Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Støren rådhus
19.10.2015
10:00 for befaring. Møtet starter kl. 12:00

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

Sign………………………….
Jan Tore Tangstad

 NB: Møtet starter med befaring til Ramstadsjøen vedrørende sak 82/15. Oppmøtet ved
krysset Fylkesvei/Ramstadsjøveien (skilt)
 Statens vegvesen informerer om status og planarbeidene sålangt vedrørende E6-utbyggingen

Støren, den 12.10.2015
Hubertina Doeven
Enhetsleder

-1-

-2-

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 72/15

Referatsaker

RS 47/15

Klage på Fylkesmannens vedtak om avvisning oversendes
departementet for endelig klagebehandling - kopi av brev
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2015/44

RS 48/15

Forslag til planprogram på høring: Regional plan 20152020 klima og energi Sør-Trøndelag

2015/989

RS 49/15

Høringsutkast - Detaljert risikoanalyse Soknedalstunnelen

2015/3205

RS 50/15

Høring av søknad om driftskonsesjon for Moe steinbrudd gbnr 43/1 - Aune Transport AS

2015/3189

PS 73/15

16482014005 Reguleringsplan for Enlidhaugen
hytteområde - 2e gangs behandling - merknader Planvedtak

2014/1246

PS 74/15

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra
eiendommen gbnr 10/1

2015/2256

PS 75/15

Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern
gbnr 3/68

2015/1037

PS 76/15

Dispensasjonssøknad - Etablering av deponi ved Solberg
Steinbrudd - gbnr 130/1

2015/2228

PS 77/15

Varsel om endring i planområde E6 Ulsberg - Støren

PS 78/15

Høringsuttalelse - Endringsforslagene i plandelen av planog bygningsloven mv.

2015/2549

PS 79/15

Vedtak - Kommunale mål og retningslinjer for forvaltning
av hjortevilt - Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen - 20152018

2013/3745

PS 80/15

Høringsuttalelse fra Midtre Gauldal kommune til regional
planstrategi for Trøndelag 2016-2020

2015/1991

PS 81/15

Delegerte saker NPM 2015 - januar-september

2015/1703

PS 82/15

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Ramstadsjøen - oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 7288 Soknedal - søker Ola Kant

2015/1990

PS 83/15

Dispensasjonssøknad - midlertidig omdisponering fra
fjørfehus til utleie av lagerplass gbnr 127/2

2015/2435
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Arkivsaksnr

2015/76
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Adressater ihht liste

Vår referanse
201506235-3

Deres referanse

Dato
26.03.2015

Forslag til planprogram på høring:
Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok 17.03.2015 å legge høringsutkast til planprogram for
Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag ut til offentlig ettersyn og sendes på
høring med minst 6 ukers frist (FU 76/15).
Se saken: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/226216
Regional plan 2010-2014 klima og energi Sør-Trøndelag ble vedtatt i desember 2009 (FT
101/09). I følge Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 skal Regional plan klima
og energi rulleres med prosesskrav etter Plan og bygningsloven § 8-3. Rulleringsarbeidet ble
satt i gang i 2014. Forslag til planprogram er utarbeidet av en planprogramgruppe med
medlemmer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, KS i SørTrøndelag og Trondheim kommune.
Planprogrammets formål er å synliggjøre problemstillinger samt strukturere planarbeidet.
Etter høringsrunden vil planprogrammet fastsettes av Fylkestinget i juni 2015 som grunnlag
for rullering av klimaplanen.
Høringsdokumentet og andre relevante dokumenter er lagt ut på følgende nettside:
http://www.stfk.no/Tjenester/Plan_og_Miljo/Klima-og-energi/
Høringsinnspill sendes til postmottak@stfk.no eller
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim.
Høringsfrist: 15. mai 2015
For mer informasjon, kontakt:
Stig Roald Amundsen, 992 53 407, stig.roald.amundsen@stfk.no
Chin-Yu Lee, 901 97 323, chin-yu.lee@stfk.no
Mvh,

Stig Roald Amundsen
Fagsjef, Areal og miljø

Chin-Yu Lee
Rådgiver

(Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten fysisk signatur.)
Saksbehandler: Chin-Yu Lee, chin-yu.lee@stfk.no,
Postadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM

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

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

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional Utvikling - Areal og Miljø

Adresseliste:
Kommune/regionråd/fylkeskommuner
Alle kommuner i Sør-Trøndelag
KS, Sør-Trøndelag
Fjellregionen
Fosen regionråd
Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen
Trondheimsregionen
Værnesregionen
Hedmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Region Jämtland Härjedalen
De politiske partiene i Sør-Trøndelag

Egen epostliste
ole-gunnar.kjosnes@ks.no
post@fjellregionen.no
fosen.regionraad@fosen.net
postmottak@orkdal.kommune.no
postmottak@trondheimsregionen.no
postmottak@varnesregionen.no
postmottak@hedmark.org
postnmottak@mrfylke.no
postmottak@ntfk.no
postmottak@oppland.org
region@regionjh.se
Sendes ut av politisk sekretariat i STFK

Statlige institusjoner/FoU/næringsliv/interesseorganisasjoner
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
fmstpostmottak@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
fmntpost@fylkesmannen.no
Miljødirektoratet
post@miljodir.no
Enova
post@enova.no
Husbanken Region Midt-Norge
post@husbanken.no
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
nve@nve.no
NVE Region Midt-Norge
rm@nve.no
Energi Norge
post@energinorge.no
Statkraft AS
norman.kjarvik@statkraft.com
TrønderEnergi
firmapost@tronderenergi.no
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
hugo.alexandersen@nte.no
SAE Vind DA
anders.gaudestad@saevind.no
Sarepta Energi AS
alexandra.bech.gjorv@sareptavind.no
Windcluster Norway
viggo.iversen@proneo.no
Småkraftforeninga
post@smakraftforeninga.no
Norsk solenergiforening Trondheim
ida.fuchs@solenergi.no
Ecopro AS
post@ecopro.no
Biokraft AS
hw@biokraft.no
Statens Vegvesen Region Midt
Firmapost-midt@vegvesen.no
Statens Vegvesen Vegavdeling Sør-Trøndelag
eva.solvi@vegvesen.no
Jernbaneverket
postmottak@jbv.no
NSB
post@nsbkonsernet.no
Kystverket Midt-Norge
post@kystverket.no
Trondheim havn
firmapost@trondheim.havn.no
Avinor AS, Trondheim lufthavn
Per.Jarle.Ingstad@avinor.no
AtB AS
janne.sollie@atb.no
NTNU
postmottak@adm.ntnu.no
SINTEF
info@sintef.no
Høgskolen i Sør-Trøndelag
postmottak@hist.no
Norges forskningsråd, Trøndelag
lad@forskningsradet.no
Innovasjon Norge Sør-Trøndelag
post@innovasjonnorge.no
NHO Trøndelag
nho.trondelag@nho.no
LO Sør-Trøndelag
sortrondelag@lo.no
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
firmapost@nitr.no
Trøndelag Reiseliv AS
touristinfo@trondelag.com
Statskog i Midt-Norge
post@statskog.no

Dokumentnr.: 201506235-3
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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional Utvikling - Areal og Miljø

Norske skog
Allskog
Skogselskapet i Trøndelag
Skognæringa i Trøndelag
Kystskogbruket
Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag
Sør-Trøndelag Bondelag
Sametinget, Avd. for rettigheter, næring og miljø
Essand reinbeitedistrikt
Riast-Hylling reinbeitedistrikt
Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag (NRL)
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag
Fiskarlaget Midt-Norge
Midtnorsk havbrukslag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening,
Midt-Norge
FNF Sør-Trøndelag
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Natur og Ungdom, Sør-Trøndelag
Trondheimsregionens friluftsråd
Riksantikvaren

Dokumentnr.: 201506235-3

Amund.Saxrud@norskeskog.com
firmapost@allskog.no
rannveig.kristiansen@skogselskapet.no
kjersti@kystskogbruket.no
kirsti.haagensli@ntfk.no
knusjo@online.no
sortrondelag@bondelaget.no
samediggi@samediggi.no
saantisijte@gmail.com
Knut.torresdal@gmail.com
larsaage@roros.net
postmottak@fiskeridir.no
midtnorge@fiskarlaget.no
knutA.Hjelt@fhl.no
post@nsl.no
firmapost@fhl.no
sor-trondelag@fnf-nett.no
sortrondelag@naturvern.no
sor-trondelag@nu.no
friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
postmottak@ra.no
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Fra: Bjarte Ims [mailto:Bjarte.Ims@safetec.no]
Sendt: 7. oktober 2015 14:25
Til: Øverland Jan Håvard; Lillebo Idar; Løvhaug Bjørn; erlend.vandvik@stolav.no; Rød Odd Arne; Sundfær
Terje; Opheim Bernt Olav; Uvsløkk Magne; Bjørgård Lars; postmottak; rm@lastebil.no;
stig.brodahl@politiet.no
Kopi: Øystein Skogvang; Reidun Værnes
Emne: Detaljert risikoanalyse Soknedalstunnelen - Høringsutkast

Hei
Med dette sender vi ut høringsutkastet til den detaljerte risikoanalysen for Soknedalstunnelen. Vi
imøteser deres tilbakemelding så snart som mulig, og senest innen torsdag 15. oktober.
Vedlagt:
Hovedrapport Detaljert risikoanalyse Soknedalstunnelen
Idar: Kan du videreformidle rapporten til Beate Solveig Gamst Sjåland samt dobbeltsjekke at jeg ikke har
glemt noen på epostlista? Dersom det er ønskelig at andre enn deltakerne i møtet gir sine innspill og
kommentarer ber jeg om at du videresender til dem.
Mvh
Bjarte Ims
Safety Engineer

Office: +47 73 90 05 00 (Trondheim)
Direct: +47 482 08 053
bjarte.ims@safetec.no
www.safetec.no | www.abs-group.com
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Dato:
Vår ref:
Deres ref:

Midtre Gauldal kommune

06.10.2015
14/01837-5

7290 STØREN

Høring av søknad om driftskonsesjon for Moe steinbrudd gbnr.
43/1 i Midtre Gauldal kommune - Aune Transport AS
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
mottatte søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av
mineralressurser (mineralloven) fra Aune Transport AS, datert 4. desember 2014.

TELEFON + 47 73 90 40 50
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883

Søknaden med vedlegg er tilgjengelige på DMF sin hjemmeside:
http://www.dirmin.no/ under ”Saker til høring”. Høringsinstansene kan få tilsendt
papirutgave av søknaden ved forespørsel.

SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Høringsfristen er tirsdag 3. november 2015.
Søknaden
Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser i form av grus og pukk på eiendommen
gnr. 43 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune. Moe steinbrudd ligger i Sanddalen, 3
kilometer sørover langs FV 30 fra kommunesentret Støren.
Størrelsen på det omsøkte området er på 200 daa, med et anslått totalvolum på 2,7
millioner m3. Forventet årlig uttak er på cirka 40.000 m3. Forekomsten består av granitt
(Trondhjemitt) og gabbro. Stein fra forekomsten kan brukes til bygging av vei og
jernbane, asfalt og betongtilslag.
DMFs behandling av søknaden
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
DMF er konsesjonsmyndighet i saker med samlet uttak av mineralforekomster på mer
enn 10 000 m³ masse og et hvert uttak av naturstein.
DMF sender søknadene, inkludert driftsplaner, på høring til aktuelle høringsinstanser
jf. forvaltningslovens § 17. Dette vil normalt være grunneier og andre kjente
rettighetshavere, eiere, drivere og beboere og andre kjente rettighetshavere på
naboeiendommer som kan bli berørt samt kommunen(e), fylkeskommunen og statlige
forvaltningsorgan.
Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF fatter vedtak.
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Innkomne konsesjonssøknader underlegges en skjønnsmessig prøving hos DMF før det
avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal
gis legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten, det vil si om
prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig
forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved
vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på:
•
•
•
•
•

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Tiltakets eventuelle innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsliv og samfunnsliv
Tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift
De miljømessige konsekvenser av utvinning
Hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området

Dersom DMF gir driftskonsesjon, knyttes det normalt vilkår til denne, jf. mineralloven
43. Vilkår omfatter blant annet krav om driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, mv.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.
Nærmere om høringsuttalelsene
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
konsesjon bør gis eller ikke, herunder konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår
som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å
forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete
forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven.
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan,
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges
særlig vekt ved vår vurdering.
Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte
parter som ikke står på adresselista.
Innsendelse av høringsuttalelser
Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen tirsdag 3. november 2015, på epost til mail@dirmin.no eller ordinær post til: Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om konsesjon skal gis eller ikke.
Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides et
sammendrag som kan brukes til dette.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
2
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Vennlig hilsen

Ingeborg Solberg

Thomas Furunes

seniorrådgiver

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Thomas Furunes

Mottakere:
Sverre Engen
Jan Tore og Siri Tangstad
Olaf Reppe
Per Olav Haukdal
Morten Lien
Kenneth Mo
Midtre Gauldal
kommune
Fylkesmannen i SørTrøndelag
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Statens vegvesen Region
midt
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

Postboks 16

Lillerydningen 19
Skårvold

7291 STØREN
7290 STØREN
7270 DYRVIK
7027 TRONDHEIM
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN

Postboks 4710 Sluppen

7468 TRONDHEIM

Postboks 2350 Sluppen

7004 TRONDHEIM

Fylkeshuset

6404 MOLDE

Postboks 355 Sentrum

3101 TØNSBERG

3
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2014/1246-25
Utvalgssak
Møtedato
73/15
19.10.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

1648_2014005_Rp_Enlidhaugenhytteområde_ 2gangsbehandling_
merknader_Planvedtak

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om møte for oppstart av planarbeid ny fritidsbebyggelse - gbnr 193/6 - 7298 Budalen
2
X Møtereferat - Oppstartsmøte 28.05.2014
3
I
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Enlidhaugen hytteområde - Midtre Gauldal
kommune
4
I
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for
Enlidhaugen Hytteområde
5
I
Sør-Trøndelag Fylkeskommune - Uttalelse til
oppstart av reguleringsplanarbeid for Enlihaugen
hytteområde, 193/6 i Midtre Gauldal kommune
6
I
Uttalelse - oppstart av reguleringsplanarbeid Enlidhaugen Hytteområde
7
I
Kommentarer til - Varsel om oppstart av
reguleringsarbeid - Enlidhaugen hytteområde Midtre Gauldal kommune
8
I
Planforslag for Enlidhaugen hytteområde - datert
090914
9
I
Kommentarer til oppstart av reguleringsarbeid Enlidhaugen hytteområde
10
I
Forhåndsvurdering Enlihaugen hytteområde
11
S
Førstegangs behandling: Reguleringsplan for
Enlidhaugen hytteområde - gbnr 193/6 - 7298
Budalen
13
X Særutskrift - Førstegangs behandling:
Reguleringsplan for Enlidhaugen hytteområde gbnr 193/6 - 7298 Budalen
14
U Melding om vedtak: Førstegangs behandling Regulering av ny fritidsbebyggelse - Enlidhaugen gbnr 193/6 - 7298 Budalen
15
U Høringsbrev: Regulering av ny fritidsbebyggelse Enlihaugen hytteområde - gbnr 193/6, Budalen.
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Plankontoret
Hubertina Doeven
Plankontoret
Statens vegvesen - Region midt
Plankontoret
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Jørgen Amdal
Plankontoret
Jørgen Amdahl
Plankontoret

Anita Heksem m.fl.
Budal Bondelag v/Olav Svardal m.fl.

