan
fremtidigehytteeiereselvbestemmeom og evt.nårdetteskalskje.Sålangteksisterende
vannforsyning(vistpåplankartet)harkapasitet,børdenogsåkunneforsynedennye
bebyggelseni planområdet.
I utgangspunktetkanvannforsyningtil fritidsboligerskjevedbrukavkilder/bekkeri området.
Evt.kandrikkevanninntransporteres.Enlibekkenliggersåvidtinnenforplanområdethelt i sør.
Dennebekkenharsannsynligvishelårsvannføringogden liggernærtveiensomgåropp til
planområdet.Alternativeterog borreetterennygrunnvannskilde.
Innleggingavvanni fritidsboligeneforutsetterutslippstillatelserhvorutslippsløsningerog
miljøvirkningeneskalavklares.Tradisjoneltutedoogavløpsfrieklosettkantillatesuten
behandlingetter forurensningslovgivningen.
Hytteeierneerselvansvarligforåtaegetavfallut fraområdeoghåndteredet innenfor
etablerteordninger.

10
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5.3

Planbestemmelser

Detaljreguleringsplanfor Enlihaugenhytteområde,Midtre Gauldalkommune

Forslagsstillere:Anita og BjørnarHeksem

Utarbeidetav:

Utarbeidelse, saksbehandling og revisjoner
Kunngjøringom oppstartavplanarbeidet
Privatplanforslagfremmettil kommunen

SAKSNR.

DATO
24.6.14
9.9.2014

SIGN.
JKO
JKO

Vedtakom off. ettersynog høring i NPM-utvalget
Tiloffentlig ettersynog høring
Vedtakavplan i NPM-utvalget
Sluttvedtaki kommunestyret
Kunngjøringavvedtatt plan
PlanID: 16482014005

1.

Fellesbestemmelser

1.1

Alle inngrep skalskjesåskånsomtsommulig for å bevarelandskapetog naturpregeti
området.Alle såri terrenget skalsåstil og beplantesmed stedegenvegetasjoninnen et år
etter at anleggs-og byggearbeider ferdigstilt.

1.2

Fellesanleggog ledningsnett for vann,avløpog el./tele kan tillates nedgravdi grunnen
innenfor hele planområdet.Etternedgravingskalterrenget settesi tilstand som er forenelig
med formålenearealeneer regulert til. Nyeluftspenn tillates ikke.

1.3

Bebyggelseskalha saltakmed takvinkelpå mellom 18 og 35 grader. Bebyggelsenpå
hvertomt skalfremståmestmulig ensartetog helhetlig.
Det skalbenyttesmørkeog matte jordfargerpå fasader.Taktekkingskalutføresmed
tekkematerialersomgir mørkog matt virkning.

2.

Områder for fritidsbebyggelse

2.1

TomteneF1– F10er vist med sirkelformog angir hvor i områdettomtene skalligge.
Tomtegrensenesnøyaktigeplasseringfastsettesunderoppmålingsforretningenfor hver
enkelttomt. Hvertomt skalmaksvære1200m2.

2.2

Tillatt bebygd areal(BYA)er maks200m² på hver tomt. Bebygdareal(BYA)for en tomt er

summenavarealfor allebygninger,bygningsdelerog konstruksjoneroverbakken,
åpentoverbygdarealog arealfor 1 biloppstillingsplass(18m²). Påhver tomt tillates
oppført inntil 3 bygninger.Hovedhyttasmøneretning skalfølge høydekoteneog øvrige
bygg skalplasseresinn i forhold til hovedhytta,samletog gjerne i tun.

11

-123-

2.3

Påhvertomt tillateskun 1 hovedenhetmed maksmønehøydepå 5,7m, målt i
gjennomsnitt fra planert terrengrundt bygningen.Hvert sekundærbyggkanværemaks
40 m²med maks4 meter mønehøyde.Det tillatesikkeytterligeredeling avtomtene.

2.4

Påhvertomt tillateset inntun på maks300m² rundt bebyggelseninngjerdet.Gjerder
skalholdesi en slikstandat dyr ikkesettersegfast.

3.

Parkeringsplasser
Parkeringsplassene
er fellesfor de som har eiendom i planområdet.

12
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6.

KONSEKVENSVU
RDERINGER

6.1
Barn og unge – Folkehelse og friluftsliv
Planområdetog områdenerundt gir gode muligheter for lek,turer og andreuteaktivitetermed
utgangspunkti tomtene.Områdeter lite brukt av allmennheten.Planforslagetvurderesikkeå gi
noen vesentligekonsekvenserfor allmennhetsferdselog friluftsliv.
6.2
Universell utforming
Framføringavbilveierfram til tomtene gir bedretilgjengelighet for personermed nedsatt
funksjonsevne.
6.3
Landbruk
Planforslagetmedførerikkeomdisponeringavdyrkamark.Det er kun sporadiskhusdyrsom
beiter i området.Skogeni områdeter avlav bonitet somgjør at områdeter avmindre verdi for
uttak avskogsvirke.Bestemmelseom kun inngjerding avinntun rundt fritidsbebyggelsentar
hensyntil dyr somkanpasseregjennom området.I sumvurderesplanforslagetå medføresmå
konsekvenserfor landbruksinteressene.
6.4
Kulturminner og kulturmiljø
I Fylkeskommunensuttalelse1.7.14til oppstart avplanarbeideter det vist til at det ikkeer
registrertautomatiskfrededekulturminnerinnen området.Fylkeskommunensvurderer
risikoensomrelativt liten for at planenvil kommei konflikt med slike.
6.5
Naturmangfold
PåArtsdatabankensitt kart (artsdatabanken.no)visesingen registreringeravarter innenfor eller
i umiddelbarnærhettil planområdet.
PåMiljødirektoratetsNaturbase(miljødirektoratet.no)er planområdetmarkertsomen en del av
nedbørsfeltettil Gaulasomble vernetvassdragi 1986.
PåNVEsinehjemmesiderstårdet bl.a.følgendeom vernegrunnlaget:
”Vassdrageterenviktigdelavetvariertog kontrastriktlandskapsomomfatterbådefjellområderi
innlandet,dalerog utløptil fjord.Stortnaturmangfoldknyttettil geomorfologiog elveløpsform,
botanikk,vannfaunaoglandfauna.Storekulturverdier.Friluftsliverviktigbruk.”
Det er vurdert at tiltakenei planforslagetkangjennomføresuten å kommei konflikt med
prinsippenei naturmangfoldlovens§§ 8 - 12.

13
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6.6
Risiko-og sårbarhetsanalyse
Temaeneianalysenundererhentet fraensjekklisteutarbeidetavDirektoratetfor
samfunnssikkerhetogberedskap.Konsekvenseneavaktuellehendelservurderesetter
farefor
skadepåpersoner,miljøellereiendom/forsyning.
Naturogmiljøforhold
DSBkartdatabasepånett(kart.dsb.no)viseringenfare-elleraktsomhetsområderfor
naturrisiko(kvikkleire,snø-ogsteinskred,steinsprang,jord-ogflomskred,flomsoner).
Sårbarenaturområder ogkulturmiljø
Ingenreistreringeriht ArtsdatabankenellerNaturbasen,samtFylkeskommunensuttalelsetil
oppstartavplanarbeidet(jf.sammendragavinnspilltil planarbeidetunder).
Tekniskogsosial infrastruktur
VurderingeravplanområdetsamtsøkpåDSBsinkartbasetilsieringensannsynlighetfor
uønskedehendelseriplanområdet.
Virksomhet ogdrift
VurderingeravplanområdetsamtsøkpåDSBsinkartbasetilsieringensannsynlighetfor
uønskedehendelseriplanområdet.

7.

INNSPILLTIL PLANARBEIDET

Skriftligeinnspilltil oppstartavplanarbeideteroppsummertunder. Etterat innspilleneble
mottatt hardetværtdialogmedeiernetil 3avdeeksisterendehyttene,noesomharresuleterti
forslagomutvidelseravtomtenederes(jf.punkt5.2Beskrivelseavplanforslaget).

Sammendragav innspill

Kommentarer

Fylkeskommunen,1.7.2014
I flgoversendelsenerplanarbeidetbaredelvisi
trådmedkommuneplanensarealdel.Viforutsetter
atdetgjennomplanarbeidet(planbeskrivelsen)
blirgjortenvurderingavevtkonfliktermed
allmennefriluftsinteresser(stierutkikkspunktmv).
Såvidtvikansefrakulturminneregisteret,erdet
ikkeregistrertautomatiskfrededekulturminner
innenområdet.Selvomdette registereternoe
mangelfullt,vurderervi det til åværerelativt liten
risikoforatplanenvil kommei konfliktmedslike.

Planområdetsbeliggenhetogatkomsten
inn viadenprivateveiengjørat
planområdeti liten gradoppsøkessomet
utgangspunktfor turer.I dengraddette
skjerligger P-plassensliktil at turervidere
inn iområdenerundt kanseutåpassere
nærtnoenavhyttetomtene.

14
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Sametinget, 9.7.14
Gjøroppmerksompå aktsomhetsregeleni
Kulturminneloven,sompåleggertiltakshaveret
ansvarifm bygge-og anleggsarbeider.
Harfor øvrig ingen andremerknadertil
planarbeidet.

Tastil orientering.

Fylkesmannen, 7.7.14
Områdetserut til å værebratt og det er derfor
viktig at det gjøresplangrepsomtar hensyntil
landskapet.Gradavutnytting (jf. byggteknisk
forskrift§ 5-1) og
bygningeneshøydeer viktige faktorerfor å kunne
få til en god landskapstilpasningavnyebygg,
bådei forhold til terrengetog omkringliggende
bygg.
Viminner om at prinsippenei
Naturmangfoldslovens§§ 8-12 skalleggestil
grunn somretningslinjerved vurderingavplanen.
Det skalfremgåav
beslutningenhvordanprinsippeneer tatt hensyn
til og vektlagt i vurderingenav
saken.
JørgenAmdal, 31.7.14
1)Denforeslåttetrasefor tilkomstveitil
eiendommeneF7,F8og F9er lagt unødig nær
eiendom193/34.Med tre hytter somskal
betjenesvil veienmedføreen ikkeubetydelig
trafikk.Tilkomstveienblir myemindre synlig,
og sjenansenvil bli betrakteligredusert,om
den følgereksisterende“traktor-vei”(indikert med
stiplet linje på kartet)gjennom skogenog over
myra.Dette vil ogsåreduserebehovet
for grunnarbeidog synligeinngrep i terrenget
næreiendom193/34.
2)Jegforeslårat eiendomF7flyttes framover
(sydover)i terrengetslikat midtpunktet følger
tilsvarendekote somfor eiendomF6og F8.
Detteskulleikkeforringe eiendommenskvalitet,
f.eks.med hensyntil utsikt. Videreforeslåsdet å
leggetilkomstveientil denne
Eiendommenfra “hovedveien”fra nord-østlig
retning tilsvarendesomfor eiendommeneF5

Hyttetomteneer i hovedsakplassertpå
flate partier og terrasseri terrenget.
Det er foreslåttplanbestemmelserfor
utnyttelse,spesieltmht begrensningeri
høydepå bygg og bebygd areal(%BYA)
somer tilpassetterrengetog vegetasjoni
området.
Ingenregistreringeri Naturbasenog
Artsdatabankentilsierat planforslaget
kangjennomføresuten å kommei
konflikt med prinsippenei
naturmangfoldlovens§§ 8 - 12.

Veitraseener lagt sålangt bort fra hytta
somtilrådelig avhensyntil stignings-og
grunnforholdene.Førstog fremstgjør
det at veienkommerlaverei terrenget(45 høydemeter)langsvestsidenavhytta.
Stipletlinje på kartet indikereren sti.Stitraseenvurderessomdårlig egnet å
anleggevei i. Å legge veitraseenpå myra
er utfordrendemht grunnforholdene,
samtidigsomveienda blir liggendemer
åpent og synelig.
Somdet framgåravplankarteter tomt F7
sentrertpå et forholdsvisflatt område.
Hvistomta flyttes mot sørvil
bebyggelsenkommeut på en kant og
stikkesegut i landskapet.
F7er plassertslikat bebyggelsenher vil
komme40-50meter i fra hytta på 193/34
15
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og F6.Dettevil reduseretrafikkenovertoppen
avplanområdet,åværetil fordelforbådede
eksisterendehyttene193/28, 30, 33, 34ogde
planlagtehyttene F8og F9.

samt5-6meter lavere.

3)Jegforeslåratdetogsåblirvurdertå legge
tilkomstveitil eiendomF8frahovedveieni øst.
Ensliktilkomstveivil minimalisereulempenesom
beskreveti punktene1 og2.

Avkjørselmedvei inn i frasørtil tomtene
F7-F9anseessomuaktueltpga.brattog
ulendt terreng. Enveihervil medføre
storeterrenginngrepmedbetydelige
fyllinger/skjæringer.
Genereltbørdetværeetpoengåhaen
vissutnyttelseavpotensielletomter i
hytteområder.Dettemedtankepå
utnyttelseavopparbeidetvei,annen
infrastrukturog foråfåenrasjonell
arealutnyttelsemedhensyntil andre
brukereavutmarka.

Fotoavhyttaoguthusetpå193/34,tatt i fraforeslåttveitraserettvestforhytta. Somdetframkommerpå
bildevilveienpåvestsidenavhyttabli liggendebetydeliglavere(5-6m)ennhytta.
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Planbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Enlihaugen hytteområde, Midtre Gauldal kommune
Forslagsstillere:

Anita og Bjørnar Heksem

Utarbeidelse, saksbehandling og revisjoner

Utarbeidet av:

SAKSNR
.

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet
Privat planforslag fremmet til kommunen

DATO

SIGN.

24.6.14
9.9.2014

JKO
HST/JKO

Vedtak om off. ettersyn og høring i NPM-utvalget
Til offentlig ettersyn og høring
Vedtak av plan i NPM-utvalget
Sluttvedtak i kommunestyret
Kunngjøring av vedtatt plan
PlanID: 16482014005

1.

Felles bestemmelser

1.1

Alle inngrep skal skje så skånsomt som mulig for å bevare landskapet og naturpreget i
området. Alle sår i terrenget skal sås til og beplantes med stedegen vegetasjon innen et år
etter at anleggs- og byggearbeid er ferdigstilt.

1.2

Felles anlegg og ledningsnett for vann, avløp og el./tele kan tillates nedgravd i grunnen
innenfor hele planområdet. Etter nedgraving skal terrenget settes i tilstand som er forenelig
med formålene arealene er regulert til. Nye luftspenn tillates ikke.

1.3

Bebyggelse skal ha saltak med takvinkel på mellom 18 og 35 grader. Bebyggelsen på
hver tomt skal fremstå mest mulig ensartet og helhetlig.
Det skal benyttes mørke og matte jordfarger på fasader. Taktekking skal utføres med
tekkematerialer som gir mørk og matt virkning.

2.