16
17
18

X
I
I

19

I

20

I

21

I

22

I

23

I

24

I

25

S

Annonse: Høring og offentlig ettersyn
Høringsforslag - Enlihaugen hytteområde
Uttalelse - Regulering av ny fritidsbebyggelse Enlihaugen hytteområde - gbnr 193/6, Budalen.
Sametingets uttalelse til høringsbrev - Regulering
Enlihaugen hyttefelt - gbnr 193/6
Uttalelse - Vedr regulering av ny fritidsbebyggelse Enlihaugen hytteområde i Budalen 193/2 i Midtre
Gauldal kommune
Detaljregulering av ny fritidsbebyggelse Enlihaugen hytteområde i Budalen
Innspill - Detaljreguleringsplan for Enlihaugen
hytteområde
Uttalelse - reguleringsplan - ny fritidsbebyggelse Enlihaugen hytteområde - Budalen - Midtre
Gauldal 193/6
Reg.plan Enlihaugen - Tilsvar på merknad ved off.
ettersyn
16482014005 Reguleringsplan for Enlidhaugen
hytteområde - 2e gangs behandling - merknader Planvedtak

Plankontoret
Gauldal nett AS
Sametinget
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Jørgen Amdahl
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Plankontoret

Saksopplysninger
Reguleringsplanforslaget Enlidhaugen hyttefelt har blitt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring fra og
med 20.3.2015 og fram til 1.5.2015. Før utsendingen har planforslaget blitt justert i henhold til endringene
som NPM-Utvalget gjorde i sitt møte den 16.2.2015 sak 19/15.
Det er etter forespørsel avholdt et møte med berørte hytteeiere den 4.5.2015. I dette møtet hadde grunneier
Jørgen Amdahl på vegne av seg selv og flere grunneiere lagt fram diverse synspunkter vedrørende
planforslaget, understøttet med en PP-presentasjon.
Midtre Gauldal kommune har mottatt følgende merknader:
Gauldal Nett AS i epost den 23.3.2015
Påpeker at det er lagt opp nettforsyning til eksisterende hytter, men at det ikke er kapasitet til nyetableringen.
Dette innebærer at hvis anlegget skal forsterkes må kostnaden bæres av regulanten (grunneier) og i tillegg vil
det påløpe kostnader til stikkledninger (inntakskabel) til hver (nye) hytte. Størrelse på anleggsbidrag er ennå
ikke fastsatt.
Sametinget i brev datert 23.3.2015
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner. Viser til den generelle
aktsomhetsplikten i kulturminnelovens § 8 og påpeker særskilt at det ikke er tillatt å skade eller skjemme et
freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminner, jf. kml. §§ 3 og 6.
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 24.3.2015
Viser til kommunens arealplan hvor området er avsatt til spredt hyttebebyggelse for til sammen 15 nye hytter
i planperioden. Lokaliseringskriteriet sier at det ikke skal være ny bebyggelse nær registrert kulturminne eller
nærmere vassdrag enn 100 m. STFK mener derfor at tomtene F 8 og 9 bør flyttes lenger unna bekken. For
øvrig minnes det om den generelle aktsomhetsplikten i kml. § 8. Ingen vilkår for egengodkjenning.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert 28.4.2015
Har ingen kommentarer til reguleringsplanforslaget. Det foreligger derfor heller ingen vilkår for
egengodkjenning.
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Grunneierne
193/28 – Anders Hestflått
193/30 – Sigbjørn Eidstumo
193/33 – Morten Sjursen
193/34 – Jørgen Amdahl
Påpeker flere forskjellige forhold vedrørende fortetning av planen, vannforsyning, ledningsnett,
tomteplassering og veitraseer:






F10 ønskes tatt ut av plan da dette ikke er en del av oppstartsvarselet.
Uttrykker bekymring vedrørende vannforsyning, dels de kostnadsmessige sidene, men også
vannkapasitet og rettighetsavklaringer.
Påpeker at eksisterende hyttene har godkjent og velfungerende avløpsanlegg og forutsetter derfor at
nye anlegg kun skal bekostes av de nye hytteeiere.
De nye tomtenes sirkelform i plankartet framstår som uklart og gir ikke nok forutsigbarhet i hvor de
nye hyttene faktisk skal plasseres. Før planen vedtas må de nye hyttetomtenes plassering fastsettes
nøyaktig.
Påpeker avvik mellom kart og beskrivelse og dermed usikkerhet om de faktiske veitraseene for
tomtene F7-F9. Argumentene om grunnforholdene i myr og synlighet i terrenget holder ikke. Det
foreslås i tillegg – slik det ble argumentert med i forbindelse med oppstartsvarselet – at atkomst til
F7-F9 må skje fra hovedveien i nordøst. Til slutt bemerkes at planbestemmelsens pkt. 3 strider mot
hensikten for at parkeringsplassene P1-P3 skal være forbeholdt hyttene F7-F9.

Regulanten har gitt følgende tilsvar til de innkomne merknader:
Ad tomt F10 – mener at med hensyn til avstand (mer enn 50m), terreng, skogbilde og høydeforhold mellom
de 4 eksisterende hyttene og F10, er det ikke nevneverdige ulemper for å realisere denne tomta.
Ad vannforsyning – viser til at nye hytter ikke automatisk får rett til påkobling, men at planen gir mulige
løsninger for vannforsyningen. Viktig å være klar på hva som er hjemla i plan- og bygningsloven og de
privatrettslige forhold.
Ad sirkelform av tomtene – viser til at kommunen har krevd denne utformingen. Foreslår en bestemmelse
for å presisere nøyaktig angivelse av hovedbyggets plassering.
Ad veitraseer – avviket bekreftes og ny fotoillustrasjon er lagt inn i planbeskrivelsen. Veitraseene er valgt
etter grundige befaringer av planområdet. Veien vil være synlig fra Amdals hytte/terrassen men den ligger ca.
30 m sør for hytta og 5-6 meter lavere i terrenget. Kryssing av myr er et begrensende inngrep og alternativ
trase fra nordøst/øst vurderes som en dårlig løsning, landskapsmessig og utfra framkommelighet. Merknad
om parkering er justert ved at begrepet «forbeholdt» er tatt ut av 4 avsnittet på side 10 i planbeskrivelsen.
------------Det er ikke kommet inn ytterligere merknader.

Vurdering
Av de innkomne merknader er det de private interessene som er dominerende. Grunneier 193/34, Jørgen
Amdahl har vært talsmann både for sin egen del og de andre registrerte grunneiere i nærområdet. De har gitt
tilbakemelding til planprosessen både via skriftlighet i oppstart- og høringsfasen, samt at de har vært i
telefonisk dialog med kommunen og har fått innpass med møte.
Grunneierne har i utgangspunktet ikke vært negativ til fortetning inntil en viss grad, men samtidig har de
ønsket å ivareta sine eiendommer ved å foreslå avbøtende tiltak. Først og fremst har tre av fire grunneiere
fått oppfylt ønske om å øke størrelse på sine tomter.
I oppstartsvarselet ble det riktignok meldt om fortetning med 9 og ikke 10 hyttetomter. Det er imidlertid ikke
sjelden at en i utarbeidelse av planforslaget vurderer flere eller færre muligheter, avhengig av områdets
beskaffenhet. Rådmannen mener at en økning av 1 hyttetomt i forhold til oppstartsvarselet er akseptabelt.
Rådmannen ser også at valgt plassering av F10 ikke er den mest ideelle, i og med at den er prosjektert
«innenfor» eksisterende nedslagsfelt, men avstand på minst 50 m til nærmeste hytte må også sies å være
akseptabelt.
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Rådmannen er mer betenkt over valgt veitrase som skal betjene F7-F9 og ser at Amdahl har et poeng
angående traseens faktiske løp. Regulanten har gjort rede for avviket og mener videre at valgt trasé vil være
mest skånsomt. Veien vil ligge ca. 35 m fra hytteveggen til 193/34 og ca. 5 m lavere i terrenget. Amdahls
ønske om å få veien mest mulig unna sin tomt blir ikke helt fulgt, men rådmannen vurderer at trafikken til F7
og F8 etter byggeperioden ikke vil være svært sjenerende. At en begrenset del av denne veitraseen vil bli
synlige fra Amdahls hytte, er etter Rådmannens vurdering uproblematisk.
Når det gjelder grunneiernes bekymring vedrørende vannhusholdningen i området er dette forståelig men
ikke reell, noe som det er gjort rede for i det avholdt møte med grunneierne. Det er ikke problematisk å vise i
kart at det faktisk er vannkilder – i dette tilfelle to – enten i form av brønn, borepunkt eller annen
vannforsyningsanlegg. Rådmannen ser at Mattilsynet ikke har vært høringspart, men det unntar ikke
planmyndigheten å påse at plikten om å verne om vannforsyningen overholdes gjennom plan. Dette punktet
er ikke godt nok ivaretatt i planforslaget og særlig ikke i bestemmelsene. Rådmannen foreslår at
bestemmelsene spisses noe. De private brønnene som pr. i dag vises i plan gir ikke automatisk rett til
påkobling. Det er korrekt gjengitt at privatrettslige forhold ikke reguleres i plan. Dagens grunneier som selger
tomtene kan imidlertid selv tilrettelegge ny vannforsyning innenfor de rammene som er satt i reguleringsplan.
Dette må da skje i områdene avsatt til LNF(R)-formålet og dette er som nevnt for svakt gjengitt i
bestemmelsene.
Hytteeierens bekymring for eventuelle kostnader, gjelder også for el-forsyningen. Her gjelder samme
prinsipp om at ny-anlegg selvsagt skal bekostes av dem som nyter godt av tiltaket, jf. merknad fra Gauldal
Nett. Imidlertid er det i plansammenheng ikke en plikt, verken å ha innlagt vann eller el-forsyning for
hyttebebyggelse.
Når det gjelder diskusjon om de nye tomtenes sirkelform har dette sammenheng med de tekniske krav som
er nedfelt i nasjonale produktspesifikasjon for digitale planer – Sosi-standard – med svært høye krav til
nøyaktighet. Kort sagt er det sjelden at tomtene slik de er fastsatt i plankartet, faktisk blir slik i terrenget, hvis
ikke regulanten på forhånd har rekvirert oppmåling. Dermed får kommunen avvik i sitt planregister/-arkiv.
Amdahls argumentasjon er imidlertid berettiget og også her er det enkelt å styre nøyaktig angivelse ved en
tydeliggjøring i bestemmelsene slik regulanten har foreslått.
Rådmannen mener for øvrig at bestemmelsene totalt sett er for tynne. Det er et prinsipp at alle formål som
er definert i planen, også skal gjengis i bestemmelsene. Rådmannen har derfor endret planbestemmelsene i
sin helhet i et selvstendig dokument. Denne endringen er kun av strukturell art og må anses som opprydding,
som ikke krever ny høring. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 er det juridisk bindende grunnlaget
for reguleringsplaner plankart og tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og
fysiske omgivelser. At planbeskrivelsene derfor kan være noe unøyaktig er av mindre betydning enn at
bestemmelsene ikke er entydige. Derfor er det etter rådmannens vurdering viktig med en omarbeidet versjon
før sluttvedtak fattes.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar Reguleringsplan for Enlid hytteområde – planid 16482014005 – med
plankart slik den ble sendt på høring og med bestemmelser revidert den 28.7.2015.
Egengodkjenning av denne reguleringsplan fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

-17-

573800

574000

574200

6972600

6972600

F1

F2

P3

F3

193/6

P1

193/8

193/33
6972400

6972400

193/28
Vannfors.
F4

F10
F5
193/30
P2

F6

193/34

F7
F9

Plan- og bygningslovens § 12 Reguleringsplan
6972200

6972200

PUNKT- OG LINJESYMBOLER

TEGNFORKLARING
F8

Avkjørsel

BEBYGGELSE OG ANLEGG
Fritidsbebyggelse - kode 1120
Vannforsyningsanlegg - kode 1541

193/3

Grense for arealformål
Z

Z

Eiendomsgrense som
skal oppheves

Z

SAMFERDSELSANL.
OG TEK. INFRASTR.

Vannfors.

Regulert senterlinje
Plangrense

Kjøreveg - kode 2011
Parkeringsplasser - kode 2082

Målestokk 1:2000 - A3

LNFR-FORMÅL
LNFR - for tiltak basert på gårdens
ressursgrunnlag - kode 5100

Ekvidistanse: 1 meter
0

20

40

60

80

Meter
Utarbeidet av:

Detaljreguleringsplan for:

ENLIHAUGEN HYTTEOMR.

6972000

UTARBEIDELSE, SAKSBEHANDLING OG REVISJONER:

Forslagsstillere:
Anita og Bjørnar Heksem 6972000

SAKSNR.

BASISKART: FKB-KARTDATA (c) STATENS KARTVERK
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEIDET
PRIVAT PLANFORSLAG FREMMET TIL KOMMUNEN
VEDTAK OM OFF. ETTERSYN OG HØRING I NPM-UTVALGET

19/15

DATO
2014
24.6.14
8.9.14
16.2.15

TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING
VEDTAK AV PLAN I NPM-UTVALGET
KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN

573800

574000

574200
MIDTRE GAULDAL KOMM
UNE

-18-

PlanID:
16482014005

SIGN.
JKO
JKO
HST/JKO
HKV

DETALJREGULERINGSPLAN FOR
ENLIHAUGEN HYTTEOMRÅDE
Planid 16482014005
Planbestemmelser

Kunngjøring av planoppstart
24.6.2014
Behandling 1. gang i NPM-utvalg
16.2.2015
Offentlig ettersyn og høring
20.3.2015 - 1.5.2015
Behandling 2. gang i NPM-utvalg
19.10. 2015
Vedtak i Midtre Gauldal kommunestyre 9.11 2015

Bestemmelsene er sammen med arealplankart juridisk bindende for framtidig arealbruk.

1. GENERELLE 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 elektrisitet/telekommunikasjon kan tillates nedgravd
i grunnen innenfor hele planområdet. Etter nedgraving skal terrenget settes i tilstand som er forenlig
med formålene arealene er regulert til. Nye luftspenn tillates ikke.
Avløpshåndtering for ny bebyggelse skal kun løses i form av et felles renseanlegg. Det skal
utarbeides en teknisk plan for all ny teknisk infrastruktur (vei, vann/avløp, el/tlf) som skal
godkjennes av kommunens plan- og bygningsmyndighet.
Renovasjon følger til enhver tid reglene i henhold til det interkommunale renovasjonsselskapet
(Envina).

2. BESTEMMELSER TIL DE ENKELTE AREALBRUKSFORMÅLENE
2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

- Fritidsbebyggelse (kode 1120)
Tomtene gnr/bnr 193/28 – 193/30 – 193/33 og 193/34 er eksisterende hyttetomter og er underlagt
de samme bestemmelsene som for de nye tomtene.
Tomtene F1 – F10 er vist med sirkelform og angir hvor i området tomtene skal ligge. Tomtens
senter i sirkelform skal også være tilnærmet tomtens senter under oppmålingsforretningen. Senter
for tomta skal også ligge innenfor hovedhyttas bygningskropp. Hver tomt skal ikke overstige 1,2 daa.
Tillatt bebygd areal (BYA) er maks 200 m2 på hver tomt. BYA er summen av areal for alle
bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner på og over bakken, inkl. biloppstillingsplass (18 m2 pr
bil). 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.
Bebyggelse skal ha saltak med takvinkel på mellom 18 og 35 grader. Bebyggelsen på hver tomt skal
fremstå mest mulig ensartet og helhetlig, tilpasset eksisterende bebyggelse. Det skal benyttes mørke
og matte jordfarger på fasader. Taktekking skal utføres med materialer som gir mørk og matt
virkning.
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På hver tomt tillates kun 1 hovedenhet med maks mønehøyde på 5,7 m målt i gjennomsnitt fra
planert terreng rundt bygget. Hver sekundærbygg kan være maks 40 m2 med maks 4 m mønehøyde.
Det tillates ikke ytterligere deling av tomtene.
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.
- Vannforsyningsanlegg (kode 1541)
Innenfor disse områder er arealene avsatt til forsyning av drikkevann til eksisterende hytter. Det
tillates ikke tiltak som kan forringe vannkvaliteten. Tiltak som skal sikre vannforekomstene – som
f.eks oppsetting av gjerde rundt kilden – er tillatt.
2.2 Samferdsel og infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
- Kjøreveg (kode 2011)
Kjørevegen er delvis eksisterende fram til hytteeiendommene 193/28, 193/30, 193/33 og 193/34 og
delvis skal den bygges ny for F1 – F10. Veiene skal opparbeides mest mulig skånsomt og ha enkel
standard. Det er ikke tillatt å anlegge andre veger enn den som vises i plankartet.
- Parkeringsplasser (kode 2082)
Parkering skal skje på egen tomt. P1 – P3 er lagt til rette der det er behov for ytterligere parkering.
Parkeringsarealene skal opparbeides mest mulig skånsomt og ha enkel standard.
2.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) (kode 5100)
I LNF(R)- områder tillates nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag og avkastningsevne.
Tiltak nevnt under PBLs § 1-6, blant annet fradeling, bruksendring, oppføring av bygninger eller
anlegg, som ikke er knyttet til dette formålet, er ikke tillatt.
Nødvendig anlegg som nevnt i denne bestemmelsens pkt 1.2 er dog tillatt etter søknad og
godkjenning av teknisk plan. Det er også tillatt å etablere varig atkomst til tomtene F4, F5 og F6, slik
dette framgår av plankartet.
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Midtre Gauldal
kommune
Detaljreguleringsplan for
Enlihaugen hytteområde
PlanID: 16482014005

Vedtatt til offentlig ettersyn og høring - NPM-utvalget sak 15/19 16.02.2015

Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet på en del av gnr/bnr.193/6 (gul farge).
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Detaljreguleringsplan med beskrivelse og bestemmelser
Oppdragsnavn:
Plan Id:
Oppdragsgivere:

Detaljreguleringsplan for Enlihaugen hytteområde
NO16 1648 2014 005
Anita og Bjørnar Heksem

Revisjon

01

Dato

9.9.2014

Planforslag
utarbeidet av

Jostein Kongsvik – Beskrivelse og bestemmelser
Hilde Storli og Jostein Kongsvik – Plankart

Kontrollert av

Sissel Enodd

Revisjon

Dato

01

16.2.2015 Iht. NPM-utvalgets vedtak om offentlig ettersyn og høring:
Nytt punkt tilføyd til planbestemmelsenes punkt 1.2:
- 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.
Endringer i plankartet (justering av plangrensen sør i planområde):
- Nytt område for vannforsyningsanlegg inkludert i planområdet
- Enlibekken tatt ut av planområdet
Planbeskrivelsen er endret med følgende:
- Illustrasjoner på side 6 (AR5-kart) og side 7 (ortofoto), samt tilføyelser i
teksten på side7
- Bilde av plankartet på side 8 er i tråd med vedtaket
- Under pkt. 5.2 Beskrivelse av planforslaget, nederst på side 10, er det
tilføyd et nytt avsnitt
- Planbestemmelsene, side 11, i tråd med vedtaket
27.5.2015 Påpekt feil i Planbeskrivelsen fra tomteeierne i planområdet, brev 23.4.15:
Veitraseens beliggenhet, illustrert på foto på side 9 i Planbeskrivelsen er
rettet.