Områder for fritidsbebyggelse

2.1

Tomtene F1 – F10 er vist med sirkelform og angir hvor i området tomtene skal ligge.
Tomtegrensenes nøyaktige plassering fastsettes under oppmålingsforretningen for hver
enkelt tomt. Hver tomt skal maks være 1200 m2.
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2.2

Tillatt bebygd areal (BYA) er maks 200 m² på hver tomt. Bebygd areal (BYA) for en tomt er
summen av areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken,
åpent overbygd areal og areal for 1 biloppstillingsplass (18 m²). På hver tomt tillates
oppført inntil 3 bygninger. Hovedhyttas møneretning skal følge høydekotene og øvrige bygg
skal plasseres inn i forhold til hovedhytta, samlet og gjerne i tun.

2.3

På hver tomt tillates kun 1 hovedenhet med maks mønehøyde på 5,7 m, målt i
gjennomsnitt fra planert terreng rundt bygningen. Hvert sekundærbygg kan være maks
40 m²med maks 4 meter mønehøyde. Det tillates ikke ytterligere deling av tomtene.

2.4

På hver tomt tillates et inntun på maks 300 m² rundt bebyggelsen inngjerdet. Gjerder
skal holdes i en slik stand at dyr ikke setter seg fast.

3.

Parkeringsplasser
Parkeringsplassene er felles for de som har eiendom i planområdet.
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Plankontoret
Myrveien 1 Berkåk
7391 RENNEBU

Vår referanse
201409377-2

Deres referanse
31/2014 - JK

Dato
01.07.2014

Vedr oppstart av reguleringsplan for Enlihaugen hytteområde, 193/6 i Midtre -Gauldal
kommunne
Deres oversendelse av 20.06.2014.
Formålet med planen er å utvide eksisterende hyttefelt med 9 nye tomter for fritidsbebyggelse, totalt 13 tomter inkludert eksisterende fritidsbebyggelse. Planen vil erstatte
gjeldende reguleringsplan for Enlihaugen hytteområde, datert 18.12.2006.
I flg oversendelsen er planarbeidet bare delvis i tråd med kommuneplanens arealdel. Vi
forutsetter at det gjennom planarbeidet (planbeskrivelsen) blir gjort en vurdering av evt
konflikter med allmenne friluftsinteresser (stier utkikkspunkt m.v).
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede
kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å
være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.
Så langt har ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune andre merknader til planarbeidet.

Med hilsen
Stig Roald Amundsen
fagsjef
Tore Forbord

Gjenpart:.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, her.
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde

Saksbehandler: Tore Forbord, tore.forbord@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
Internet t:
www.stfk.no
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Saksframlegg

Arkivnr. 242
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Formannskapet

Saksnr. 2015/127-1
Utvalgssak
Møtedato
20/15
16.02.2015
16.03.2015
Saksbehandler: Signe Lise Skjerdal

Rapportering bruk av næringsfondene 2014
Dokumenter i saken:
1 S Rapportering bruk av næringsfondene 2014
Vedlegg
1

Konsesjonsavgiftsfond 2014

2

Kommunalt næringsfond 2014

3

RDA-midler 2014

Saksopplysninger
Om næringsfondene i kommunen
Midtre Gauldal kommune har 3 næringsfond:
1. Konsesjonsavgiftsfondet
2. Kommunalt næringsfond
3. RDA-midler
Konsesjonsavgiftsfond: Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift til Staten og
de fylkeskommuner og kommuner som er berørt av utbygginga. Regulanten kan også pålegges å
opprette et fond i de aktuelle kommuner. Fondet og de årlige konsesjonsavgiftene utgjør det som
kalles kraftfond/konsesjonsavgiftsfond. I Midtre Gauldal Kommune er det ikke opprettet et fond i
den forstand at fondet er opprettet med bundet kapital. Det betyr at kraftfondet for vår del består
utelukkende av tilførsel av konsesjonsavgifter hvert år.
Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond tilføres årlig midler over Statsbudsjettet (kap.
551 post 60) via tildeling fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
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RDA-midler: Midler som tildeles årlig gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (kap. 551 post 60 – RDA-midler). RDA-midlene forvaltes
av Midtre Gauldal Næringsforum SA, med bakgrunn i FS 45/11.
Ifølge vedtektene for kommunale næringsfond § 7 skal det hvert år framlegges årsmelding for
bruken av fondene.
Om næringslivet i kommunen
Næringslivet i Midtre Gauldal kommune er preget av primærnæringene og industribedrifter i
tilknytting til primærnæringene (trebearbeiding og kyllingslakteri). Det er mange småbedrifter i
kommunen, og de fleste har 0-1 ansatte. Gjennomsnittlig er antall ansatte per bedrift 2,63 (tall fra
2013). Utenom de bransjene nevnt ovenfor er det også transport og entreprenørsvirksomhet som er
godt representert i kommunen.
I 2014 ble det etablert egen næringsforening (avd. under Næringsforeningen i Trondheim), og tilsatt
daglig leder.
Om kommunens arbeid med næringsutvikling, inkl. ressursbruk/organisering
Kommunen har hatt ansatt en næringsrådgiver i 100 % stilling. Dessuten har kommunen vært
involvert i et bygdeutviklingsprosjekt og et samarbeid med Melhus og Klæbu kommune gjennom
det nystiftete selskapet Trondheim Sør Utvikling AS. På slutten av 2014 har stillingen som
næringsrådgiver stått ubesatt. Dette er i påvente av avklaring av videre organisering av
næringsarbeidet i kommunen.
I kommunestyremøte 26/1-15 ble det vedtatt ikke å gå inn i TSU pr dato. Samtidig ble også den
økonomiske rammen for rammeområde 6 NPF redusert med kr 400 000. Pr dato er det ikke avklart
hvordan dette arbeidet skal organiseres videre.
Vurdering
Kommunen har i 2013 utarbeidet en tiltaksplan for næringslivet. Tiltaksplanen har sju
satsingsområder: Infrastruktur, arbeidskraftmobilisering, forankring, bedriftsetablering,
bedriftsutvikling, spisskompetanse og profilering. Innvilgning av søknader skjer i forhold til planen.
Ved rapportering for bruk av næringsfondene i 2013 kom det opp forslag om at det skulle settes
opp rammer for bruk av næringsfondene. Siden RDA-midlene fordeles gjennom Midtre Gauldal
Næringsforum, gjelder rammene kun konsesjonsavgifts-fondet og kommunalt næringsfond.

Budsjett konsesjonsavgifts- og kommunalt næringsfond 2014
Bruksområde
NOK
Prosent

Kulturnæring
kr 99 375
7,50 %

Entreprenørskap

Samarbeid Infrastruktur

kr 265 000
20,00 %
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kr 331 250
25,00 %

Kompetanse/ Annet
Opplæring
kr 231 875
kr 331 250 kr 66 250
17,50 %
25,00 %
5,00 %

Tildeling 2014 - eksl. RDA-midler
Brukområde
NOK
Prosent

Kulturnæring
kr 30 000
2,63 %

Entreprenørskap

Samarbeid Infrastruktur

kr 30 000
2,63 %

kr 250 000
21,93 %

Kompetanse/ Annet
Opplæring
kr 275 000
kr 550 000
kr 6 000
24,12 %
48,25 %
0,53 %

Det var forholdsvis færre og større saker i 2014 enn tidligere, og totalt er det innvilget tilskudd med
kr 1 141 000. Av oversikten går det fram at det dette året er brukt forholdsvis mindre til
kulturnæring og entreprenørskap, og mer til infrastruktur og kompetanse/opplæring. Fullstendig
oversikt over sakene som har fått tilskudd er med som vedlegg til saken.
Over RDA-midlene er det innvilget tilskudd med kr 1 322 844.
Fremtidige utfordringer
Kommunen har vedtatt ikke å gå inn i Trondheim Sør Utvikling AS. Samtidig har ikke kommunen
pr i dag ansatt egen næringsrådgiver. Som en midlertidig ordning kjøpes det inn tjenester utenfra til
arbeidet med saksbehandling næringsfond og rådgiving, men å drive utviklingsarbeid er det ikke
avsatt midler til. Videre organisering av arbeidet er uavklart.
Rådmannens innstilling
1. NPM-utvalget tar rapportering på bruk av næringsfondene til orientering.
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Konsesjonsavgiftsfond
2014
År

Tittel

Søker

Tilskudd

2014 Tilskudd til i-skilting

av Gaula Natursenter

Gaula Natursenter

275 000

2014 Næringslivsutvikling

i Trondheim Sør

Næringshage

250 000

2014 Etabl. av næringslivskontakt

i skolen 2014-2016

2014 Støtte til operativ ressurs i NiT Midtre Gauldal

Trondheim Sør AS

Midtre Gauldal kommune - Næringsrådgiver
300 000
Næringsforeningen

TOTALT

i Trondheimsregionen
250 000
1 075 000
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Kommunaltnæringsfond2014
År

Tittel

Søker

2014 Etablering av produksjonsbedrift
2014 Strikkefestival

2014

2014 Bygdesymbol

i Budal

Merket Montering
Merket Montering Eva Trøen
STRIKKEFESTIVAL
Budal Bygdeutvikling

TOTALT

Tilskudd
30 000
30 000
6 000

66 000
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RDA-midler
Tittel

År

Søker

2013 Søknad om opplæringsstøtte
Ledelse og organisasjonsutvikling
2014 Concept AS

Bud.år

2014
Ramme

Prosjektstatus

Tilskudd

Tilbakeført

Norsk Kylling AS

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

144 500

kr

Saldo
-

kr

144 500

-

kr

50 000

kr

3 463

i AudioPlus
AudioPlus Concept As

2014 RDA-midler

Innvilget

kr

50 000

kr

2014 Rensfjellrennet

Vikvarvet

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

25 000

kr

2014 Utvikling og markedsføring
Søknad om støtte til kulturfestivalen
2014 Setersmak

På ville veier

2014 RDA-midler

Innvilget

kr

110 000

kr

-

kr

110 000

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

200 000

kr

-

kr

200 000

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

22 344

kr

-

kr

22 344

Kjeldstad Trelast AS, avd. Støren 2014 RDA-midler

Innvilget

kr

200 000

kr

-

kr

200 000

Støren Antirustsenter

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

50 000

kr

-

kr

50 000

Gylland, Roar

2014 RDA-midler

Innvilget

kr

200 000

kr

-

kr

200 000

På ville veier

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

185 000

kr

-

kr

185 000

2014 Utbygging av Bredbådn på Storstuu Winsnes

Midtre Gauldal kommune - Næringsrådgiver
2014 RDA-midler

Innvilget

kr

47 500

kr

-

kr

47 500

2014 Markedsføring

På ville veier

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

30 000

kr

-

kr

30 000

2014 Julegrantenning

Midtre Gauldal Frivilligsentral

2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

8 500

kr

-

kr

8 500

2014 Moteshow Damenes aften

Nye G-sport Støren for handelsstanden
2014 RDA-midler

Avsluttet

kr

20 000

kr

-

kr

20 000

2014 Gauldalskonferansen

Næringsforeningen

Innvilget

kr

40 000

kr

-

kr

40 000

kr

1 332 844

kr

1 311 307

2014 Søknad om støtte til kurs
Økt kompetanse til trebearbeidende
2014 regionen
Støren Antirustsenter AS søker
2014 etableringstilskudd
2014 Enlid Tradisjonslaft

Budal Bygdeutvikling

AS Organisasjonsutvikling

2014

BA

Enlid, Ingebrigt
bedrifter

2014 Utviklingsmidler

Børs Marked

idrettslag

21 537

i

As

i Trondheimsregionen
2014 RDA-midler

TOTALT
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/2921-10
Utvalgssak
Møtedato
21/15
16.02.2015
Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr
215/1 - Ingebrigt Tormod Huus

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon for fradeling av
tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 215/1 Ingebrigt Tormod Huus
2
U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon
for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom gbnr 215/1 - Ingebrigt Tormod Huus
3
U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon for
fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr
215/1 - Ingebrigt Tormod Huus
4
N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon for
fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr
215/1 - Ingebrigt Tormod Huus
5
N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon for
fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr
215/1 - Ingebrigt Tormod Huus
6
N Intern uttalelse skogbruk og vilt-Søknad om
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til
fritidseiendom - gbnr 215/1 - Ingebrigt Tormod
Huus
7
I
Uttalelse til dispensasjon for fradeling av
tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 215/1
8
I
Vedr fradeling - fritidseiendom - gbnr 215/1 Gauldal kommune
9
I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av tilleggsareal til
fritidseiendom - Midtre Gauldal 215/1
10 S
Søknad om dispensasjon for fradeling av
tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 215/1 Ingebrigt Tormod Huus
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Ingebrigt Tormod Huus
Ingebrigt Tormod Huus
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Aril Røttum m.fl.
Håvard Kvernmo
Håvard Kvernmo

Mattilsynet
Sametinget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Bakgrunn
Ingebrigt Tormod Huus har på vegne av Erlend Bogen søkt om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gnr: 215 bnr: 15. Tilleggsarealet tilhører
opprinnelig grunneiendommen gnr: 215 bnr: 1, hvor Huus er tinglyst eier.
Beliggenhet
Området ligger ved Reppvollen, like sør for Storburusjøen.

Figur 1: Viser utdrag fra kart over Midtre Gauldal kommune. Omsøkt område er markert med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Området fremstår i dag som et stort hytteområde i et relativt åpent landskap, konsentrert i sørenden
av Storburusjøen. Området er preget av myr og stedvis skog. I tillegg renner elva Søla forbi den
omsøkte eiendommen, fra Storburusjøen og ned til Gaula.
Den omsøkte eiendommen ligger i det som regnes som «starten» av hytteområdet, ved Burubrua og
dagens tilførselsvei inn til Storburusjøen. Eiendommens beliggenhet beskrives som relativt sentral i
forhold til den omkringliggende fritidsbebyggelsen. Eiendommen er en av to fritidseiendommer
lokalisert på denne siden av veien. Nærmeste nabo ligger henholdsvis 120 m. nord og 160 m. sør for
eiendommen – jfr. Figur 2.
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Figur 2: Viser utdrag fra ortofoto (2010) over området. Rød/rosa firkant markerer eiendomsgrensen til den omsøkte
eiendommen.

Omsøkt eiendom utgjør i dag et samlet areal på ca. 370m2. Eksisterende bygningsmasse består av en
fritidsbolig på ca. 52 m2. Søker opplyser om at eksisterende anneks/uthus skal rives, men det er ikke
registrert et sekundærbygg i matrikkelen eller på ortofoto over området.
Det søkes nå om å utvide eiendommen med ca. 600 m2 og samtidig sette opp et nytt uthus/anneks.
Størrelsen på annekset er ikke oppgitt, men andre reguleringsplaner i området setter krav om maks
40 m2 i grunnflate på sekundærbygg.

Figur 3: Viser utdrag fra kommuneplanens arealdel. Rød pil markerer eiendommens beliggenhet.
Grønn farge viser områder avsatt til LNF-sone 1.

Planavklaring
Området er regulert til LNF-sone 1 i kommuneplanens arealdel.
Følgende bestemmelser gjelder for LNF-sone 1:
Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller
fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg jf. Pbl § 20-4 nr.2. Unntatt er anlegg som er
særskilt markert på arealdelen.
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Tiltaket er ikke markert på arealdelen som et særskilt areal.