02

Revisjonen gjelder:

2
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1.

BAKGRUNN

Anita og Bjørnar Heksem og ønsker å legge til rette for fradeling av nye hyttetomter for
fritidsbebyggelse på en del av deres eiendom Enlihaugen, gnr.193 bnr.6. Området ligger ca 2
km sørvest for Enodd i Budalen. Plankontoret har vært engasjert for å utarbeide forslaget til
detaljreguleringsplanen som fremmes.

2.

PLANPROSESSEN

2.1

Oppstartsmøte

Det ble gjennomført et oppstartsmøte 28.5.2014 i kommunen. Til stede var enhetsleder
Hubertina Doeven og planlegger Håvard Kvernmo fra kommunens enhet for Næring, Plan og
Forvaltning, grunneierne Anita og Bjørnar Heksem, og arealplanlegger Jostein Kongsvik fra
Plankontoret.
Kommunen konkluderte med at tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan, ettersom tre tomter
var skissert utenfor området for spredt bebyggelse. Krav om å få fremmet
planen for Kommunestyret vil dermed utgå (Jf. plan- og bygningslovens § 12-11).
Tiltakshaver fremmet i den forbindelse ønske om en forhåndsvurdering av planforslaget før
videre reguleringsarbeid ble igangsatt. Kommunen ga sitt samtykke til dette.
Ønske om forhåndsvurdering ble senere trukket av hensyn til fremdriften med planarbeidet.
Dette ble formidlet på tlf. og i e-post 26.8.14 til Håvard Kvernmo.

2.2

Samråd og medvirkning

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Trønderbladet den 24.6.2014 og på kommunens
hjemmesider. Samtidig ble det sendt brev med varsel om oppstart av planarbeidet til berørte
grunneiere og myndigheter. Frist for innspill var 18.7.2014. Som vedlegg til oppstartsvarslet
fulgte en foreløpig planskisse som viste 9 nye hyttetomter med traseer for avkjørsler og
atkomstveier. Skissen er brukt som utgangspunkt for planforslaget.
Sammendrag av innkomne innspill er oppsummert og kommentert i kapittel 7.

4

-24-

3.

FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER

3.1
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel ligger størstedelen av planområdet innenfor LNF-sone 2 - område
4G. I sone 2 kan det tillates spredt fritidsbebyggelse, og innenfor område 4G kan det tillates
bygd 15 nye hytter i løpet av planperioden. Den nordligste delen av planområdet, hvor det i
planskissen er vist 3 nye hyttetomter ligger ca 150 meter inn LNF -sone 1, hvor det er forbud
mot bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.
3.2
Gjeldende reguleringsplan
Det foreligger en reguleringsplan fra 1989 som omfatter de fire fritidstomtene i området. I 2006
ble det gjort en mindre endring av reguleringsplanen, hvor grensene til tomt 193/34 og
plangrensen ble justert.

4.

PLANOMRÅDET

4.1
Beliggenhet og omfang
Planområdet ligger ca 2 km sørvest for Enodd sentrum i Budalen (kartutsnitt under). Atkomst til
området skjer via avkjørsel fra Fv622 og ca 1,25 km etter en privat vei opp til planområdet.
Planområdet ligger mellom 595- og 625 moh og dekker ca 96 dekar av gnr/bnr.193/6.

5
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4.2

Skog og landskap

Arealressurskart (AR5) er vist under. Planområdet er avgrenset med svart stiplet strek. I det
nordvestre hjørne er det et lite stykke fulldyrka jord (okergult). Resten av planområdet består av myr
(blå/hvit skravur) og blandingsskog med lav bonitet (grønnfarget). Det går en rygg nord-sør
gjennom planområdet. Ryggen er høyest sentralt i planområdet. Store deler av området er
småkupert og veksler mellom små myrdrag, morener og noe berg i dagen. I nord flater terrenget ut
i et åpent myrområde. I øst og sør skrår terrenget ned mot den laveste delen av planområdet.

6
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4.3
Bebyggelse og anlegg
Under viser et ortofoto (2010) hvor planområdet er avgrenset med svart stiplet strek.
Bebyggelse er vist med gult, veier er lys grå og eindomsgrensene er hvit stiplet. Atkomsten til
planområdet skjer via en privat vei som tar av fra Fv622. Veien går fram til en liten
parkeringsplass som ligger sentralt i planområdet. Her deler veien seg. En vei går til dyrkamarka
i nordvest og en vei svinger sørover til de fire hyttene. Vannforsyning til de 4 eksisterende i
hyttene i område skjer i fra et brønnhus m. borrebrønn sentralt i planområde. Ca. 240 m sør for
dette vannuttaket ble det i 2014 etablert et nytt grunnvannsuttak til bebyggelsen sør for
planområdet. Etter NPM-utvalgets vedtak 16.2.15 om offentlig ettersyn og høring, ble
plangrensen justert slik at det nye vannuttaket blir liggende innenfor planområdet.

Ortofotoet fra 2010 gir en
oversikt over dagens
arealbruk med bebyggelse
og anlegg i planområde.
Bygninger er markert med
gul farge, eiendomsgrenser
er hvit stiplet og veier er
market med grå/brune
streker.
Etter NPM-utvalgets vedtak
16.2.15 er planområdets
avgrensning i sør endret
slik at Enlibekken (markert
med blå farge)blir liggende
utenfor planområdet og et
nytt vannuttak blir
liggende innenfor
planområdet.
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5.

PLANFORSLAGET

5.1

Plankart

Bilde av plankartet iht. NPM-utvalgets vedtak 16.2.15. Bilde er nedskalert fra originalt A3-format.

8
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5.2
Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av befaringer våren 2014 hvor nye tomter og veitraseer
ble registrert på GPS.
De nye tomtene (F1 – F10) er lagt på flate partier eller i moderat helling og hvor grunnforhold er
egnet. Det er vektlagt at bebyggelsen ikke skal bli for eksponert og dominerende i landskapet,
også med hensyn til de eksisterende hyttene. Bestemmelser om maks mønehøyde på 5,7 m vil
begrense bebyggelsen til en 1 etasje, i samsvar med de eksisterende hyttene i planområdet.
Tomtene F1 - F3 ligger mellom 50 og 150 m inn i LNF sone-1 i kommuneplanens arealdel. I
denne sonen er det forbud mot bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Det antas at det i
arronderingen av detaljplaner bør kunne gjøres tilpassninger for å få til en rasjonell
arealutnyttelse. I dette tilfelle er det ønskelig å få utnyttet potensialet for nye tomter med
nærhet til den eksisterende veien når det først utarbeides en plan for dette området.
Tomtene F4 - F6 ligger på østsiden av ryggen som går gjennom planområdet. Tomtenes
plassering gjør at bebyggelsen neppe vil bli synlig i fra de eksisterende hyttene i planområdet.
Tomtene F4 – F6 har direkte avkjørsler (vist med avkjørselspiler) der veien kommer inn i
planområdet.
Tomtene F7–F10 ligger slik at den nye bebyggelsen på disse tomtene vil komme lavere enn de
eksisterende hyttene. Veitraseen til F7-F9 har moderat stigning og så langt som mulig følger
den kanter mellom myr og morenemasser. Dermed kan veien anlegges uten store inngrep og
slik at den blir liggende ned i landskapet (foto under).

Foto tatt fra tomt F8 mot nord. Veitraseen (rød strek) er delvis lagt inn i foten av morenemasser og
delvis over et lite myrdrag. Veien skal kunne anlegges med små inngrep lavt i landskapet.
9
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De nye tomtene er vist med sirkelform, og er en illustrasjon på hvor tomtene skal ligge. I
planbestemmelsene (punkt 2.1) er det forutsatt at grensene for de nye tomtene skal fastsettes
under oppmålingsforretningen for hver tomt. Det er også forutsatt at tomtene skal være opp til
mellom 1200 m².
Etter innspill og samråd med tomteeierne er det vist utvidelser av eksisterende tomter:
• Tomt 193/30 med en utvidelse på 633 m², totalt tomteareal 1683 m²
• Tomt 193/33 med en utvidelse på 750 m², totalt tomteareal 1912 m²
• Tomt 193/34 med en utvidelse på 135 m², totalt tomteareal 1614 m²
For tomt 193/30 gjør utvidelsen at etablert biloppstillingsplass kommer innenfor
tomtegrensene. I arbeidet plan ble det funnet tilrådelig å avsette en ny tomt (F10) rett sør for
tomt 193/33. I stede ble det her vist et tillegg til tomt 193/33 etter ønske fra eieren av denne
tomta, samtidig ble ny tomt F10 flyttet ca 40 m sørover. Utvidelsen av tomt 193/34 er gjort for å
få avløpsanlegget til denne hytta innenfor tomtegrensene.
Det er vist 3 parkeringsplasser (P1-P3) i planforslaget. P1 er en eksisterende parkeringsplass som
ligger sentralt i planområdet. P2 er en parkeringsplass vist langs avkjørselen til tomtene F7-F9,
med plass 6 biler. Parkeringsplassen er tiltenkt de 3 tomtene F1-F3 på denne avkjørselen hvis
kjørevei fram til tomtegrensene ikke er ønskelig, evt. som gjesteparkering.
Det er ikke forutsatt innlagt vann samtidig med utbygging av de nye tomtene. Dermed kan
fremtidige hytteeiere selv bestemme om og evt. når dette skal skje. Så langt eksisterende
vannforsyning (vist på plankartet) har kapasitet, vil den også kunne forsyne den nye
bebyggelsen i planområdet.
I utgangspunktet kan vannforsyning til fritidsboliger skje ved bruk av kilder/bekker i området.
Evt. kan drikkevann inntransporteres. Enlibekken ligger så vidt innenfor planområdet helt i sør.
Denne bekken har sannsynligvis helårs vannføring og den ligger nært veien som går opp til
planområdet.
Innlegging av vann i fritidsboligene forutsetter utslippstillatelser hvor utslippsløsninger og
miljøvirkningene skal avklares. Tradisjonelt utedo og avløpsfrie klosett kan tillates uten
behandling etter forurensningslovgivningen.
Hytteeierne er selv ansvarlig for å ta eget avfall ut fra område og håndtere det innenfor
etablerte ordninger.
Tilføyelse etter NPM-utvalget vedtak, 16.2.2015, om offentlig ettersyn og høring:
Det gjort en mindre endring i planområdets avgrensning i sør slik at Enlibekken kommer
utenfor planområdet og en ny vannkilde (grunnboring i 2014) kommer innenfor planområdet.
Det er dermed 2 grunnvannkilder med borrebrønner som evt. kan forsyne fritidsboligene
innenfor planområdet. Framføring av ledningsnett (el/tlf, vann og avløp) skal skje i tråd med
plan for dette, og avløpshåndtering skal løses med et felles renseanlegg, jf. pkt. 1.2 i
planbestemmelsene (neste side).
10
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5.3

Planbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Enlihaugen hytteområde, Midtre Gauldal kommune

Forslagsstillere: Anita og Bjørnar Heksem

Utarbeidet av:

Utarbeidelse, saksbehandling og revisjoner
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet
Privat planforslag fremmet til kommunen
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

SAKSNR.

DATO
24.6.14
9.9.2014

SIGN.
JKO
JKO

19/15

16.2.2015

HKV

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. 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.

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.

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.
11
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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.

12
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6.

KONSEKVENSVURDERINGER

6.1
Barn og unge – Folkehelse og friluftsliv
Planområdet og områdene rundt gir gode muligheter for lek, turer og andre uteaktiviteter med
utgangspunkt i tomtene. Området er lite brukt av allmennheten. Planforslaget vurderes ikke å gi
noen vesentlige konsekvenser for allmennhets ferdsel og friluftsliv.
6.2
Universell utforming
Framføring av bilveier fram til tomtene gir bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne.
6.3
Landbruk
Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka mark. Det er kun sporadisk husdyr som
beiter i området. Skogen i området er av lav bonitet som gjør at området er av mindre verdi for
uttak av skogsvirke. Bestemmelse om kun inngjerding av inntun rundt fritidsbebyggelsen tar
hensyn til dyr som kan passere gjennom området. I sum vurderes planforslaget å medføre små
konsekvenser for landbruksinteressene.
6.4
Kulturminner og kulturmiljø
I Fylkeskommunens uttalelse 1.7.14 til oppstart av planarbeidet er det vist til at det ikke er
registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Fylkeskommunens vurderer
risikoen som relativt liten for at planen vil komme i konflikt med slike.
6.5
Naturmangfold
På Artsdatabanken sitt kart (artsdatabanken.no) vises ingen registreringer av arter innenfor eller
i umiddelbar nærhet til planområdet.
På Miljødirektoratets Naturbase (miljødirektoratet.no) er planområdet markert som en en del av
nedbørsfeltet til Gaula som ble vernet vassdrag i 1986.
På NVE sine hjemmesider står det bl.a. følgende om vernegrunnlaget:
”Vassdraget er en viktig del av et variert og kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområder i
innlandet, daler og utløp til fjord. Stort naturmangfold knyttet til geomorfologi og elveløpsform,
botanikk, vannfauna og landfauna. Store kulturverdier. Friluftsliv er viktig bruk.”
Det er vurdert at tiltakene i planforslaget kan gjennomføres uten å komme i konflikt med
prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12.

13
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6.6
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Temaene i analysen under er hentet fra en sjekkliste utarbeidet av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Konsekvensene av aktuelle hendelser vurderes etter fare for
skade på personer, miljø eller eiendom/forsyning.
 Natur og miljøforhold
DSB kartdatabase på nett (kart.dsb.no) viser ingen fare- eller aktsomhetsområder for
naturrisiko (kvikkleire, snø- og steinskred, steinsprang, jord- og flomskred, flomsoner).
 Sårbare naturområder og kulturmiljø
Ingen reistreringer iht Artsdatabanken eller Naturbasen, samt Fylkeskommunens uttalelse til
oppstart av planarbeidet (jf. sammendrag av innspill til planarbeidet under).
 Teknisk og sosial infrastruktur
Vurderinger av planområdet samt søk på DSB sin kartbase tilsier ingen sannsynlighet for
uønskede hendelser i planområdet.
 Virksomhet og drift
Vurderinger av planområdet samt søk på DSB sin kartbase tilsier ingen sannsynlighet for
uønskede hendelser i planområdet.

7.

INNSPILL TIL PLANARBEIDET

Skriftlige innspill til oppstart av planarbeidet er oppsummert under. Etter at innspillene ble
mottatt har det vært dialog med eierne til 3 av de eksisterende hyttene, noe som har resuletert i
forslag om utvidelser av tomtene deres (jf. punkt 5.2 Beskrivelse av planforslaget).

Sammendrag av innspill

Kommentarer

Fylkeskommunen, 1.7.2014
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 mv).
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.

Planområdets beliggenhet og atkomsten
inn via den private veien gjør at
planområdet i liten grad oppsøkes som et
utgangspunkt for turer. I den grad dette
skjer ligger P-plassen slik til at turer videre
inn i områdene rundt kan se ut å passere
nært noen av hyttetomtene.

14
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Sametinget, 9.7.14
Gjør oppmerksom på aktsomhetsregelen i
Kulturminneloven, som pålegger tiltakshaver et
ansvar ifm bygge- og anleggsarbeider.
Har for øvrig ingen andre merknader til
planarbeidet.

Tas til orientering.

Fylkesmannen, 7.7.14
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
bygningenes høyde er viktige faktorer for å kunne
få til en god landskapstilpasning av nye bygg,
både i forhold til terrenget og omkringliggende
bygg.
Vi minner om at prinsippene i
Naturmangfoldslovens §§ 8-12 skal legges til
grunn som retningslinjer ved vurdering av planen.
Det skal fremgå av
beslutningen hvordan prinsippene er tatt hensyn
til og vektlagt i vurderingen av
saken.
Jørgen Amdal, 31.7.14
1) Den foreslåtte trase for tilkomstvei til
eiendommene F7, F8 og F9 er lagt unødig nær
eiendom 193/34. Med tre hytter som skal
betjenes vil veien medføre en ikke ubetydelig
trafikk. Tilkomstveien blir mye mindre synlig,
og sjenansen vil bli betraktelig redusert, om
den følger eksisterende “traktor-vei” (indikert med
stiplet linje på kartet) gjennom skogen og over
myra. Dette vil også redusere behovet
for grunnarbeid og synlige inngrep i terrenget
nær eiendom 193/34.
2) Jeg foreslår at eiendom F7 flyttes framover
(sydover) i terrenget slik at midtpunktet følger
tilsvarende kote som for eiendom F6 og F8.
Dette skulle ikke forringe eiendommens kvalitet,
f.eks. med hensyn til utsikt. Videre foreslås det å
legge tilkomstveien til denne
Eiendommen fra “hovedveien” fra nord-østlig
retning tilsvarende som for eiendommene F5

Hyttetomtene er i hovedsak plassert på
flate partier og terrasser i terrenget.
Det er foreslått planbestemmelser for
utnyttelse, spesielt mht begrensninger i
høyde på bygg og bebygd areal (%BYA)
som er tilpasset terrenget og vegetasjon i
området.
Ingen registreringer i Naturbasen og
Artsdatabanken tilsier at planforslaget
kan gjennomføres uten å komme i
konflikt med prinsippene i
naturmangfoldlovens §§ 8 - 12.

Veitraseen er lagt så langt bort fra hytta
som tilrådelig av hensyn til stignings- og
grunnforholdene. Først og fremst gjør
det at veien kommer lavere i terrenget (45 høydemeter) langs vestsiden av hytta.
Stiplet linje på kartet indikerer en sti. Stitraseen vurderes som dårlig egnet å
anlegge vei i. Å legge veitraseen på myra
er utfordrende mht grunnforholdene,
samtidig som veien da blir liggende mer
åpent og synelig.
Som det framgår av plankartet er tomt F7
sentrert på et forholdsvis flatt område.
Hvis tomta flyttes mot sør vil
bebyggelsen komme ut på en kant og
stikke seg ut i landskapet.
F7 er plassert slik at bebyggelsen her vil
komme 40-50 meter i fra hytta på 193/34
15
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og F6. Dette vil redusere trafikken over toppen
av planområdet, å være til fordel for både de
eksisterende hyttene 193/28, ‐30, ‐33, ‐34 og de
planlagte hyttene F8 og F9.

samt 5-6 meter lavere.

3) Jeg foreslår at det også blir vurdert å legge
tilkomstvei til eiendom F8 fra hovedveien i øst.
En slik tilkomstvei vil minimalisere ulempene som
beskrevet i punktene 1 og 2.

Avkjørsel med vei inn i fra sør til tomtene
F7-F9 ansees som uaktuelt pga. bratt og
ulendt terreng. En vei her vil medføre
store terrenginngrep med betydelige
fyllinger/skjæringer.
Generelt bør det være et poeng å ha en
viss utnyttelse av potensielle tomter i
hytteområder. Dette med tanke på
utnyttelse av opparbeidet vei, annen
infrastruktur og for å få en rasjonell
arealutnyttelse med hensyn til andre
brukere av utmarka.

Foto av hytta og uthuset på 193/34, tatt i fra foreslått veitrase rett vest for hytta. Som det framkommer på
bilde vil veien på vestsiden av hytta bli liggende betydelig lavere (5-6 m) enn hytta.
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Side 1 av 1

-----Opprinnelig melding----Fra: Leif Braa [mailto:leif.braa@gauldalnett.no]
Sendt: 23. mars 2015 08:57
Til: postmottak
Emne: Regulering av ny fritidsbebyggelse - Enlihaugen hytteområde - gbnr 193/6, Budalen.

Vi viser til mottatt reguleringsplan.
Først vil jeg få be om at alle reguleringsplaner i ettertid sendes til Gauldal Nett AS.
Mottatte reguleringsplan viser til at det skal bygges fler hytter rundt bestående på Enlidhaug.
Gauldal Nett har forsyning til de hyttene som er bebygd, men nettet har ikke mulighet til å forsyne flere
hytter.
Det må til forsterkninger på et eller annet vis og kostnadene med disse forsterkningene må vi ta inn igjen
gjennom anleggsbidrag mot den som legger ut feltet.
Hver hytte vil få kostnader knyttet til stikkledning. (inntakskabel)
Størrelse på anleggsbidrag er ennå ikke fastsatt da vi bare har sett på mottatt opplysninger fra dere.
Vi håper på å bli holdt løpende underrettet om videre saksgang.
Med vennlig hilsen
Leif Braa
Driftssjef
Gauldal Nett AS
72 43 80 17 | 958 09 250
Gauldal Nett AS, Kjørkvollveien 1, 7290 Støren
sentralbord 72 43 80 35 | vaktnummer 72 43 80 60 | post@gauldalnett.no

 Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!
!
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/2256-11
Utvalgssak
Møtedato
74/15
19.10.2015
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling
av kårbolig - gbnr 10/1 - 7295 Rognes søker Ola Ivar Bjørgen
2
U Høringsbrev: Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
kårbolig - gbnr 10/1
3
N Internt høringsbrev: Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
kårbolig - gbnr 10/1 - 7295 Rognes - søker
Ola Ivar Bjørgen
4
U Foreløpig svar - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
kårbolig - gbnr 10/1 - 7295 Rognes - søker
Ola Ivar Bjørgen
5
N Internt høringsbrev: Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
kårbolig - gbnr 10/1 - 7295 Rognes - søker
Ola Ivar Bjørgen
6
I
Høringsbrev: Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
kårbolig - gbnr 10/1
7
I
Uttalelse til dispensasjonssøknad - gbnr
10/1
8
N Uttalelse skogbruk - Søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
- fradeling av kårbolig - gbnr 10/1 - 7295
Rognes - søker Ola Ivar Bjørgen
9
I
Uttalelse - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
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Ola Ivar Bjørgen

Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard m.fl.
Aril Røttum m.fl.

Ola Ivar Bjørgen

Ola Hage

Envina IKS
Mattilsynet
Ola Hage

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

10

I

11

S

kårbolig - Rognes - gbbr 10/1
Høringssvar - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - fradeling av
kårbolig - gbnr 10/1 i Midtre Gauldal
kommune
Dispensasjonssøknad - fradeling av
kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Statens vegvesen - Region midt

Vedleggene er markert med fet skrift.

Bakgrunn
Ola Ivar Bjørgen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
grunneiendom med eksisterende kårbolig på eiendommen gbnr 10/1
Beliggenhet

Figur 1 Oversikt kart over deler av kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal kommune. Det aktuelle dispensasjonsområdet er markert med rød
pil

Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Det omsøkte arealet er i dag iht matrikkelen bebygd med enebolig og garasje/ uthus/ anneks.
Bygningene er benyttet som kårbolig på eiendommen gbnr 10/1. Bygningen ligger for seg selv og er
ikke en del av gårdens tun. Arealet er klassifisert som jorddekt fastmark iht AR5. I 1972 ble
eneboligen byggesaksbehandlet. Det ble da gitt en byggetillatelse med ankomst fra FV 633 og privat
vannforsyning og avløpsanlegg. Kårboligen ligger på grensen til området som er avsatt til framtidig
boligområde i overordnet plan.
Det omsøkte tiltaket omfatter deling av landbrukseiendom og endring av bruk av arealer som i dag
er avsatt til LNF- formål i overordnet plan. Kårboligen skal brukes til boligformål.

-55-

Figur 2 Det aktuelle arealet og bygningene

Figur 3 Skissert tomteavgrensning. Kartet vedlagt ved søknaden

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF- sone 1 i kommuneplanens arealdel med følgende
bestemmelser:

Eventuelle hensynssoner/temakart
Tiltaket er kontrollert opp mot følgende temakart:
 Miljødirektoratets naturbase (naturmangfold og kulturminner)
Ingen kjente registreringer
 NVEs skredatlas (skred og flom)
Ingen kjente registreringer
 Kommunens kartinnsyn (viltområder)
Det omsøkte området ligger innenfor følgende registreringer: Vinterområde for
rådyr og spillplass for orrfugl.
 Gårdskart (dyrka mark og dyrkbar mark)
Ingen kjente registreringer
Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søkeren grunngir sin søknad. Tiltakshaver
ønsker å fraskille en kårbolig med den omkringliggende eiendommen fra gården. Tiltakshavers
datter ønsker å ivareta kårboligen for en framtidig bruk da gården trenger en vesentlig rehabilitering,
noe tiltakshaver ikke har mulighet til å gjøre selv. Ønsket er da at datteren overtar kårboligen og får
da en egen eiendom i samhold med hjemgården.
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Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er ikke nabovarslet.
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med first for uttalelse den 21. august 2015. Følgende
har svart innen tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Ingen merknad.
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Envina IKS
Ingen merknad til dispensasjonen, men forutsetter at en eventuelt fradelt bolig forholder seg til den
kommunale renovasjonsforskriften og at man benytter ordningen som er etablert i området.
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
Ingen merknad til dispensasjonen forutsatt uendret bruk.
Følgende bemerkes:
Fylkesmannen minner om at alle sakene 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.
Mattilsynet
Ingen merknad.
Statens vegvesen
Ingen merknad.
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
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier dette om adgangen til å innvilge dispensasjon:
‘’Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.’’
Det søkes om fradeling av tomt til kårbolig. En kårbolig er definert som en bolig nr. 2 på den
samme eiendommen som hovedbruket. En kårbolig skal dermed ikke ha en utskilt tomt med et eget
gbnr. Kårboligen på hoved eiendommen er knyttet til LNF- formålet, da en kårbolig er knyttet til
stedbundet næring. Derimot når en boligtomt blir fradelt er den ikke lenger knyttet til hovedbruket.
Rådmannen vurderer at tiltaket ikke er forenlig med plan- og bygningsloven § 1-6, og er dermed i
strid med den gjeldende kommuneplan. Fradelingen er innenfor LNF- sone 1 der det ikke tillates ny
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eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse, samt andre søknadspliktige
tiltak som f.eks fradeling er. LNF- området har som formål å ivareta interessene for landbruk, natur
og friluftsliv. Dette innebærer at arealbruksformålet skal tillegges vekt på disse områdene.
Søknaden har vært uklar når det gjelder formålet, dvs skal fradelingen være til boligformål eller
fritid. Etter samtale med grunneier ble det avklart at søknaden gjelder fradeling til bolig.
Hvis kårboligen blir fradelt fra hovedbruket er det per definisjon ikke en kårbolig, men en
selvstendig og fritt omsettelig eiendom. En slik fradeling vil kunne skje, men det forutsetter at
tomten fortsatt skal være avsatt til LNF formål. Konsekvensene av dette er at ethvert nytt tiltak må
omsøkes med en ny dispensasjon. Det er dette som kalles ‘’ uendret bruk’’ som Fylkesmannen ikke
har noen merknader til.
Rådmannen mener at fordelen av tiltaket er større enn ulempene, også med bakgrunn i at det ikke
foreligger negative uttalelser fra høringsinstansene og forutsatt at fradelingen skjer til slik uendret
bruk. Rådmannen forutsetter for øvrig at når det gjelder renovasjon, må de kommunale
renovasjonsforskriftene med ordningene slik de er etablert i området overholdes.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12:
§ 8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§ 9 – Føre – var – prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for å fraskille tomt på ca 1 dekar som omsøkt, fra
eiendommen gnbr 10/1
Vedtaket begrunnes med at fradelingen må betraktes som deling til uendret bruk.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1037-11
Utvalgssak
Møtedato
75/15
19.10.2015
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern gbnr 3/68

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av naust ved Tildertjern - gbnr 3/68 - Idar
Støwer
2
U Midlertidig svarbrev: Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av naust ved
Tildertjern - gbnr 3/68 - Idar Støwer
3
U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av naust ved Tildertjern - gbnr 3/68 Idar Støwer
4
I
Tillatelse til oppføring av båtnaust
5
N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av naust ved
Tildertjern - gbnr 3/68 - Idar Støwer
6
U Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av naust ved
Tildertjern - gbnr 3/68 - Idar Støwer
7
N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av naust ved
Tildertjern - gbnr 3/68 - Idar Støwer
8
N Internt høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - oppføring av naust ved
Tildertjern - gbnr 3/68 - Idar Støwer
9
I
Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av naust gbnr 3/68 i Midtre Gauldal kommune
10 I
Uttalelse - tiltak oppføring av naust ved Tildertjern - gbnr
3/68
11 S
Dispensasjonssøknad- oppføring av naust ved Tildertjern
gbnr 3/68

-61-

Idar Støwer
Idar Støwer Sundfær
Mattilsynet m.fl.
Idar Støver
Stein Roar Strand m.fl.
Idar Støwer
Ola Hage
Ola Hage
Mattilsynet
Sametinget

Vedlegg er markert med fet skrift.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Idar Støwer søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av et naust på
eiendommen gbnr 3/1. Naustet er tiltenkt en fritidsbolig på eiendommen gbnr 3/68.
Beliggenhet
Området ligger ved Tildertjønnin, ca. 7km nord for Støren og sør for kommunegrensen til Melhus.
Nærmeste hyttefelt er Langvatnet som ligger 2km vest, og Frøsetvollen som ligger 1,7 km i øst for
det omsøkte området.

Figur 1 Oversiktskart over deker av Midtre Gauldal kommune. Det aktuelle dispensasjonsområdet er markert med rød pil.

Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket
Området domineres av sammenhengende myrområder, med innslag av glissen furuskog med lav til
svært lav bonitet, og med flere innslag av små dammer og tjern. Tildertjønnin utgjør til sammen tre
tjern. Det omsøkte tiltaket ønskes å plasseres i vest av tjernet. Det aktuelle tjernet er skogkledd i sør
og langs vestsiden. Østsiden er åpen myr med enkeltstående tregrupperinger.
Det er etablert et fåtall enkeltstående fritidsboliger fra før i området. Eiendommen 3/68 er den
eneste fritidseiendommen ved den vestlige Tildertjønna, og utgjør til sammen en fritidsbolig og et
uthus.
Naustet blir liggende inntil vannkanten på vestsiden av tjernet, ca. ved midten. Naustet blir liggende
40-50 meter fra fritidsboligen (3/68). Naustet vil berøre krattskogen i området. Tiltakshaver ønsker
å bruke mørk beis på naustet, lik fritidsboligen. Da vil naustet kun være synlig fra vannkanten. Det
vil heller ikke bli gjort noen terrenginngrep.
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Figur 2 Fritidsbygget og det planlagte naustet.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innen for LNF- sone 1 i kommuneplanens arealdel med følgende
bestemmelser:

Tiltaket er ikke særskilt markert på arealdelen.
Dersom ikke annet følger av regulerings- eller bebyggelsesplan er det ikke tillatt med tiltak som
nevnt i plan- og bygningsloven §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 eller fradeling/bortfeste av tomt til slikt
formål nærmere enn 50 meter fra vann og elver (…). Lukking av bekker, elver, samt oppfyllinger
og inngrep som vesentlig endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de
områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen menes her vann- og landarealer som
naturlig hører sammen med elveløpet. Viktige elementer her vil være kant og flommarkvegetasjon
samt karakteristiske landskapstrekk dannet av elveavsetninger. Dersom særlige grunner foreligger
kan slike tiltak gjennomføres i medhold av reguleringsplan (…).
Naustet defineres som fritidsbebyggelse. I tillegg foreligger det et generelt byggeforbud i 50metersbelte langs innsjø og vassdrag.
Området er definert som et kjerneområde i temakart for inngrepsfrie naturområder i Norge
(INON). Det er også registrert en større MIS- figur for bærlyngskog ved fritidsboligen. Det
omsøkte tiltaket blir liggende utenfor disse og berører ikke registreringene direkte.
Tjernet omfattes av verneplan for Gaula, og området vurderes som ikke utsatt i forhold til
naturfare.
Eventuelle hensynsoner/temakart
Tiltaket er kontrollert opp mot følgende temakart.
 Miljødirektoratets naturbase.
 NVEs skredatlas.
 Skog- og landskap, gårdskart.
 Kommunens kartinnsyn.