Eventuelle hensynssoner/temakart
Naturbase
Tiltaket er kontrollert opp mot Miljødirektoratets naturbase. Det er ikke registrert naturforekomster
av vesentlig betydning i området.
Kommunens viltkart
Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens viltkart.
Eiendommen ligger innenfor et viltområde av regional verdi. Dette beskrives som et meget rikt
viltområde. Dette er et leveområde for lirype, og det er konstatert hekking av artene orrfugl,
smålom, storlom, jordugle, fjellvåk, dvergfalk og tårnfalk.
Samfunnssikkerhet
Tiltaket er kontrollert opp mot NVEs skredatlas.
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Eksisterende tomt er for liten og nåværende uthus er i svært dårlig forfatning. Hytteeier ønsker å bygge et nytt uthus
med en anneksdel og trenger større tomt for å få plassert bygget hensiktsmessig».
Høring/offentlig ettersyn/nabovarsel
Tiltaket er ikke nabovarslet. Dette er heller ikke ansett som nødvendig da det er snakk om en
enkeltstående eiendom hvor grunneier selv står som ansvarlig søker.
Tiltaket ble sendt på høring med frist for uttalelse den 17.01.2015.
Følgende merknader er kommet innen fristen.
Landbrukskontoret – Midtre Gauldal kommune, i brev datert 22.12.2014:
Ingen merknad.
Skogbruk – Midtre Gauldal kommune, i brev datert 22.12.2014:
Som beskrevet ligger området innenfor viltområde 20 i kommunens viltkart. Siden det er en fradeling i et allerede
etablert hytteområde, vil ikke dette ha betydning for viltområdets kvaliteter.
Skogbruket har ingen kommentarer til fradelingen.
Mattilsynet i brev datert 12.01.2015
(…) Mattilsynet har ingen kommentarer til at dispensasjon fra kommunens arealplan blir gitt ut fra forhold knyttet
til drikkevannsforsyning. Ingen kjente vannforsyningssystem synes å bli berørt, dog kan det forekomme uttak av
drikkevann til fritidsbebyggelse i området.
Vannforsyning til eiendommen løses på annen måte enn innlagt vann fra stedlig kilde.
Sametinget i brev datert 16.01.2015
Sametinget har ikke kjennskap til samiske kulturminner i området og har med det heller ingen
merknad til tiltaket.
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Det vises til den generelle aktsomhetsplikten knyttet opp mot samiske kulturminner – jf. Kml. §§ 3,
4, 6 og 8. Det vises også til egen uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 19.01.2015
Miljøvern:
Ingen merknader, men støtter den administrative vurderingen av at annekset ikke kan overstige
40m2 i grunnflate, i henhold til bestemmelser satt i eksisterende reguleringsplaner i samme område.
Samfunnssikkerhet:
Viser til at området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, og at kommunen må vurdere
risikoen tilknyttet utvidelsen. Det vises til eget temakart.
Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de interesser de skal ivareta ikke
har merknader til dispensasjonssøknaden.
NVE i brev datert 03.04.2015
NVE har kontrollert tiltaket opp mot skred og flom.
NVE har ingen merknader til tiltaket.
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 vesentlig blir 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 både gis midlertidig
og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
Vurdering
Samfunnssikkerhet: Faremomenter, flom, kvikkleire, skred
Fylkesmannen viser til at området ligger i et aktsomhetsområde for flom og savner i den forbindelse
en særskilt vurdering fra kommunen.
Rådmannen kontrollerte tiltaket opp mot temakart for flom både før og etter at saken var sendt på
høring. Det faktum at området viser seg å være et aktsomhetsområde for flom er ukjent.
Rådmannen har derfor rådført seg med både NVE og Fylkesmannen etter at høringsperioden ble
avsluttet. NVE har friskmeldt området av hensyn til flom. Rådmannen vurderer derfor tiltaket som
klarert i forhold til samfunnssikkerhet.
Naturmangfold vurdert etter naturmangfoldloven
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vil ikke være relevant i denne saken.
§ 10- Den samlede belastningen vil ikke bli større.
§ 11 – Det forutsettes at tiltakshaver dekker kostnadene ved miljøforringelse
§ 12 – Det forutsettes at tiltakshaver benytter seg av miljøvennlige og miljøbesparende anleggs- og
driftsmetoder.
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Planavklaring og tomtestørrelse
Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan, da det innebærer fradeling av ca. 600 m2 av et LNFområde til fritidsformål. LNF-områder er strengt definert i en reguleringsplan. Det skal derfor ikke
være gunstig å få dispensasjon fra dette formålet. Rådmannen legger vekt på at fradeling gjennom
dispensasjoner på sikt vil være med på å undergrave reguleringsplaner som styringsverktøy. I dette
tilfellet vil imidlertid LNF-formålets hensikt ikke bli vesentlig tilsidesatt, da det verken berører
naturverdier, fritluftsverdier eller landbruksverdier av vesentlig betydning. Videre er det snakk om
fradeling til et eksisterende forhold.
Sammenligner man fradelingen med andre selveiertomter i området er det heller ikke uvanlig med
en tomtestørrelse på inntil 1 daa. Rådmannen presiserer samtidig at dette ikke bør overstiges, uten
at man har gjort en helhetlig vurdering gjennom en reguleringsplan.
Uthus/anneks
Søknaden sier ingenting om nybyggets utforming. Det er også opplyst om et eksisterende
sekundærbygg på tomten. Det står ingenting om dette skal rives eller bevares, kun at det er i dårlig
forfatning. Rådmannen anbefaler at det tas utgangspunkt i gjeldende reguleringsplaner rundt om i
området for å definere byggets utforming.
Størrelsen på annekset bør ikke overstige den totale størrelsen på hovedbygget – 53m2. Det bør
stilles tilsvarende krav til sekundærbygg som i andre reguleringsplaner i området – 40 m2.
Rådmannen forutsetter at anneksets utforming blir mest mulig lik eksisterende bebyggelse. Dette
innebærer bl.a. lik takvinkel, farge, taktekking og materialvalg som hovedbygget på tomten.
Mønehøyden bør ikke overstige høyden på hovedbygget. Rådmannen anbefaler at dette tas inn i
vedtaket.
Infrastruktur: Veg, vann og avløp, tilgjengelighet til offentlig tjenesteyting
Søknaden sier ingenting om innlagt vann. Rådmannen forutsetter at det ikke legges opp til innlagt
vann.
Ut i fra ovenfor nevnte punkt vurderes fordelene med tiltaket som større enn ulempene, selv om
tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan. Det er likevel et område som allerede er utbygd i stor
grad, selv om det ikke er markert i kommuneplanens arealdel. Rådmannen vurderer hensynet bak
overordnet plan som ivaretatt. Det konkluderes med at dispensasjon kan gis.
Konklusjon
Ut i fra ovenfor nevnte punkt kan ikke Rådmannen se at LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt.
Tiltaket utløser heller ikke krav om reguleringsplan.
Når det kommer til fordelene så er disse hovedsakelig knyttet opp mot personlige forhold.
Rådmannen tar ikke stilling til personlige forhold i sin vurdering, men med bakgrunn i at det ikke
foreligger vesentlige negative forhold tilknyttet fradelingen, anses fordelene likevel å være større enn
ulempene. Det konkluderes derfor med at dispensasjon kan gis.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon for
fradeling av tilleggsareal, samt oppføring av nytt anneks på eiendommen gnr: 215 bnr: 15 som
omsøkt. Det settes følgende vilkår for dispensasjonen:
-

Nytt anneks/uthus skal ikke overstige et samlet areal på 40m2.
Anneks og fritidsbolig skal være mest mulig enhetlig utformet. Dette inkluderer bl.a. lik
farge, takvinkel og taktekkingsmaterial som hovedbygget. Mønehøyden bør være lavere,
men skal ikke overstige mønehøyden på primærbygget.