-63-

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søkeren grunngir sin søknad. Tiltakshaver
ønsker å bygge et naust da det er behov for vinteropplag av to små trejoller. Uteopplag sliter ekstra
mye på treverket om vinteren, samtidig som tiltakshaver poengterer at det hadde vært gunstig å få
litt ekstra plass for utstyr.
Konsekvensene av å bygge et lite naust på området er liten, og tiltakshaver oppgir at: ‘’ tiltaket ligger
utenfor allfarveg og vil ikke hindre allmenn ferdsel (har bare observert friluftsfolk ved tjernet en gang mens jeg har
vært her). Grunneier stiller seg bak søknaden og har tilbudt seg å sele fra nødvendig plass for tiltaket’’.
Det poengteres også at ‘’ tiltaket ikke vil være synlig for turgåere da det er planlagt i ly av tett trevegetasjon fra
tre kanter. Den skal males med svart beis som hytta, og det vil ikke bli gjort terrenginngrep.
På bakgrunn av at det er etablert 4 naust i tilknytting til hytter ved de andre Tildertjernene, virker det rimelig at
også dette godkjennes.’’
Høring/Nabovarsling
Søknaden om dispensasjon ble sendt på høring med frist 02.10.2015. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Grunneier; Frøset gård
Gir tillatelse til eier av gbnr 3/69 å bygge båtnaust på sin eiendom under forutsetning av
godkjenning fra Midtre Gauldal kommune, og innenfor størrelsen som er skissert i søknaden fra
26.03.2015.
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket vil ikke ligge i hinder for skogbruket. Tiltaket ligger innenfor viltområde 14 i kommunens
viltkart. Dette er vinterområde for liryper og spillplass for orrfugl. Et naust vil ikke komme i
konflikt med dette i nevneverdig grad.
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknad.
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Tiltaket ligger innenfor et uberørt område der det er registrert en større MIS- figur for bærlyng ved
søkers hytte. Kommunen bør forsøke å ivareta de uberørte områdene og ikke tillate ytterligere
bebyggelse innen disse områdene. Kommunen bør forholde seg til kommuneplanen, i den er
området avsatt til LNF sone 1.
Søker opplyser at området benyttes lite av friluftsfolk. Dette er ikke et gyldig argument for å tillate
tiltaket. Bruken av området endres over tid. Tegninger som er vedlagt søknaden viser at det skal
være et rom som skal inneholde utstyr eller eventuelt en badstue. Det kommer ikke fram i søknaden
at naustet er tenkt som innredet som badstue. Et naust bør av naturlige årsaker ligge nært et vann,
men ved behov for en badstue bør etableres i forbindelse med selve hytten. Tegningene viser også
en brygge ut i fra naustet, denne er heller ikke omtalt i søknaden. Ved eventuelt innvilgelse av
søknaden bør det fremkomme at det ikke er søkt om brygge eller badstue. Fylkesmannen fraråder at
det gis tillatelse til omsøkt tiltak.
Sør- Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknad.
Mattilsynet
Ingen kommentarer til at dispensasjonen gis ut fra drikkevannshensyn.
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Sametinget
Ingen fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatiske fredete samiske kulturminner. Har
dermed ingen merknader til planforslaget.
Om det likevel skulle komme fram gjenstander under arbeidet som er av eldre aktivitet i området,
må arbeidet stanses og meldes inn til Sametinget omgående, jf.§§ 8 og 9. Alle samiske kulturminner
eldre enn 100 år er automatisk fredet, kml. §4.
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

Det har kommet merknader der de fleste poengterer at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
interesser i området. En merknad som skiller seg ut er kommentarene til Fylkesmannen.
Fylkesmannen mener det er avvik mellom tiltakshavers søknad og hva som er vist på de vedlagte
tegningene. På tegningene er det vist at naustet kan bli innredet som en badstue, samt en brygge
utenfor naustet. Dette kommer ikke fram i søknaden.
Naustet skal være ca. 15m2 stort. Rådmannen vurderer dette som et lite tiltak, som i stor grad ikke
vil prege det omkringliggende området.
På bakgrunn av søknaden og uttalelsene ovenfor ser man at ut fra en samlet vurdering at fordelene
er større enn ulempene. Søkeren har likevel vært uklar i søknaden sin når det gjelder naustets bruk.
Rådmannen mener for øvrig at det er naturlig å plassere et naust ved tjernet. Likevel er det viktig at
det spesifiseres hvilken bruk naustet skal ha. Det er ikke søkt om verken badstue eller brygge.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 :
§ 8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 -2 vedtar Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er av lite omfang, og vil dermed ikke få store konsekvenser for
det omkringliggende området.
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Saksnr. 2015/2228-13
Utvalgssak
Møtedato
76/15
19.10.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Dispensasjonssøknad - Etablering av deponi ved Solberg Steinbrudd - gbnr
130/1

Dokumenter i saken:
1
I
Merknader til nabovarsel - gbnr 130/1 i
Gauldal kommune
2
I
Uttalelse - E6 Garli - Prestteigen vedrørende Solberg Deponi
3
I
Søknad om dispensasjon for etablering
av deponi på eiendommen - gbnr 130/1
4
U Høringsbrev - Dispensasjon - Midlertidig
deponi for rene masser ved Solberg
Steinbrudd - gbnr 130/1
5
I
Merknader E6 Ulsberg Støren/Berøring min eiendom
Aasenhus 130/3 Soknedal
6
I
Uttalelse - høring av søknad fra Koren
sprengningsservice AS om driftskonsesjon
for Solberg steinbrudd gbnr 130/1 i Midtre
Gauldal kommune
7
I
Uttalelse - Vedr søknad om dispensasjon
for etablering av deponi ved Solberg
Steinbrudd i Soknedal - 130/1 i Midtre
Gauldal kommune
8
I
Innsigelse - justering av reguleringsplan
9
I
Uttalelse til søknad om dispensasjon for
midlertidig deponi ved Solberg
steinbrudd - gbnr 130/1 i Midtre
Gauldal kommune
10 I
Uttalelse - dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - etablering
av midlertidig deponi - gbnr 130/1
11 I
VS: Høringsuttalelse - søknad om
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Advokatfirmaet Riisa & co ANS
Gullvåg Camping
Pro Invenia AS
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Ola Østhus
Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ola Østhus
Jernbaneverket

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Advokatfirmaet Riis & co

12

I

13

S

dispensasjon for etablering av deponi gbnr 130/1
Uttalelse - Søknad om dispensasjon for
etablering av et midlertidig deponi ved
Solberg steinbrudd på eiendommen
gbnr 130/1 i Midtre Gauldal kommune
Dispensasjonssøknad - Etablering av
deponi ved Solberg Steinbrudd - gbnr
130/1

Statens vegvesen - Region midt

Saksopplysninger
Bakgrunn
Pro Invenia AS søker på vegne av Koren Sprengningsservice AS om dispensasjon fra
Kommuneplanens arealdel for etablering av et midlertidig deponi på eiendommen gbnr 130/1.
Grunneiendommen 130/1 eies av Robert Aune Solberg.
Beliggenhet
Det omsøkte området ligger ca. 4 km sør for Soknedal sentrum og sør for Bjørsetkrysset.

Fig. 1 Oversiktkart over omsøkt området (svart sirkel) – sør for Bjørsetfossbrua ca 4 km sør for Soknedal sentrum

Fig 2 Aktuelt område er vist med rødt og ligger rett utenfor dagens reguleringsgrense for Solberg Steinbrudd
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Dagens situasjon / beskrivelse av tiltaket
Det omsøkte området for deponiet ligger i sin helhet utenfor dagens gjeldende reguleringsplan
for Solberg Steinbrudd. Dermed omfattes tiltaket av Kommuneplanens arealdel fra 2010 hvor
området er avsatt til LNF(R)-formål. Tiltakshaver har startet regulering for utvidelser av
steinbruddet og kommunen har fastsatt planprogrammet for Solberg steinbrudd og deponi i møte
den 22.6.2015 sak 51/15.

Fig 3 Ortofoto fra 2014 viser aktuelt deponeringsområdet nord for eksisterende steinbrudd (svart sirkel)

Totalt areal som berøres av deponiet er på ca. 8 dekar. Samme tiltakshaver – Koren
Sprengningsservice / Pro Invenia – er i gang med en omfattende regulering av dagens steinbrudd
med utvidelser. Tiltakshaver har for kort tid siden fått konsesjon fra Direktoratet for
Mineralforvaltning. Inntil deponiet vil omfattes av en gyldig reguleringsplan, må det derfor søkes
om midlertidig dispensasjon.
Bakgrunnen for søknaden er behovet som Statens vegvesen har, i forbindelse med oppstart av
E6-utbyggingen. Det skal lagres rene masser fra vegskjæringer, bestående av jord, morener og
stein.
Det vises for øvrig til vedlagt søknad om tillatelse til tiltak.
Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger innen for Kommuneplanens arealdel fra 2010 – Landbruk- Natur- og
Frifluftsformål, samt Reindrift, hvor det er forbudt med spredt bolig, erverv- og
fritidsbebyggelse.
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
Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
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oppgitt følgende begrunnelse (utdrag fra byggesøknaden):
Bakgrunnen for omsøkt tiltak er behovet for deponi for rene overskuddsmasser i forbindelse med
utbyggingen av E6. Planarbeid tar tid, og behovet for deponi er prekært. Det søkes derfor om midlertidig
deponi til reguleringsarbeidet er ferdig. Det er satt i gang reguleringsarbeid for området (Solberg Steinbrudd),
kombinert masseuttak og deponi. Planen har vært ute til høring, og planprogrammet ble fastsatt 22.06.2015.
De er planlagt levering til 1.gangsbehandling i løpet av høsten 2015.
Det skal lagres rene masser fra vegskjæring. Dette består av jord, morener og stein. Stein med god kvalitet
skal mellomlagres, og brukes videre i veiutbyggingen. Det er et deponeringsbehov på ca. 300 000 kubikk i
forbindelse med veiutbyggingen. Grunnforholdene er stabile, og det er ikke registrert kvikkleire i området.
Fordelen med et deponi her er at området ikke fremstår som uberørt, eller av særlig verdi som LNF område.
Omsøkt plassering bærer preg av menneskelig inngripen, og består i dag av hogstfelt med et steinbrudd like i
nærheten. Et massedeponi her vil være et mindre estetisk inngrep i naturen, da området allerede bærer preg
av anleggsdrift. Det er planlagt tilbakeføring til LNF i påbegynt reguleringsplan.
Videre vil et massedeponi på omsøkt plassering ikke føre til betydelig mer støy enn dagens situasjon i
bruddet, men det vil bli noe mer trafikk i inn til området. Det er lite bebyggelse i området, og kort vei til E6.
Den økte trafikken vil derfor være lite merkbar for omgivelsene.
Alternativet til et massedeponi her vil være at Statens Vegvesen anlegger et nytt massedeponi i andre
områder i forbindelse med utbyggingen av E6.
På bakgrunn av det overstående vurderes fordelen til å være større enn ulempen.
Da området allerede bærer preg av menneskelig inngripen tilsidesettes ikke plan i vesentlig grad.

Høring / nabovarsling
Saken er sendt på høring med frist 12.9.2015. Følgende merknader er kommet inn:
Ola Østhus grunneier gbnr 130/3 – mail datert 13.8.2015.
Skogteigen som grenser til er nyplantet. Bekken i området må legges i rør. Viser for øvrig til hevd på
seterveg opp til hans seter. Venter på å få underskrevet avtale mellom grunneier og tiltakshaver. Vil
derfor ikke skrive under på nabovarslingen. Ola Østhus har i en senere mail – 29.8.2015 – gitt
tilbakemelding om at en skriftlig avtale nå foreligger og dermed samtykker i nabovarselet, da
deponiet ikke vil berøre hans parsell.
Videre kommentarer fra Ola Østhus angår ikke deponiet og kommenteres ikke i denne saken.
Sør-Trøndelag fylkeskommune – brev datert 27.8.2015
Har undersøkt området i forbindelse med utvidelse av reguleringsplanarbeidet. Ingen øvrige
merknader.
Jernbaneverket – brev datert 7.9.2015
Viser til at det planlagte anlegget/deponiet ligger forholdsvis langt fra Dovrebanen. Påpeker likevel
krav i TEK 10 for mulig fare for flom-, erosjons- og utglidningsskader. Dessuten påpekes mulig økt
trafikk over jernbanen. Tiltakshaver bes om å sende en oversiktsplan for tiltaket inklusive
transportveier for å se om jernbanen blir tilstrekkelig ivaretatt. For øvrig vises til JBVs uttalelse i
reguleringssaken.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – brev datert 10.9.2015
Fylkesmannen har ingen merknader til arealbruken, men forutsetter at nedenfor nevnte punkter
inngår som vilkår til dispensasjonen.
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Landbruksavdelingen viser til at tiltakets konsekvens for skogsdrifta i området må vurderes.
Miljøvernavdelingen viser til sin uttalelse i forbindelse med planoppstarten. I utgangspunktet skal
deponi reguleres men hvis kommunen ønsker å gi dispensasjon inntil reguleringsplanen er vedtatt,
må det settes en rekke vilkår. Disse er:







Framdriftsplan
Driftstider
Sikring mot forurensning
Istandsetting
Sedimentasjonsbasseng
Støy- og støvtiltak

Vedrørende samfunnssikkerhet viser FM til at området ligger innenfor aktsomhetssone for flom og
snøskred. Det bør derfor foreligge en reell vurdering om mulige konsekvenser for liv, helse og
materielle skader. Kommunen bør ha en dialog med NVE og legge til grunn NVEs merknader og
faglige råd.
Advokatfirmaet Riisa & Co – brev datert 11.9.2015
På vegne av Gullvåg Camping framsettes at de materielle krav for å gi dispensasjon jf. Pbl § 19-2
ikke er tilstede. Dette utdypes i tre underpunkter og det vises til vedlegget for fullstendig tekst.
Til tross for dette kan Gullvåg Camping akseptere dispensasjon på følgende vilkår:
 Det skal beholdes en fjellskjæring eller etableres støyvoll med minimum 2 m. høyde mellom
hele deponiet og Gullvåg camping.
 Tinglyst avtale av 17.11.2003 om drift på eiendommen gbnr 130/1 skal overholdes for all
drift i deponiet.
 Tiltakshaver skal dokumentere med uavhengig måling at driften i deponiet utføres innenfor
gjeldende støykrav.
 Det skal gjennomføres støvbindende tiltak i campingsesongen som varer fr 1.6. – 31.8.
 Det skal gjennomføres en KU og funnene der skal være førende for hvilke tiltak som evt må
iverksettes.
Statens vegvesen – brev datert 11.9.2015
Viser til sin merknad til dispensasjonssøknaden for utvidet driftsområde for steinbruddet og mener
at det er uheldig å gi dispensasjon i en mellomfase, som kan utsette reguleringsplanarbeidet. Hvis
dispensasjon gis bør det settes krav til varighet og dispensasjonens gyldighet. Man kan ikke se at
dette er fulgt opp i ny søknad om dispensasjon her.
Norges vassdrags- og energidirektorat – mail datert 7.10.2015
Mener at tiltaket er reguleringspliktig, hvor forhold som flom, skred og allmenne interesser i
vassdrag burde være avklart. Bekken skal helst ikke legges i rør, særlig ikke bekker som omfattes av
verna vassdrag. Kan videre ikke se at det foreligger særlige verneinteresser enn det som ligger i vern
av Gaula-vassdraget. Minner om krav i Vanndirektivet om vannkvaliteten ikke skal forringes som
følge av tiltaket. Forutsetter for øvrig at grunnen innehar tilstrekkelig stabilitet, uten fare for skred
eller utglidninger, samt sikkerhet mot flom.
Vurdering
ProInvenia har i utgangspunktet sendt inn ettrinnssøknad etter pbl § 20-1, vesentlige
terrenginngrep, men byggesaken kan ikke behandles uten forutgående planavklaring. Tiltakshaver
har begrunnet søknaden sin og lagt ved nødvendig dokumentasjon for å underbygge saken.

-74-

ProInvenia er også i gang med utarbeidelse av en full reguleringsplan for steinbruddet og dette
deponiet det nå søkes om. Planprogrammet er vedtatt og er nå under utarbeidelse. Likevel vil en slik
planprosess ta såpass mye med tid at tiltakshaver har bedt om å få godkjent en midlertidig
dispensasjon i påvente av godkjent reguleringsplan. Dette mener Rådmannen er en fornuftig
tilnærming og er ikke nærmere bekymret for at reguleringsplanen skal forsinkes unødig.
Å benytte tilgrensende areal i et steinbrudd for mottak av masser synes fornuftig og Rådmannen har
ingen merknader til arealbruken. Tiltakshaver, sammen med notat fra Statens vegvesen har grundig
argumentert for behov for deponeringsområder for en nært forestående storstilt veiutbygging (E6).
Dette er et samfunnsnyttig tiltak og beliggenheten er gunstig – kort vei til E6, lite bebyggelse i
området og at selve tiltaket i begrenset grad vil føre til mer støv og støy. Trafikalt vil det imidlertid
være en økning, men atkomsten til og fra E6, samt planfri kryssing over jernbane anses å være
sikkert og ivaretatt.
Det overordnete målet er som nevnt at området skal reguleres med de avklaringene/ forutsetninger
og tema som må belyses. Ideelt sett er veien om en dispensasjon ugunstig og normalt ikke å
anbefale. Merknaden fra adv. Svarva er korrekt gjengitt når det gjelder gjengivelse av de materielle
kravene i loven. Men i foreliggende sak blir de materielle kravene fulgt opp parallelt, og det er
derfor ingen motstrid i å behandle dispensasjonen for en midlertidig løsning, noe plan- og
bygningsloven gir anledning til, jf. Pbl § 19-3 om midlertidig dispensasjon.
Rådmannen er videre enige med Svarva i at økonomiske hensyn og tidsmessige hensyn ikke er
relevante ihht dispensasjonsadgangen. Men utbygging av E6 er et stort og komplekst prosjekt, som
er et svært samfunnsnyttig tiltak, noe som medfører at kommune må se etter praktiske løsninger i
sin saksbehandling uten at dette skal gå på bekostning av partenes rettigheter. Rådmannen mener
berørte parter blir tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.
Gullvåg camping er en etablert virksomhet som er et populært overnattingssted i turistsesongen slik
den ligger inntil E6. De er derfor en viktig part som må ivaretas, særlig fordi virksomheten i bruddet
ikke er forenlig med de verdiene campingen ønsker å tilby sine gjester. De har ved flere anledninger
uttalt seg at de ikke er mot virksomheten men at det må legges opp til avbøtende tiltak. Også
Fylkesmannen påpeker behov for klare vilkår, og Rådmannen anbefaler at forslag fra Fylkesmannen
tas med i sin helhet. Dessuten må det settes en klar frist for den midlertidige løsningen.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 8-12
Tiltaket forringer ikke naturmangfoldet eller verdiene for det vernede vassdraget i særlig grad.
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig i denne saken, men vil bli nærmere vurdert i
reguleringssaken. Avbøtende tiltak iverksettes før drift startes opp.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes
Prinsippene i naturmangfoldloven vil bli nærmere vurdert i reguleringen.
Rådmannen mener dispensasjonen kan gis:
 Hensynene som defineres i loven blir ikke vesentlig tilsidesatt.
 Fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
 Ingen statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir midlertidig dispensasjon for omdisponering av areal på ca. 8 dekar for
mottak og deponering av rene masser, slik den er omsøkt av ProInvenia, på eiendommen 130/1
ved Solberg steinbrudd.
Følgende vilkår settes:
 Fremdriftsplan
Det skal utarbeides en framdriftsplan og rutiner for driften av mottaket, som skal forelegges
kommunen før drift starter opp.
 Driftstider
Tinglyst avtale av 17.11.2003 om drift på eiendommen gbnr 130/1 for steinbruddet, skal
overholdes for drift i deponiet.
 Sikring mot forurensning
All masse som kjøres inn til deponiet skal være rene masser, skal kvalitetssikres i
mottakskontroll og til enhver tid å tilfredsstille normverdiene slik de er angitt i Klif-veileder
TA-2552/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Utførende selskap har ansvar for
mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet, samt
sikre område slik at ulovlig tømming ikke kan skje.
 Sedimentbasseng
Deponiet må overvåkes før, under og etter deponidrift for å registrere endringer.
Dersom det er fare for avrenning fra deponiet må det etableres fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng. Utforming og størrelse på disse må vurderes ut fra områdets
topografi og faren for avrenning. Bassenget skal tømmes jevnlig for hindre uønsket
avrenning. For overvåking må det opprettes 2 stasjoner; en i drenerende bekk og en i
blandingssonen i hovedløpet. Overvåkingsdata skal legges inn i Vannmiljø, og kostnadene
for dette belastes tiltakshaver.
 Buffersone
Det må avsettes en sone med naturlig kantvegetasjon på minimum 15 meter mot bekken.
 Støy- og støvtiltak
Det skal beholdes en fjellskjæring eller etableres en støyvoll med minimum høyde på 2
meter mellom deponiet og Gullvåg camping. Tiltakshaver skal dokumentere med uavhengig
måling at driften i deponiet utføres innenfor gjeldende støykrav. Det skal gjennomføres
støvbindende tiltak i campingsesongen som varer fra 1. juni – 31. august
Dispensasjonen er midlertidig og fram til det foreligger en egengodkjent reguleringsplan for
området (Solberg steinbrudd og deponi), dog ikke lenger enn 30. juni 2016.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 77264099 Utskriftstidsdato: 29.07.2015 Side 2 av 3
Dispensasjonsøknad
Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Området hvor det er planlagt deponi, GNR 130 BNR 1, er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF.
Det søkes
derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å realisere deponiet.
Bakgrunnen for omsøkt tiltak er behovet for deponi for rene overskuddsmasser i forbindelse med
utbyggingen av
E6. Planarbeid tar tid, og behovet for deponi er prekært. Det søkes derfor om midlertidig deponi til
reguleringsarbeidet er ferdig. Det er satt i gang reguleringsarbeid for området (Solberg Steinbrudd),
kombinert
masseuttak og deponi. Planen har vært ute til høring, og planprogrammet ble fastsatt 22.06.2015. De
er planlagt
levering til 1.gangsbehandling i løpet av høsten 2015.
Det skal lagres rene masser fra vegskjæring. Dette består av jord, morener og stein. Stein med god
kvalitet skal
mellomlagres, og brukes videre i veiutbyggingen. Det er et deponeringsbehov på ca. 300 000 kubikk i
forbindelse
med veiutbyggingen. Grunnforholdene er stabile, og det er ikke registrert kvikkleire i området.
Fordelen med et deponi her er at området ikke fremstår som uberørt, eller av særlig verdi som LNF
område.
Omsøkt plassering bærer preg av menneskelig inngripen, og består i dag av hogstfelt med et
steinbrudd like i
nærheten. Et massedeponi her vil være et mindre estetisk inngrep i naturen, da området allerede
bærer preg av
anleggsdrift. Det er planlagt tilbakeføring til LNF i påbegynt reguleringsplan.
Videre vil et massedeponi på omsøkt plassering ikke føre til betydelig mer støy enn dagens situasjon i
bruddet,
men det vil bli noe mer trafikk i inn til området. Det er lite bebyggelse i området, og kort vei til E6. Den
økte
trafikken vil derfor være lite merkbar for omgivelsene.
Alternativet til et massedeponi her vil være at Statens Vegvesen anlegger et nytt massedeponi i andre
områder i
forbindelse med utbyggingen av E6.
På bakgrunn av det overstående vurderes fordelen til å være større enn ulempen.
Da området allerede bærer preg av menneskelig inngripen tilsidesettes ikke plan i vesentlig grad.
Arealdisponering
Planstatus mv.
Type plan

Kommuneplanenes arealdel
Navn på plan

Kommuneplanens arealdel 2010-2022
Reguleringsformål

LNF
Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Krav til byggegrunn
Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område
Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)
Det foreligger fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold, se vedlegg
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Forslag ny
plangrense
arbeid)

Forslag ny
plangrense (under
arbeid)
(under

Deponeringsområde

Deponeringsområde

Buffersone
> 4 meter

Eksisterende
reguleringsgrense

Eksisterende
reguleringsgrense

Buffersone
> 4 meter

KorenSpregningservice
- Solberg
1:4000
ekv 5m
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Eksisterende
reguleringsgrense

Eksisterende
reguleringsgrense

Forlsag ny
reguleringsgrense

Forlsag ny
reguleringsgrense

Deponi

75 daa

A
Situasjonskart
1:1000
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Avstand nabogrense:
ca 40 meter

VS: Merknader E6 Ulsberg - Støren/Berøring min eiendom Aasenhus 130/3 Soknedal ... Side 1 av 1

-----Opprinnelig melding----Fra: ola@verdigeldreomsorg.no [mailto:ola@verdigeldreomsorg.no]
Sendt: 17. august 2015 22:50
Til: postmottak
Emne: Fwd: Merknader E6 Ulsberg - Støren/Berøring min eiendom Aasenhus 130/3 Soknedal Midtre Gauldal
kommune

---------- Videresendt melding ---------Fra: ola@verdigeldreomsorg.no
Dato: Thu Aug 13 2015 19:29:05 GMT+0200 (CEST)
Emne: E6 Ulsberg - Støren/Berøring min eiendom Aasenhus 130/3 Soknedal Midtre Gauldal kommune
Til: firmapost-midt@vegvesen.no, john.haugen@vegvesen.no, Margrethe Stang <margrethestang4@gmail.com>,
Doeven Hubertina <hubdoe@midtre-gauldal.kommune.no>, Anne Berit Strøm <anne.berit.strom@proinvenia.no>
God dag,
Viser til Deres brev av 11.08.då. og tillater meg og komme med følgende innspill anngående massedepoti på angitt
område og som vil grense til min eiendom 130/3. Min skogteig her er nyplantet.
Det går bekk i området. Denne må legges i rør med dimensjon i godt monn for å hindre oversvømmelser.Jeg er kjent i
området og planlagt deponi vil berøre bekk.
Videre har jeg fått nabovarsel noe jeg foreløpig ikke kan godta før gjeldende positiv bekreftelse for mitt krav ovenfor.
Jeg vil også opplyse om følgende som Statens Vegvesen blir tredjepart i:
Reguleringsplan utvidelse av steinbrudd formål ny E6 berører gammel hevdet seterveg opp til min seter. Vegen vil
helt forsvinne. Jeg venter fremdeles på underskrift avtale fra aktuell grunneier og daglig leder Solberg Steinbrudd
anngående hvor ny veg skal gå. Likeledes ønsker jeg buffersone mot min setereiendom skal økes til 150 meter fra
seterbu(nå er den på ca 50 meter).
Synes det blir feil og skrive under på nabovarsel også her, før enighet avtale som nevnt ovenfor.
Planlegger/oppdragsgiver Koren Sprengningsservice Anne Berit Strøm er orientert. Fortidsminneforeningen er
orientert mht kartlegging kulturminner. Setereiendom naboeiendom vil forsvinne helt hvor grensene i dag går.
Området denne ligger er ca 150 meter fra min seterbu angitt område som nevnt ovenfor.
Det hører med at jeg er ubetinget positiv til ny E6 men det bør tas hensyn til private interesser/fortidsminner som
forringes/blir ødelagt av aktuelle tiltak. Håper Dere tar mitt innspill her i betraktning.
Dette til orientering
Mvh
Ola Østhus
Grunneier Aasenhus130/3
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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
10.09.2015
Deres dato
06.08.2015

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2015/6062-421.3
Deres ref.
2015/2228

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av
midlertidig deponi - Midtre Gauldal 130/1
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene.
Landbruk og bygdeutvikling
Tiltakets konsekvenser for skogsdrifta i området må vurderes. Herunder
tilgjengelighet til omkringliggende areal. Ut over dette har vi ingen merknader.
Miljøvern
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
midlertidig deponi.
Fylkesmannen viser til sin merknad i forbindelse med varsel om oppstart av
reguleringsplan for Solberg steinbrudd og forutsetter at de forhold som ble
påpekt blir like godt ivaretatt i perioden frem til reguleringsplanen for området
blir vedtatt. Fylkesmannen har ingen merknader til at området benyttes til
deponi.
Det søkes om etablering av et deponi for rene masser. Fylkesmannen viser til at
større deponiområder skal som hovedregel reguleres (pbl. § 12-1) og ikke
etableres gjennom dispensasjonsbehandling. Det er varslet oppstart av
reguleringsplan for området, den skal leveres til 1. gang høring høsten 2015.
Dersom kommunen likevel vil gi dispensasjon til omsøkt tiltak frem til
reguleringsplanen må det settes en rekke vilkår til tillatelsen.
Krav til deponiområdet
Kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstille tilstandsklasse 1
(normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser for
forurenset grunn. Eventuelle avbøtende tiltak må gjøres rede for og det må
stilles vilkår om driften som klargjør driftsvilkårene. Dette er viktig for å sikre
tilfredsstillende drift av deponiområder. Derfor forutsettes følgende vilkår:
1. Fremdriftsplan
Det må utarbeides en fremdriftsplan og rutiner for driften av mottaket.
Kommunen må påse at disse overholdes.

Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal– og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Landbruk og
bygdeutvikling

Miljøvernavdeling

Internett: www.fylkesmannen.no/st
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Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

Organisasjonsnummer: 974764

2

2. Driftstider
Det må angis driftstider for deponiet. Det må nyanseres hvilke driftstider som
skal benyttes på de ulike ukedagene. Ved klage på støy har kommunen
myndighet til å innskrenke driftstidene, se punkt 6.
3. Sikring mot forurensing
All masse som kjøres inn til deponiet skal være rene masser og kvalitetssikres i
en mottakskontroll (se tidligere). Utførende selskap har ansvar for
mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og
renhet. Grunneier skal påse at kontroll av massene blir utført og følge med på
eventuell ulovlig tømming utenfor driftstidene.
4. Istandsetting
Det må settes krav om at så snart deponidriften er avsluttet skal området
tilbakeføres til landbruksareal.
5. Sedimentasjonsbasseng
Dersom det er fare for avrenning fra deponiet må det etableres fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng. Utforming og størrelse på disse må vurderes ut i fra
områdets topografi og faren for avrenning. Bassenget skal tømmes jevnlig for å
hindre uønsket avrenning.
Deponi nært viktige vann- og vassdrag: Avrenning fra deponiområdet må
overvåkes før, under og etter deponidrift for å registrere endringer som følge av
driften. Det foreslås som en grunnregel 2 stasjoner; en i drenerende bekk og en
i blandingssonen i hovedløpet. Vannforskriften stiller krav til overvåkning av det
mest følsomme kvalitetselementet for den aktuelle påvirkningen. For organisk
belastning i elv vil dette være bunndyrsamfunn. Overvåkingsresultatene skal
legges inn i Vannmiljø. Overvåkning og innlegging av data dekkes av
tiltakshaver.
Det må avsettes en sone med naturlig kantskog på minimum 10 meter mot
bekken, helst 15-20 meter målt horisontalt ut fra elvebredden ved normal
vannføring.
6. Støy- og støvtiltak
Dersom det er bebyggelse i nærheten som blir berørt av støy eller støv fra
driften må det settes som vilkår at det skal gjøres støv- og støydempende tiltak.
Et støydempende tiltak vil være etablering av støyvoll. I tillegg vil innskrenkning
av i driftstider også være et tiltak for å begrense støy. Utslipp av støy ved
boligbebyggelse skal ligge innenfor «Retningslinjer for støy i arealplanlegging»
fra Miljøverndepartementet (T-1442/2012).
Aktuelle støvdempende tiltak kan være vanning eller kloring/kalking av uttaket
og massene.
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Samfunnssikkerhet
Tiltaket i den aktuelle søknaden befinner seg i et område definert som
aktsomhetssone for flom og snøskred. Det skal alltid vurderes reell fare for
flom/skred, samt konsekvenser for liv, helse og materielle skader i områder vist
som aktsomhetssone på kart. Vi vil derfor anbefale kommunen å ha en dialog
med NVE som flom- og skredfaglig myndighet, og forutsetter at NVE sine
eventuelle merknader og faglige råd legges til grunn i videre behandling av
søknaden.
Konklusjon
Fylkesmannen har ingen merknader til arealbruken, men forutsetter at
overnevnte punkter inngår som vilkår til dispensasjonen.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har sendt eget brev i saken.
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

Marie Catrin Kristiansen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Heidi Flatås
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Statens vegvesen
Midtre Gauldal kommune
v/ Doeven Hubertina
7290 STØREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region midt

Jenny Lorentse Horven Skjellnes -

2015/019778-013

2015/2228

11.09.2015

Søknad om dispensasjon for etablering av et midlertidig deponi ved
Solberg Steinbrudd på eiendommen - gnr. 130 bnr. 1 i Midtre Gauldal
kommune - Høring
Viser til materiale mottatt 27.08.2015 og 19.02.2015 (deres saksnummer 2014/3838).
Som vi skriver i vårt brev av 20.03.2015 mener vi at det er uheldig at det gis dispensasjon og
er redd at dette kan gjøre at arbeidet med reguleringsplanen for området utsettes. Vi mener
derfor at det er viktig, dersom det vurderes å gis dispensasjon, å sette krav til varighet til
dispensasjonens gyldighet slik at man sikrer at pågående reguleringsplanarbeid vil fortsette.
Vi ser ikke at dette er fulgt opp i ny søknad om dispensasjon.
Ut over dette har vi ingen merknader til saken.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef
Jenny L. H. Skjellnes

Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
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:

Side 1 av 2

Fra: "Herje Finn" <fhe@nve.no>
Til: "Doeven Hubertina" <hubertina.doeven@midtre-gauldal.kommune.no>
Sendt: 6. oktober 2015 15:45:02
Emne: SV: Midlertidig disp for deponi ved Solberg steinbrudd

Hei og takk for e-post
Jeg beklager at dere ikke har fått svar fra oss. Ansvarlig saksbehandler Fredrik Eide sluttet hos oss den
01.10. og det er undertegnede som vil være saksbehandler for Midtre Gauldal kommune framover. Jeg er
midt i mellom et møte og reise så dette svaret blir litt sånn i all hast:








Tiltaket er slik jeg ser det klart reguleringspliktig og flere forhold som for eksempel skred, flom,
allmenne interesser i vassdrag burde vært avklart gjennom ordinær planprosess. Tiltakshaver har
planlagt prosjektet lenge og burde ferdigstilt reguleringsplanen sin i tide.
Når nå situasjonen er slik den er ser vi ikke veldig store utfordringer eller problemer med tiltaket
for vår del. Vi forutsetter at grunnen innehar tilstrekkelig stabilitet til at tiltaket ikke utløser
skredfare. Det samme forutsetter vi mht. flomfare
Skred ovenfra ser i utgangspunktet ikke ut til å være et reelt problem
Vi kjenner ikke til at det er særlige verneverdige eller sårbare allmenne interesser knyttet til
vassdraget ut over at det er en del det varig vernet tilknyttet Gaula. Dette innebærer ikke at
vassdraget ikke kan inneha slike interesser. Verneverdier og evt. avbøtende tiltak er noe
planprosessen skulle svart ut.
Hvis jeg tolker kartet riktig vil ikke vassdraget bli direkte berørt av dette konkrete tiltaket men i
stor grad av full planrealisering. Vi minner vi vanndirektivets krav om at vannforekomster ikke skal
få dårligere vannkvalitet enn p.t. (for eksempel pga partikkelforurensning).
Vi er svært lite begeistret for at bekker legges i rør, spesielt bekker tilknyttet varig verna
vassdrag. De allmenne interessene blir sterkt berørt og rør vil før eller senere gå helt eller delvis
tett med vann på avveie som resultat. Vi vil derfor sterkt anbefale at vassdraget enten legges om
evt. legges tilbake oppå deponiet. En må da kunne godtgjøre at vannet ikke forsvinner i grunnen
(som er et vanlig problem) og det bør settes igjen en kantsone mot vassdraget

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på

Mvh
Finn Herje
Senioringeniør
Tlf. 229 599 19, mobil 916 725 89
E-post Fhe@nve.no
Web:www.nve.no

Fra: Doeven Hubertina [mailto:hubertina.doeven@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 6. oktober 2015 13:00
Til: Region Midt-Norge <RegionMidt-Norge@nve.no>; Herje Finn <fhe@nve.no>
Emne: Midlertidig disp for deponi ved Solberg steinbrudd
Deres sak: 201504738
Jf. telefonsamtale. Denne høringen er ikke besvart av NVE (tidsfrist utgått) og jeg har egentlig ikke tenkt å
gi dokk ekstra tid da, men så sier Fylkesmannen i sin høringsuttalelse at kommunen må ha en dialog med
NVE:)
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Hadde vært fint om å få en kjapp og kort vurdering av tiltaket. Ikke vis til TEK 10 og slikt for det vet vi jo
også..det er viktigst om der har noe mening om at bekken skal legges i rør (eller ikke?) eller om dere vet
noe om vassdraget som vi ikke vet...?? Vi ser også at tiltaket ligger innenfor aktsomhetssone. Har det noe
reell betydning her??
Jeg må skrive ferdig saken til fredag.
mvh
Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, Plan og Forvaltning
Midtre Gauldal kommune
Tlf 72403124
cid:image002.png@01D00F0A.3
C57A1D0
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/76-9
Utvalgssak
Møtedato
77/15
19.10.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Varsel om endring i planområde E6 Ulsberg – Støren. Endring i forhold til
fastsatt planprogram