-150-

-151-

;.'s

\

G.,'-',.-i:.:,', ---`.r.".','..-

I,

/19.2alif

r

11
G6 nvi 2014
;i -.,•,-.-.•-,,!-:. ----\
i :-;ai-.1-AJ,_
,:.:
1

tud

-cryi
600,112

dissyma4ivii
Det 0-14/7
.
k 6,v. 215
e4dorn
bdIqTarted

Ti eins

idard
iwlytie) 0,771
Cf7t4se4-644,117
6iv 215 Btic.

ylkS
61(
41 6-eA

611ofy)4 -

flyt

tZÅ6.

;
:-.viAÅVÅe

cf1,-6beit,,th
0us,

,

uduaeAlt

med 6tix-JÅdel
et yt- (i6hus
1-1/66euser ay9b [wyrsi/v63-KAyer1rr 60711-6
4ir 4- pfasWfo
~c).

i‘bcP eects

6-6A41
E
UsirS

215-1

-152-

Side 1 av 1

Utskri ft

SITUASJON SKART
Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

11

Hj.haver/Fester:
MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Dato: 14/11-2013 Sign:

215/1

Målestokk
1:500

2

5
li

s'ervi

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kable r,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid
må undersø kes nærmere.

14.11.2013
http://kart2.nois.no/midtre-gauldal/Content/printDynaLeg.asp?Left=580492.18562418...
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Notat
Til:

Håvard Kvernmo

Fra:

Aril Røttum

Referanse

Dato

2014/2921-5

22.12.2014

Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til
fritidseiendom - gbnr 215/1 - Ingebrigt Tormod Huus

Det søkes om fradeling av et tilleggsareal på omkring 600 m2 til eksisterende fritidseiendom som
er på ca 370 m2. Landbruk har forståelse for at det er nødvendig med større tomt for å få plass til
ønsket bebyggelse.
Området rundt Burusjøen er et av de mest utbygde hytteområdene i kommunen, selv om arealene
ligger i sone 1 på kommuneplanens arealdel.
Fradeling av 600 m2 har ingen betydning for eiendommens framtidige muligheter for
landbruksdrift. Vi kan ikke se at fradeling vil medføre vesentlige uheldige drifts- og
miljømessige konsekvenser for landbruket i området.
Landbruksforvaltningen har ingen merknader til fradelingen.
Med hilsen
Aril Røttum
Rådgiver
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Notat
Til:

Håvard Kvernmo

Fra:

Kai Børge Amdal

Referanse

Dato

2014/2921-6

22.12.2014

Intern uttalelse skogbruk og vilt-Søknad om dispensasjon for fradeling av
tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 215/1 - Ingebrigt Tormod Huus
Som beskrevet ligger området som skal fradeles innenfor viltområde 20 på kommunens viltkart.
Viltområde 20: vinterområde for lirype, hvor det er konstatert hekking av orrfugl, smålom,
storlom, jordugle, fjellvåk, dvergfalk og tårnfalk.
Siden dette er en fradeling i et allerede etablert hytteområde, vil ikke dette ha betydning for
viltområdets kvaliteter.
Skogbruket har ingen kommentarer til fradelingen.
Med hilsen
Kai Børge Amdal
skogbruksjef
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MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
PLAN NÆRING OG FORVALTNING
RADHUSET
7290 STØREN

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2014/288195
12.01.2015
985399077

UTTALELSE TIL DISPENSASJON FOR FRADELING AV
TILLEGGSAREAL TIL FRITIDSEIENDOM - GNR. 215 / BNR. 1
Mattilsynet mottok 19.12.2014 høringsbrev fra Midtre Gauldal kommune angående søknad om
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom. Høringsfristen er av avsender satt til
17.1.2015.
Fakta
Mottatte dokument beskriver:

•
•
•
•
•
•

bakgrunn for dispensasjonssøknaden
tiltakets beliggenhet
beskrivelse av tiltaket
planavklaring
søkers begrunnelse for tiltaket
rådmannens foreløpige vurdering

Bakgrunn
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til
fritidseiendommen gnr. 215 / bnr.15. Tilleggsarealet tilhører eiendommen gnr. 215 / bnr. 1.
Beliggenhet
Eiendommen ligger ved Reppvollen like sør for Storburusjøen.
Beskrivelse av tiltaket
Det søkes nå om å utvide eiendommen med ca. 600 m2 og samtidig sette opp et nytt uthus I
anneks.
Situasjonsbeskrivelse
Området er regulert til LNF-sone 1 i kommuneplanens arealdel:

«Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller
fritidsbebyggelse samt andre søknadspliktige anlegg jf. Pbl § 20-4 nr 2. Unntatt er anlegg som er
særskilt markert på arealdelen».
Det er ikke omtalt spesielle forhold knyttet til drikkevann i det omsøkte området.
www.mattilsynet.nO-Mattilsynet
Distriktskontoret Gauldal

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
Besøksadresse: Svartøya 19A, Støren
E-post: ostmottak mattils net.no
(Husk mottakers navn)
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Postadresse:
Felles postmottak. Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Deres ref. — Vår ref. 2014/288195 — Dato: 12.01.2015

Søkers begrunnelse for tiltaket
Eksisterende tomt er for liten og nåværende uthus er i svært dårlig forfatning. Tiltakshaver ønsker
å bygge et nytt uthus med en anneksdel og trenger større tomt for å få plassert bygget
hensiktsmessig. Vannforsyning til eiendommen er ikke beskrevet.
Rådmannens foreløpige vurdering
I søknaden nevnes ikke forhold knyttet til drikkevannsforsyning til eiendommen. Det er heller ikke
opplyst hvordan dette er løst for eksisterende bebyggelse. Rådmannen forutsetter derfor at det
ikke legges opp til innlagt vann.
Vurdering
Mattilsynet kjenner ikke til at det finnes vannforsyningssystem i området som vil bli berørt av en
eventuell fradeling. Likevel kan det forekomme uttak av drikkevann i området til en eller flere
bygninger i området.
Rådmannens vurdering av vannforsyning til eiendommen innebærer at drikkevannsforsyning løses
på annen måte enn innlagt vann fra stedlig vannforekomst. Det kan løses ved at vann til drikke
mm. medbringes fra vannforsyningssystem med hygienisk betryggende drikkevann (jf.
kvalitetskravene i drikkevannsforskriften). Krav til drikkevann ved oppføring av bygning omtales i
plan- og bygningsloven § 27-1.
Konklusjon
Mattilsynet har ingen kommentarer til at dispensasjon fra kommunens arealplan blir gitt ut fra
forhold knyttet til drikkevannsforsyning. Ingen kjente vannforsyningssystem synes å bli berørt, dog
kan det forekomme uttak av drikkevann til fritidsbebyggelse i området.
Vannforsyning til eiendommen løses på annen måte enn innlagt vann fra stedlig kilde.

Med hi e

Tore Forseth
seniorinspektør
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SÅMEDIGGI
SAMETINGET

Midtre-Gauldalkommune
7290 STØREN

AAMHTSREERIJE/SAKSBEHANDLER

DII VUESIEHTIDERES REF.

MI1 VUESIEHTIVAR REF.