Dokumenter i saken:
1 I Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan E6
Ulsberg - Garli - Rennebu kommune
2 I Innspill reguleringsplan Ny E6 Ulsberg - Vindåsliene
3 I Uttalelse - oppstart av planarbeid - planarbeid E6
Ulsberg - Støren - Rennebu kommune
4 I Stadfestet planprogram - E6 Ulsberg - Garli
5 I Varsel om endring i planområde E6 Ulsberg Støren
6 I Rennebu og Midtre Gauldal kommune - varsel om
endring i planområde E6 Ulsberg - Støren - uttalelse
sendt fra Jernbaneverket
7 I E6 Soknedalstunnelen - Innkalling til risikoanalyse for
3,6km ny E6 tunnel
8 I E6 Soknedalstunnelen - Innkalling til risikoanalyse for
3,6km ny E6 tunnel
9 S Varsel om endring i planområde E6 Ulsberg - Støren

Statens vegvesen - Region midt
Rennebu utmarksråd
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region
midt
Jernbaneverket
Statens vegvesen - Region midt
Statens vegvesen - Region midt

Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune mottok i august 2015 et varsel fra Statens vegvesen om endring i
planområdet for E6 i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner.
For Midtre Gauldal kommune gjelder dette endring i forhold til fastsatt planprogram for
reguleringsplanen E6 Garli – Prestteigen (Støren). Endringene gjelder:
 Merket – Garli
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Flytting av ny E6 østover – Har sammenheng med endring i Rennebu kommune med
hensyn ved Steinlia; behov for tiltak ved overgangsbru/lokalveg, samt areal til midlertidig
anleggsbelter.
 Vindåsliene – Fossum
Det planlegges doble tunnelløp. Utvidelsen dekker tunnelløp nr. 2, samt
lokalveg/beredskapsveg mellom Dragset og Fossum bru.
 Soknesøra
Midlertidig rigg- og anleggsområde
Statens vegvesen begrunner denne endringen at man ønsker å ta hensyn til innspill som er kommet
inn fra berørte parter, samt nye behov som har framkommet i planprosessen.
Det er bedt om en tilbakemelding /frist for innspill til den 31. August 2015. Rådmannen har av
kapasitetsmessige årsaker ikke hatt anledning å legge fra saken for utvalget tidsnok.
Det er kun Jernbaneverket som har gitt tilbakemelding, men den er av generell art og angår ikke
direkte endringsforslagene for Midtre Gauldal kommune.
I tillegg har Statens vegvesen varslet en mer konkret avgrensning for to utvalgte områder, i brev
datert 10.10.2015. Den ene er ved eiendommene 82/28, 82/30 og 82/31, sør for Soknedal sentrum.
Den andre er like nord for sentrum, ved samvirkelaget (gbnr 81/11).

Vurdering
Rådmannen har ingen merknader. Saken legges fram for NPM-utvalget til orientering.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune tar Endring i planområde E6 Ulsberg – Støren, endring i forhold til
fastsatt planprogram, til orientering.
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Statens vegvesen
Adresseliste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region midt

John Haugen - 40240118

2014/078299-118

Deres referanse:

Vår dato:

12.08.2015

E6 Ulsberg - Støren - Varsel om endring i planområdet i Rennebu og
Midtre Gauldal kommuner - Sektormyndigheter
Statens vegvesen har tidligere, i samarbeid med Rennebu og Midtre Gauldal kommuner,
varslet planoppstart og utarbeidet planprogram for følgende reguleringsplaner:
A) E6 Ulsberg – Garli i Rennebu kommune jf. brev av 8.1.2015,
B) E6 Garli – Prestteigen (Støren) i Midtre Gauldal kommune jf. brev av 26.1.2015
Prosessen med utforming av et planforslag har medført behov for enkelte justeringer av
planområde for å avklare fremtidig arealbruk. Vedlagt følger et karthefte som viser
aktuelle justeringer av plangrensen. Rød skravur viser utvidelse av planområdet.
Hva er endret?
Bakgrunnen for utvidelse av planområdet er at man ønsker å ta hensyn til innspill fra
berørte parter, og nye behov som har fremkommet i planprosessen. Bl.a. gjelder dette
innspill om areal for massedeponi, behov for større areal for å løse utordringer ved toplan kryss på Berkåk, justering av tunnelløp og ønske om å regulere fremtidig tunnelløp
nr. 2, nye strekninger med tunnel, samt muligheten for å få løst behovet for
sammenhengende lokalveg/beredskapsvegsystem parallelt med ny E6. Det viser seg at
planavgrensningen i opprinnelig oppstarts varsel, har vært for knapp.
Hensikten med prosjektet
Hensikten med planarbeidet er å se på muligheten for å bedre fremkommeligheten og
trafikksikkerheten, ved å etablere ny E6 som 2-3 felts veg med midtdeler og
forbikjøringsfelt, og fartsgrense på 90 km/t.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
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
Fremdrift og frist for innspill
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til revidert
planavgrensning. Send det skriftlig til Statens vegvesen region midt, Fylkeshuset, 6404
Molde eller e-post til firmapost-midt@vegvesen.no innen 31. august 2015.
Aktuelt regelverk
Kunngjøring av planoppstart gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8.
Formell høring av reguleringsplan varsles senere i egne skriv.
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
Plan og prosjekteringsseksjonen
Med hilsen

John Haugen
planprosjektleder

Vedlegg:
Karthefte med endringer i planområdet datert 5.8.2015
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
Trønderenergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Kvikne-Rennebu kraftlag, Postmyrveien 21, 7391 Rennebu
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Region midt
Ressursavdelingen
Plan- og prosjekteringsseksjonen
5.8.2015

Høringsutkast

E6 - Ulsberg - Støren
Endringer i planområde
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Rennebu kommune

Endring
Endring
7: 7:
Steinlia
Steinlia

Endring 6:
Bjørkås

Endring 6:
Bjørkås

Endring 4:
Løkkjveien

Endring 4:
Løkkjveien
Endring
5: 5:
Endring
Buvatnet
Buvatnet

Endring Endring
3: 3:
Berkåktunnelen
Berkåktunnelen
Endring
2: 2:
Endring
Ørnhåmmåren
Ørnhåmmåren

Endring
1: 1:
Endring
Tosetberget
Tosetberget

04.08.2015
Målestokk 1:60000
Statens vegvesen
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Rennebu kommune
Endring nr.: 1 Tosetberget

Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

1635-88/2

HANSEN BJØRNAR STORSLETT

BERKÅK

7397 RENNEBU

Begrunnelse: Massedeponi jf. formål massetak i kommuneplanens arealdel. Tunnelstein
oa. rene overskuddsmasser.
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Endring nr.: 2 Ørnhåmmåren

Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

1635-83/2

ENGEN TORSTEIN

BERKÅK

7391 RENNEBU

1635-84/16

VIGGEN JON OLAV

VARDSEGGA

7391 RENNEBU

1635-85/1

SKAMFER MARIT

BERKÅK

7391 RENNEBU

1635-85/2

Begrunnelse: Massedeponi av tunnelstein oa. rene overskuddsmasser
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Endring 3: Berkåktunnel

Matrikkelnr

Navn

Status

Adresse

Poststed

1635-62/1

BJERKAKER TROND

Bosatt i

TRONDSKOGVEIEN 3

7391

Norge (B)
1635-62/5

SKAMFER ERIK IVAR

Bosatt i

RENNEBU
MOLTMYRA 193

7091 TILLER

7288

SOKNEDAL

Norge (B)
1635-62/8

JARLE BERGSLI

Bosatt i
Norge (B)
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1635-62/114

RENNEBU KOMMUNE

Myrveien 1

7391
RENNEBU

1635-62/116

Myrveien 1

RENNEBU

1635-62/176
1635-62/251
1635-62/255

7391

HALGUNSET JAN

Bosatt i

KÅRE

Norge (B)

HOLILØKK KENNETH

Bosatt i

HOLILØKK KINE

Norge (B)

POSTBOKS 28

7399
RENNEBU

RÅDYRVEIEN 6

7391
RENNEBU

MOEN
1635-62/256

VAAGEN SVENN OVE

Bosatt i

RÅDYRVEIEN 7

Norge (B)
1635-62/257

RENNEBU KOMMUNE

RENNEBU
Myrveien 1

1635-62/271

7391
RENNEBU

1635-62/258
1635-62/261

7391

EITHUN TONE

Bosatt i

SKAMFER VEGARD

Norge (B)

TIURVEIEN 6

7391
RENNEBU

YTTERHUS TOR IVAR

Bosatt i Norge (B)

7392
RENNEBU

1635-63/1

HAUGEN ANNE

Bosatt i

INGEBORG

Norge (B)

ORKDALSVEIEN 11

7391
RENNEBU

HAUGEN ODDMUND
1635-63/3

RENNEBU KOMMUNE

Myrveien 1

7391
RENNEBU

1635-63/61
1635-63/61
1635-63/65

GODEJORD ANNE

Bosatt i

SISSEL

Norge (B)

SØRENG BENTE

Bosatt i

HELEN

Norge (B)

TOSET KJELL OVE

Bosatt i

LUNDSENGVEGEN 30

STEINKJER
NORDSIHAUGEN 9

1635-63/134

BJÆRUM HERBERT

Bosatt i

ASGILD

Norge (B)

SANDE ESBEN

Bosatt i

7715
STEINKJER

ULSBERG

Norge (B)
1635-63/90

7724

7398
RENNEBU

ÅSVEIEN

7391
RENNEBU

GIMSMARKVEGEN 77

7227 GIMSE

OLAV DUUNS VEG 19

7024

Norge (B)
1635-63/134

SANDE VEGARD

Bosatt i
Norge (B)

1635-63/148
1635-63/163

KRISTIANSEN THORE

Bosatt i

ARILD

Norge (B)

RENNEBU KOMMUNE

TRONDHEIM
SØRVEIEN 6

7260
SISTRANDA

Myrveien 1

7391
RENNEBU

1635-63/193

HBC BERKÅK AS

Molovegen 6

6004
ÅLESUND

1635-63/207

RENNEBU SAG OG TREKULTUR AS

Berkåk

7391
RENNEBU

1635-63/253

DRUGUDAL MASKIN AS

7391
RENNEBU
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1635-63/274

RENNEBU SAG OG TREKULTUR AS

Berkåk

7391
RENNEBU

1635-82/2

ODDEN ANN MARI

Bosatt i

LERKEVEIEN 51 A

7391

1635-82/8

ENGEN

Norge (B)

SMØRSGÅRD OLE-

Bosatt i

OLDERØY, BERKÅK,

7391

PETTER

Norge (B)

BERKÅK

RENNEBU

KNUTSEN JOHN

Bosatt i

BERKÅK

7391

RENNEBU

1635-82/16
1635-83/7
1635-84/1

Norge (B)
1635-84/16

VIGGEN JON OLAV

Bosatt i

RENNEBU
VARDSEGGA

Norge (B)
1635-84/17

ÅSEN ASBJØRG

Bosatt i

7391
RENNEBU

EKHOLT HAGEBY 7 B

1526 MOSS

VARDSEGGA

7391

Norge (B)
1635-84/33

VIGGEN JON OLAV

Bosatt i
Norge (B)

1635-85/1

SKAMFER MARIT

BERKÅK

Norge (B)

1635-85/2
1635-85/3

Bosatt i

RENNEBU

SUNDSET JØRAN

Bosatt i

RENNEBU
LERKEVEIEN 45

Norge (B)
1635-85/12

SKAMFER HELGA

Bosatt i

7391
7391
RENNEBU

BERKÅK

Norge (B)

7391
RENNEBU

1635-85/17

HENDEN GERD MARIT

Bosatt i

SELSBAKKVEGEN 38 D

7027

1635-85/18

Ø

Norge (B)

1635-

STATENS VEGVESEN REGION MIDT

Fylkeshuset

6404 MOLDE

JERNBANEVERKET

Postboks 4350

2308 HAMAR

TRONDHEIM

1006/22
16351006/23
16354011/13
16354011/15

Begrunnelse: Endring av retning på tunnelløpet medfører andre eiendommer blir berørt på
overflaten.
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Endring 4: Løkkjveien

Matrikkelnr

Navn

1635-61/19

RENNEBU KOMMUNE

Status

Adresse

Poststed

Myrveien 1

7391

1635-62/125

RENNEBU

1635-62/140
1635-63/276
1635-62/17
1635-62/141

SUNDSE BJØRG

Bosatt i

BAKKEN

Norge (B)

YTTERHUS MARI

Bosatt i

INDUSTRIVEIEN 12

RENNEBU
LØKKJVEIEN 14

Norge (B)
1635-62/142

AUNE KJELL AGNAR

Bosatt i

SNILDAL ASTRID

Bosatt i

KARIN

Norge (B)

7391
RENNEBU

LØKKJVEIEN 16

Norge (B)
1635-62/143

7391

7391
RENNEBU

LØKKJVEIEN 13
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7391
RENNEBU

1635-62/144
1635-62/145
1635-62/146

FLAA ANNELISE

Bosatt i

KILDAL

Norge (B)

ROKKONESLØKK

Bosatt i

ANDERS

Norge (B)

RAMSTAD FRANK

Bosatt i

RAMSTAD RUNA

Norge (B)

LØKKJVEIEN 15

7391
RENNEBU

LØKKJVEIEN 17

7391
RENNEBU

LØKKJVEIEN 18

7391
RENNEBU

GISNÅS
1635-63/9

HANSEN HARALD

Bosatt i

LØKKENVEIEN 70

Norge (B)

7332
LØKKEN
VERK

1635-63/58

JON KOSBERG

Bosatt i

Lerkeveien 7

Norge (B)
1635-63/77

NYHUS KJETIL

Bosatt i

HEIMDAL
POSTBOKS 31

Norge (B)
1635-63/101

ENGEN TORSTEIN

Bosatt i

GISNÅS KJELL OLAV

Bosatt i

BERKÅK

GUNN ANITA

POSTBOKS 56

HOLM ROLF ARVID

VASSLIVEIEN

7391
RENNEBU

Bosatt i

POSTBOKS 109

Norge (B)
1635-63/158

7399
RENNEBU

PAULSEN
1635-63/157

7391
RENNEBU

Norge (B)
1635-63/155

7399
RENNEBU

Norge (B)
1635-63/143

7072

MARIE ENGEN

7399
RENNEBU

LØKKJVEIEN 5

7391
RENNEBU

1635-63/159

ENGESMO GUNNAR

Bosatt i

ENGESMO

Norge (B)

LØKKJVEIEN 6

7391
RENNEBU

KJELLFRID
1635-63/160

KRISTIANSEN TORE

Bosatt i

HIMBERG

Norge (B)

LØKKJVEIEN 7

7391
RENNEBU

NORDBØ ASBJØRG
1635-63/161

STANCZYK

Bosatt i

BARTOSZ

Norge (B)

LØKKJVEIEN 8

7391
RENNEBU

STANCZYK EMILIA
IWONA
1635-63/174

LERVIK OLAV

Bosatt i

LØKKJVEIEN 9

Norge (B)
1635-63/175

SANDEN HANS

Bosatt i

RENNEBU
LØKKJVEIEN 10

Norge (B)
1635-63/176

DVERSETH HEGE

Bosatt i

ANITA ØDEGÅRD

Norge (B)

7391
7391
RENNEBU

LØKKJVEIEN 11 A

7391
RENNEBU

KJELL OVE
1635-63/177

AFTRETH JOHAN

Bosatt i

LØKKJVEIEN 12 A

Norge (B)
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7391
RENNEBU

1635-63/230

BAE GRETE MARIE

Bosatt i

RØYSKATTVEIEN 6 C

Norge (B)
1635-1006/26

STATENS VEGVESEN REGION

1413
TÅRNÅSEN

Fylkeshuset

MIDT

6404
MOLDE

Begrunnelse: 2-plan krysset må flyttes nordover pga. avstandskrav til tunnelportal. Det er
planlegges kryss for fremtidig 4-felts veg. Det krever større plass for rundkjøringer,
avkjøringsramper og støyskjerming.
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Endring 5: Buvatnet

Matrikkelnr

Navn

Adresse

1635-62/54

SOLEM PETTER

(Adresse mangler)

Poststed

1635-62/238

RENNEBU KOMMUNE

Myrveien 1

7391 RENNEBU

1635-63/10
1635-63/267

Begrunnelse: 2-plan krysset og behov for areal til sideveger/adkomstveger til
næringsareal øst for E6 på postmyra.
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Endring 6: Bjørkås

Matrikkelnr

Navn

Status

Adresse

Poststed

1635-60/4

ERIKSEN TOMAS

Bosatt i Norge

SOMMERROVEGEN

2816 GJØVIK

ILLØKKEN

(B)