BIEJJIE/DATO

Midthjell, Harald Bugge, +47 78 47 40 33

2014/2921-3

15/269 - 2

1601.2015

harald bugge_nedthjell@samechggi.no

Almmut go vålddet oktavuoda Oppgis ved henvendelse /

Vedr. fradeling - fritidseiendom - gnr. 215 bnr. 1 - Gauldal
kommune
Vi viscr til deres brev av 19.12.2014.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsokte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssoknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander ellcr andre spor som tyder på eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem som skal utfore arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i folge kml. § 4
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulcpreflater, oftemed steinsattildsted og voll omkrin, teltboplasser (synItgsom et steinsatt iltisted),ulike
typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder
det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte uttommende. Mange av disse er
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller sk'emme
freda kulturminne eller sikrin ssonen å 5 meter rundt kulturminnet jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjor forovrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Sor-Trondelag fylkeskommune.
Heelsegh/Med hilsen

An as Stån erg
Fågajodihea dji /Fagleder

Midthjell,Harald
Rådgiver

•
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Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

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

Innvalgstelefon
73 19 92 24

V5r. dato
19.01.2015
Deres dato
19.12.2014

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2014/9934 - 421.3
Deres ref.
2014 2921-3

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
tilleggsareal til fritidseiendom - Midtre Gauldal 215/1
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:
Miljøvern
Fylkesmannen har ingen merknader til en fradeling av tilleggsareal til
fritidseiendom som omsøkt. Det foreligger ingen informasjon om størrelsen på
anneks som skal bygges på omsøkte eiendom, og Fylkesmannen støtter derfor
kommunens administrative vurdering av at annekset ikke kan overstige 40m2 i
grunnflate, i henhold til bestemmelser satt i eksisterende reguleringsplaner i
samme område.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen vil bemerke at omsøkte område ligger innenfor hensynssone for
flom og at dette burde vært omhandlet i saken fra kommunens side.
Det antas at bruken ikke vil avvike fra allerede eksisterende bruk og
Fylkesmannen har derfor ingen ytterligere merknader innen samfunnsikkerhet.
Konklusjon
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte, støtter rådmannens vurdering i
forhold til størrelsen på tiltaket og har utover dette ingen merknader til omsøkte
tiltak.
Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de
interesser de skal ivareta ikke har merknader til dispensasjonssøknaden.
Fylkeskommunen har av kapasitetsmessige årsaker ikke hatt mulighet til å
vurdere saken med henblikk på kulturminner. Vi ber derfor tiltakshaver vise
ekstra oppmerksomhet, og minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8
i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt
i grunnen (mulig fredet kulturminne), ma en stanse arbeidet og varsle
fylkeskommunen. Vi ber om at dette formidles til den som skal gjennomføre
arbeidet.

Embetsledelse og
administrasjonsstab

E-post: fm

mot ak

Kommunal- og
samordningsstab

f Ikesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Internett:

Landbruk og
bygdeutvikling

www.f

Ikesmannen.no
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Miljøvernavdeling

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

st

Organisasjonsnummer:

974764

2

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

Isabell Engvik Lykke
rådgiver

Stein-Arne Andreassen (e.f)
miljøverndirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Heidi Flatås
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Fra: Gundersen, Jan-Åge Sneve [mailto:fmstjsg@fylkesmannen.no]
Sendt: 30. januar 2015 11:16
Til: Kvernmo Håvard
Kopi: frei@nve.no; fhe@nve.no; Skar, Dag Otto; Lykke, Isabell; FMST Arkiv; Olsson, Julia
Emne: SV: Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 215/15

I saken gjelder fradeling av tilleggsareal, samt oppføring av et anneks på fritidseiendommen gnr: 215 bnr:
15 i Midtre Gauldal kommune. Tilleggsarealet tenkes fradelt grunneiendommen gnr: 215 bnr: 1 Grunneier, Ingebrigt Tormod Huus og høringsbrev datert 19.12.2014. (referanse – Fylkesmannen:
2014/9934-421.3).
Kommunen viser til Fylkesmannens uttalelse i saken angående punktet samfunnssikkerhet.
Fylkesmannen kommenterte at det ikke anses som at bruken av arealet som helhet blir endret av omsøkt
tiltak, og har derfor ingen spesifikke merknader til om det bør eller kan tillates bebyggelse for opphold i
hele eller deler av døgnet.
I Fylkesmannens kartverktøy Gislink, som innhenter metadata fra alle offentlige relevante aktører, også så
som NVE kommer det opp aktsomhetssone på det aktuelle området. Dette er ikke definert som 200års
flom, og således klar av dette plankravet. Det er korrekt at kommunen kan forholde seg til NVEs
kartverktøy «NVE atlas» i slike saker for utsjekk av hensynsone flom.
Fylkesmannen ønsket å påpeke at det kom fram av kartgrunnlaget at det her forelå en aktsomhetssone
definert av NVE, som kommunen bør være oppmerksom på. Dette framkom av vårt kartlag «risikosjekk»
Dette er data fra NVE under fanene «Aktsomhetsområder NVE» og det aktuelle filter her er
«Flomaksomhetsområde – Flom».
Nå kan ikke kartverktøyene fullgodt definere hva aktuelt terreng og andre lokale forhold kan medføre av
potensiell risiko og dette må derfor vurderes av kommunen selv som ansvarlig planmyndighet. Det var
derfor savnet at kommunen tok stilling til samfunnssikkerhet i det aktuelle tiltaket som kommunen er
pålagt som planmyndighet etter plan- og bygningsloven.
Gislink er et verktøy finansiert av fylkeskommunene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, samt
Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette er fritt tilgjengelig verktøy og informasjon via
en kartportal www.gislink.no
Med vennlig hilsen:
Jan-Åge Sneve Gundersen
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Justis- og beredskapsavdelingen
Telefon: 73 19 91 78
Mobil: 486 00 014
fmstjsg@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/st

Y

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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Fra: Kvernmo Håvard [mailto:haavard.kvernmo@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 23. januar 2015 10:42
Til: Lykke, Isabell; frei@nve.no; fhe@nve.no
Kopi: Doeven Hubertina; FMST Postmottak
Emne: Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 215/15

Viser til høringsbrev datert 19.12.2014. (referanse – Fylkesmannen: 2014/9934-421.3).
Saken gjelder fradeling av tilleggsareal, samt oppføring av et anneks på fritidseiendommen gnr: 215 bnr:
15 i Midtre Gauldal kommune. Tilleggsarealet tenkes fradelt grunneiendommen gnr: 215 bnr: 1 Grunneier, Ingebrigt Tormod Huus.
Det går frem av saksopplysningene at fritidseiendommen ligger inntil elva Søla - ca. 25 meter fra
elvebredden.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skrev følgende merknad i brev datert 19.01.2015 – punkt om
samfunnssikkerhet:
«Fylkesmannen vil bemerke at omsøkte område ligger innenfor hensynssone for flom og at dette burde
vært omhandlet i saken fra kommunens side. Det antas at bruken ikke vil avvike fra allerede eksisterende
bruk og Fylkesmannen har derfor ingen ytterligere merknader innen samfunnssikkerhet».
Kommunen presiserer:
Det er riktig at høringsbrevet ikke belyser at tiltaket er kontrollert opp mot flom og løsmasser.
Rådmannen har kun bemerket at det ikke foreligger noen kommentarer til punktet samfunnssikkerhet.
Det presiseres nå i ettertid at Kommunen har kontrollert tiltaket opp mot NVEs skredatlas, før saken ble
sendt på høring. Kommunen ser i ettertid at dette skulle vært belyst.
Kjernen i saken:
Kommunen har ikke registrert at fritidseiendommen ligger i et flomutsatt område - Verken før eller etter
at saken ble sendt på høring (Jfr. NVEs skredatlas). Det kommer derfor som en overraskelse at
Fylkesmannen finner området innenfor en hensynssone for flom. Kommunen anser dette som alvorlig, da
det svekker troverdigheten til temakartet, samtidig som vedtak kan bli fattet på feil grunnlag.
Saken er i dette tilfellet sendt på høring til NVE, men er ikke besvart. Kommunen ønsker derfor en
redegjørelse for hvilket kartgrunnlag som skal benyttes ved slike «første-gangs vurderinger», samtidig
som at NVE uttaler seg særskilt til denne saken.
Mvh
Håvard Kvernmo
Planlegger Næring, Plan og Forvaltning
Midtre Gauldal kommune
Tlf 72 40 31 30
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Fra: Eide Frederik [mailto:frei@nve.no]
Sendt: 3. februar 2015 10:27
Til: 'Gundersen, Jan-Åge Sneve'; Kvernmo Håvard
Kopi: Herje Finn; Skar, Dag Otto; Lykke, Isabell; FMST Arkiv; Olsson, Julia; Doeven Hubertina
Emne: SV: Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 215/15 Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

Hei,
Viser til høringsbrev av 19.12.2014, e-postene nedenfor og telefonsamtaler i går, 02. feb., med Håvard
Kvernmo og Jan-Åge Sneve Gundersen.
Jeg har vært inne i GISLink, men finner ikke det omtalte kartlaget, eller andre risikolag i kartløsningen. Da
det er omtalt som Flomaktsomhetsområde – Flom går jeg ut fra at det er basert på NVEs aktsomhetskart
for flom som en finner under denne lenken: http://gis3.nve.no/link/?link=flomaktsomhet.
Under en samtale med vår GIS-avdeling har det kommet frem at kartlaget er tatt ut av NVEs egne
kartportaler, fordi det er meget grovt og unøyaktig. NVE anbefaler at dette kartet ikke benyttes til annet
enn hjelp til en innledende vurdering for om det kan være vassdrag i et område og om det kan være et
potensiale for flomfare. NVE fraråder spesielt at hensynssoner baseres direkte fra disse flatene.
I denne saken har kommunen brukt de verktøy NVE anbefaler for å undersøke naturfare, og etter en
gjennomgang av saken hadde vi selv ingenting å bemerke. Grunnet stor sakspågang prioriterer NVE å kun
gi uttale til saker hvor vi har noe å bemerke, og saker hvor vi bes komme med vår merknad.
Med vennlig hilsen
Frederik Eide
Avdelingsingeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Midt-Norge
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 99 43
epost: nve@nve.no eller direkte: frei@nve.no
web: www.nve.no

Fra: Gundersen, Jan-Åge Sneve [mailto:fmstjsg@fylkesmannen.no]
Sendt: 30. januar 2015 11:16
Til: haavard.kvernmo@midtre-gauldal.kommune.no
Kopi: Eide Frederik; Herje Finn; Skar, Dag Otto; Lykke, Isabell; FMST Arkiv; Olsson, Julia
Emne: SV: Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 215/15
I saken gjelder fradeling av tilleggsareal, samt oppføring av et anneks på fritidseiendommen gnr: 215 bnr:
15 i Midtre Gauldal kommune. Tilleggsarealet tenkes fradelt grunneiendommen gnr: 215 bnr: 1 Grunneier, Ingebrigt Tormod Huus og høringsbrev datert 19.12.2014. (referanse – Fylkesmannen:
2014/9934-421.3).
Kommunen viser til Fylkesmannens uttalelse i saken angående punktet samfunnssikkerhet.
Fylkesmannen kommenterte at det ikke anses som at bruken av arealet som helhet blir endret av omsøkt
tiltak, og har derfor ingen spesifikke merknader til om det bør eller kan tillates bebyggelse for opphold i
hele eller deler av døgnet.
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I Fylkesmannens kartverktøy Gislink, som innhenter metadata fra alle offentlige relevante aktører, også så
som NVE kommer det opp aktsomhetssone på det aktuelle området. Dette er ikke definert som 200års
flom, og således klar av dette plankravet. Det er korrekt at kommunen kan forholde seg til NVEs
kartverktøy «NVE atlas» i slike saker for utsjekk av hensynsone flom.
Fylkesmannen ønsket å påpeke at det kom fram av kartgrunnlaget at det her forelå en aktsomhetssone
definert av NVE, som kommunen bør være oppmerksom på. Dette framkom av vårt kartlag «risikosjekk»
Dette er data fra NVE under fanene «Aktsomhetsområder NVE» og det aktuelle filter her er
«Flomaksomhetsområde – Flom».
Nå kan ikke kartverktøyene fullgodt definere hva aktuelt terreng og andre lokale forhold kan medføre av
potensiell risiko og dette må derfor vurderes av kommunen selv som ansvarlig planmyndighet. Det var
derfor savnet at kommunen tok stilling til samfunnssikkerhet i det aktuelle tiltaket som kommunen er
pålagt som planmyndighet etter plan- og bygningsloven.
Gislink er et verktøy finansiert av fylkeskommunene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, samt
Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette er fritt tilgjengelig verktøy og informasjon via
en kartportal www.gislink.no
Med vennlig hilsen:
Jan-Åge Sneve Gundersen
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Justis- og beredskapsavdelingen
Telefon: 73 19 91 78
Mobil: 486 00 014
fmstjsg@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/st

Y

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Kvernmo Håvard [mailto:haavard.kvernmo@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 23. januar 2015 10:42
Til: Lykke, Isabell; frei@nve.no; fhe@nve.no
Kopi: Doeven Hubertina; FMST Postmottak
Emne: Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gbnr 215/15

Viser til høringsbrev datert 19.12.2014. (referanse – Fylkesmannen: 2014/9934-421.3).
Saken gjelder fradeling av tilleggsareal, samt oppføring av et anneks på fritidseiendommen gnr: 215 bnr:
15 i Midtre Gauldal kommune. Tilleggsarealet tenkes fradelt grunneiendommen gnr: 215 bnr: 1 Grunneier, Ingebrigt Tormod Huus.
Det går frem av saksopplysningene at fritidseiendommen ligger inntil elva Søla - ca. 25 meter fra
elvebredden.
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skrev følgende merknad i brev datert 19.01.2015 – punkt om
samfunnssikkerhet:
«Fylkesmannen vil bemerke at omsøkte område ligger innenfor hensynssone for flom og at dette burde
vært omhandlet i saken fra kommunens side. Det antas at bruken ikke vil avvike fra allerede eksisterende
bruk og Fylkesmannen har derfor ingen ytterligere merknader innen samfunnssikkerhet».
Kommunen presiserer:
Det er riktig at høringsbrevet ikke belyser at tiltaket er kontrollert opp mot flom og løsmasser.
Rådmannen har kun bemerket at det ikke foreligger noen kommentarer til punktet samfunnssikkerhet.
Det presiseres nå i ettertid at Kommunen har kontrollert tiltaket opp mot NVEs skredatlas, før saken ble
sendt på høring. Kommunen ser i ettertid at dette skulle vært belyst.
Kjernen i saken:
Kommunen har ikke registrert at fritidseiendommen ligger i et flomutsatt område - Verken før eller etter
at saken ble sendt på høring (Jfr. NVEs skredatlas). Det kommer derfor som en overraskelse at
Fylkesmannen finner området innenfor en hensynssone for flom. Kommunen anser dette som alvorlig, da
det svekker troverdigheten til temakartet, samtidig som vedtak kan bli fattet på feil grunnlag.
Saken er i dette tilfellet sendt på høring til NVE, men er ikke besvart. Kommunen ønsker derfor en
redegjørelse for hvilket kartgrunnlag som skal benyttes ved slike «første-gangs vurderinger», samtidig
som at NVE uttaler seg særskilt til denne saken.
Mvh
Håvard Kvernmo
Planlegger Næring, Plan og Forvaltning
Midtre Gauldal kommune
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