24

LIUM PER ARNE

Bosatt i Norge

BERKÅK

1635-72/1

(B)
1635-76/1

BJERKÅS MAY BRITT

Bosatt i Norge

RENNEBU
BERKÅK

(B)
1635-76/1

SKAMFER HANS JOAR

Bosatt i Norge

HOLM OTTO

Bosatt i Norge

BERKÅK

JERNBANEVERKET

7391
RENNEBU

BERKÅK

(B)
1635-4011/15

7391
RENNEBU

(B)
1635-76/7

7391

7391
RENNEBU

Postboks 4350

2308
HAMAR

Begrunnelse: E6 linja flyttes nordover og nærmere jernbanen for å unngå å endre på
Tretthaugvegen og bruk av dyrka jord.
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Endring 7: Steinlia

Matrikkelnr

Navn

Status

Adresse

Poststed

1635-73/1

HALLAND JOHN OLAV

Bosatt i Norge

BERKÅK

7391

(B)
1635-73/2
1635-73/8

HALLAND JOHN O

Bosatt i Norge
(B)
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RENNEBU
BERKÅK

7391
RENNEBU

1635-74/1

RØNNING ANDERS

Bosatt i Norge

1635-74/8

ODDGEIR

(B)

1635-75/3

BERNTSEN KJELL ERIK

Bosatt i Norge

BERNTSEN ODDNY A

(B)

BERKÅK

7391
RENNEBU

BERKÅK

7391
RENNEBU

SOLBERG

Begrunnelse: Ny E6 trekkes østover og det er behov for tiltak ved overgangsbru/lokalveg
til Steinlia, samt areal til midlertidig anleggsbelter.
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Midtre Gauldal kommune
Endring
Endring
10: 10:
Soknesøra
Soknesøra

Endring 9: Endring 9:
- Fossum
VindåslieneVindåsliene
- Fossum

Endring 8:Endring 8:
Merket - Garli
Merket - Garli
04.08.2015
Målestokk 1:70000
Statens vegvesen
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Midtre Gauldal kommune
Endring 8: Merket - Garli

Matrikkelnr

Navn

Status

Adresse

1648-84/2

DRAGSET NINA HELEN

Bosatt i Norge (B)

SAND

Poststed
7288
SOKNEDAL

DRAGSET STEIN ARE
1648-84/5

SOLBERG HJØRDIS

Bosatt i Norge (B)

7288
SOKNEDAL

1648-92/1

MERKET OLAV HARALD

Bosatt i Norge (B)

MERKET ÅSE IRENE

7288
SOKNEDAL

Begrunnelse: Flytting av ny E6 østover j. endring 7.
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Endring 9: Vindåsliene - Fossembrua

Matrikkelnr

Navn

Status

Adresse

1648-82/1

FOSSUM GRETE

Bosatt i Norge (B)

FOSSUM NILS OVE
1648-82/2
1648-82/3

FOSSUM ÅSE MARIE
FOSSUM ARNHILD

Poststed
7288
SOKNEDAL

Bosatt i

SØBSTADVEGEN

7088

Norge (B)

47 A

HEIMDAL

Bosatt i Norge (B)

KAREN

7288
SOKNEDAL

FOSSUM JOHN MAGNAR
1648-82/6
1648-82/14

FOSSUM SIRI
VAGNILD TORMOD

Bosatt i

LARSHUS

7288

Norge (B)

SOKNEDAL

Bosatt i Norge (B)

7288

NARVE

SOKNEDAL
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1648-82/15
1648-82/19
1648-82/28
1648-82/38

ROSVOLD KARIN MARIA

Bosatt i

ROSVOLD TOMMY

Norge (B)

FAGERLIA

FOSSUM ÅSE MARIE

Bosatt i

SØBSTADVEGEN

7088

Norge (B)

47 A

HEIMDAL

SKAMFER SOLVEIG M

Bosatt i

BEKKASINVEGEN

7082

HAUGEN

Norge (B)

55 H

KATTEM

FOSSUM JOSTEIN

Bosatt i Norge (B)

SOKNEDAL

KJÆRNES
1648-82/38

FOSSUM MERETE

7288

7288
SOKNEDAL

Bosatt i Norge (B)

KJÆRNES

7288
SOKNEDAL

1648-130/1

SOLBERG ROBERT AUNE

Bosatt i Norge (B)

7288

1648-130/3

ØSTHUS OLA

Bosatt i

NY JORD-VEGEN

7039

Norge (B)

203

TRONDHEIM

SOKNEDAL

1648-131/1

ANSHUS UNNI

Bosatt i Norge (B)

7288
SOKNEDAL

1648-131/2
1648-131/3

REITAN ODD
WÆRAAS EINAR

Bosatt i

TIDEMANDS GATE

7030

Norge (B)

40

TRONDHEIM

Bosatt i Norge (B)

SIGFRED

7288
SOKNEDAL

WÆRAAS VIBEKE
1648-131/8

TRØEN ODD

Bosatt i Norge (B)

7288
SOKNEDAL

1648-132/1

HAANSHUS STEIN

Bosatt i Norge (B)

7288
SOKNEDAL

1648-132/2

HANSHUS GUNN

Bosatt i Norge (B)

ELISABETH

7288
SOKNEDAL

HANSHUS OLA
1648-132/3

AARHAUG JENNY BJØRG

Bosatt i Norge (B)

7288
SOKNEDAL

1648-1656/1

STATENS VEGVESEN REGION MIDT

Fylkeshuset

6404 MOLDE

1648-1656/1

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Postboks 2350

7004

Sluppen

TRONDHEIM

Begrunnelse: Det planlegges doble tunnelløp. Utvidelsen dekke tunnelløp nr. 2, samt
lokalveg/beredskapsveg mellom Dragset og Fossum bru.
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Endring 10: Soknesøra

Matrikkelnr

Navn

Status

1648-44/3

NYGAARD SIVERT

Bosatt i Norge (B)

Adresse

Begrunnelse: Midlertidig rigg- og anleggsområde, massedeponi.
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Poststed
7290 STØREN

Statens vegvesen
Region midt
Ressursavdelingen
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-midt@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen
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Gammel
plangrense

Gammel
plangrense

Ny plangrense
Ny

plangrense

08.10.2015
Målestokk 1:700
Statens vegvesen
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Ny plangrense

Ny plangrense

Gammel
plangrense

Gammel
plangrense

08.10.2015
Målestokk 1:700
Statens vegvesen
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Saksframlegg

Arkivnr. 140
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/2549-2
Utvalgssak
Møtedato
78/15
19.10.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Høringsuttalelse - Endringsforslagene i plandelen av plan- og bygningsloven
mv.

Dokumenter i saken:
1 I Høring - forslag til endringer i plandelen av
plan og bygningsloven mv
2 S Høringsuttalelse - Endringsforslagene i
plandelen av plan- og bygningsloven mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartement

Saksopplysninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har oversendt høringsutkast som omhandler
forenkling av plandelen i plan- og bygningsloven.
Høringsutkastet er på 80 sider og delt inn i 11 forslag på endringer/ forenklinger. Disse er:
1. Forslag om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av private
planinitiativ.
2. Forslag om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
3. Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan.
4. Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelser.
5. Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering.
6. Forslag om å oppheve ordningen med sentral godkjenning av regionale planstrategier
7. Forslag om forenklinger ved rullering av handlingsprogram for regional plan.
8. Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrense.
9. Forslag om frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider private
planforslag.
10. Forslag om å styrke tiltakshavers rettsikkerhet ved overskridelse av behandlingsfrister i
byggesaker.
11. Forslag om retting av feil lovhenvisninger i plan- og bygningsloven.
Høringsfrist er 15.11.2015
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Vurdering
Midtre Gauldal kommune (MGK) har kommentarer på følgende punktene:
 Ad. pkt. 1 og 2 – Mer effektive planprosesser – krav om formalisert oppstartsmøte.
Loven er uklar og praksisen forskjellig også innad i kommunen, som er forvirrende både for
kommunen selv og utbyggere. Urealistiske eller feilaktig grunnlag for planinitiativ bør kunne stanses
i en langt tidligere fase. Et krav om oppstartsmøte vil også tydeliggjøre behovet for profesjonell /
fagkyndig bistand fra forslagsstiller. Det er en logisk oppfølging at når kommunen først aksepterer
det private planforslaget, så skal saken selvsagt følge de ordinære prosesskravene som ligger i loven.
MGK er enig i de foreslåtte endringene.
 Ad. pkt. 3 – Enklere å endre og oppheve arealplaner
MGK er også her i prinsippet enig i forslaget. Men det vil fortsatt være viktig å presisere i tilhørende
veileder, hvor denne grensen går og om hvor lang tid et planoppstartsvarsel egentlig skal vare.
Dagens veileder anbefaler at mindre endringer (enklere saksbehandling) likevel skal starte opp som
en ordinær planprosess, i tilfelle det kommer inn merknader/innspill som gjør det påkrevd å
fortsette med full planprosess. Hvis ikke kan mindre endringer følge ordinær saksbehandling etter
forvaltningsloven, jf. Pbl § 1-9. Det er videre viktig å presisere at ikke den fysiske størrelsen av tiltaket
er avgjørende for enklere behandling av å endre arealplaner, men konsekvensene av tiltaket for mulige
berørte parter og samfunn.
MGK har praktisert å oppheve eldre og lite relevante planer i sitt arbeid med revisjon av
overordnete planer (kommunedelplaner). Det er et sunnhetstegn å rydde opp i planer som er laget i
en annen tid og som derfor har gamle benevnelser og uttrykk. I tillegg er det gjerne avvik mellom
plan og den faktiske utbyggingen. Det blir ofte dispensert fra slike planer og dette er tilsvarende et
dårlig verktøy for forutsigbar utvikling, både for den enkelte grunneier, og samfunnet for øvrig.
MGK mener at det bør være langt enklere å utfase slike gamle planer enn å kreve full prosess på
linje med nye planer.
MGK er enig i de foreslåtte endringene.
 Ad. pkt. 4 – Enklere dispensasjonsregler
MGK har som mange kommuner mange dispensasjonssaker i løpet av et år.
Dispensasjonsbehandling er tidkrevende og det er i lite grad mulig å effektivisere saksbehandlingen.
Kommunen har forsøkt å praktisere en forenklet saksbehandling i dispensasjonssaker ved å
konsentrere seg om kun direkte berørte parter, uten å lykkes (Fylkesmannen har gjerne opphevet slike
vedtak). Når en kommune i større grad kan avgjøre lokale anliggender, vil dette være med på å gi
kommunen selv et større ansvar. Forslaget om å begrense forelegging- og varslingsplikten, vil kunne
være tidsbesparende. På den andre siden er det viktig at dispensasjonsadgangen fortsatt skal være
unntaket og anvendes unntaksvis. Mange dispensasjoner er som regel et sykdomstegn, og bør være
et signal om at gjeldende planene ikke er av god nok kvalitet.
MGK er enig i de foreslåtte endringene.
 Ad. pkt. 5 – utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering
Forslaget er etter det MGK forstår en logisk justering i forhold til kommunens oppgave som
forvalter, og vi har ingen ytterligere kommentarer til dette.

-120-

MGK er enig i den foreslåtte endringen.
 Ad. pkt. 9
MGK mener at forslaget vil være med på å profesjonalisere bransjen. Det er korrekt gjengitt at det
er ofte stor frustrasjon både innad i kommunen, men også hos utbyggerne selv at mangelfull
planforslag utløser unødig tidsbruk og er kostbart i lengden. Problemet slik kommunen ser det er at
planprosesser krever spesialisert kompetanse på flere nivå (kartfaglig-arkitektonisk-juridiskforståelse for kommunal saksbehandling og ikke minst reguleringskyndig), noe som gjør at levert
materialet, gjerne har mangler i en eller annen retning. En ansvarlig søker eller systemet med sentral
godkjenning, vil kunne virke stimulerende i riktig retning.
MGK er enig i den foreslåtte endringen.
Midtre Gauldal kommune har ingen kommentarer på pkt. 6, 7, 8, 10 og 11.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune sender høringsuttalelsen slik de er beskrevet her, over til Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet.
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Til adressater ifølge egen adresseliste.

Deres ref

Vår ref

Dato

15/296

06.08.2015

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer
i plandelen av plan- og bygningsloven. Endringene gjelder:
Mer effektive planprosesser
Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i
forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal
sørge for at kommunene ikke behøver å bruke tid på urealistiske planinitiativ. Det foreslås
dessuten en mer formalisert oppstartfase som skal sikre en forutsigbar planprosess.
Oppstartmøtet skal styrkes og klargjøres for å gi tydelige rammer for det videre planarbeidet.
Hvis kommunen ønsker å gå videre med et planinitiativ, skal kommunen i de fleste tilfeller ha
plikt til å gjennomføre høring av private planforslag. Kommunen kan samtidig legge ved sitt
eget alternative forslag.
Enklere å endre og oppheve arealplaner
Departementet foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full
planbehandling. Kommunen skal i større grad kunne bruke planfaglig skjønn ved vurderingen
av hvilken saksbehandling (varsling mv.) som er nødvendig for å gjennomføre endringer.
Kommunen skal videre kunne oppheve eldre planer som ikke er i samsvar med overordnet
plan uten å måtte følge krav til full planbehandling som i dag. Kommunen vil spare tid på

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 44
0130 OSLO
http://www.kmd.dep.no/

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

-122-

Planavdelingen

Saksbehandler
Magnar Danielsen
22245958

saksbehandling blant annet ved at behovet for varsling kan reduseres. Forslaget skal sørge for
at kommunene uten mye ressursbruk kan oppheve eldre planer som er uten betydning i dag.
Enklere dispensasjonsregler
Det foreslås endringer i loven som gir enklere og tydeligere kriterier for kommunens
behandling av dispensasjonssaker. Endringene vil gi større lokalt handlingsrom for mindre
tiltak som ikke har nasjonal eller viktig regional betydning, og vil innebære at færre saker skal
innom sektormyndighetene.
Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering
Det forslås å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til
områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. Siktemålet med forslaget er å gi
kommunene et insitament til å utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene kan
øke plankapasiteten. Forslaget legger opp til at gebyrgrunnlaget skal utvides til å omfatte
kommunens arbeid med planforslaget til og med høring og offentlig ettersyn, herunder
merknadsbehandling av høringssvarene.
Forenklinger som gjelder regionale planer
Departementet foreslår å oppheve dagens krav til sentral godkjenning av regionale
planstrategier. Det foreslås også å fjerne kravet om obligatorisk oppdatering (rullering) av
regionalt handlingsprogram. Forslagene må ses i lys av regjeringens ønske om å styrke det
lokale handlingsrommet.
Etablering av en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak
Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral
godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Ordningen skal gjøre det enkelt for dem som
lager planforslag å dokumentere sine faglige kvalifikasjoner og enklere for en oppdragsgiver å
velge en seriøs aktør. Strengere krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner vil gjøre at
kommunene får planforslag av bedre kvalitet enn i dag, noe som sparer tid og ekstraarbeid for
alle parter.
Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrenser
Det foreslås å lovfeste Kommunal- og moderniseringsdepartementets fortolkning av
overgangsbestemmelsen i pbl. § 34-2 fjerde ledd i forhold til kravet i § 1-8 tredje ledd om
byggegrense i reguleringsplan innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Departementet syn er at
kravet til byggegrenser ikke gjelder for planer utarbeidet etter tidligere plan- og
bygningslover. Departementet viser til at Sivilombudsmannen i en uttalelse fra 2015 har
kommet til at kravet til byggegrense må anses å gjelde alle planer i strandsonen, også planer
vedtatt med hjemmel i tidligere lovgivning. Departementets forslag skal bidra til en rettslig
avklaring på et punkt hvor det er ulike rettsoppfatninger i dag.
Nye saksbehandlingsfrister som styrker rettssikkerheten for tiltakshaver i byggesaker
Departementet foreslår endringer i loven som gjør at kommunen må behandle byggesaken på
grunnlag av den planen som gjaldt da 12-ukersfristen for byggesaksbehandlingen utløp. Det
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betyr at kommunen ikke kan bruke et nytt plangrunnlag eller legge ned byggeforbud etter at
fristen er utløpt.
Retting av mindre feil i plan- og bygningsloven
Det forslås noen mindre rettinger av feilskrift mv.
Gjennomføring av høringen
Frist for å gi høringsuttalelse er 15. november 2015.
Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2428529. Alle kan avgi høringsuttalelse.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige
høringsuttalelser.
Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til
underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.
Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til fagdirektør Magnar Danielsen,
tlf. 22 24 59 58, e-post md@kmd.dep.no, eller fagdirektør Marit Tofte, tlf. 22 24 59 21,
e-post mt@kmd.dep.no.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Magnar Danielsen
fagdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Vedlegg
1 Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning 2015- 2018
Saksopplysninger:
I forbindelse med at ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft i 2012 ble det innført
et krav om at alle kommuner skal utarbeide mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen.
Målene skal være målbare og etterprøvbare.
Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus kommuner har utarbeidet felles mål og retningslinjer.
Bakgrunnen for dette er at elgbestanden trekker over kommunegrensene og at tiltak som blir
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iverksatt i en kommune også i mange tilfeller vil få betydning for nabokommunen.
Merkeprosjektet som ble igangsatt i 1998 viser at elgen i Gauldalen bruker dalføret som
årsleveområde. Dokumentet ble sendt på høring i februar med høringsfrist 27.03.15.
Høringsfristen ble etter anmodning fra Melhus storviltforvaltning utsatt til 01.05.15.
Innen høringsfristen kom det inn følgende høringssvar:
1. Statens bestandsplanområde for Ålen, Haltdalen og Singsås fjellstyrer
2. Ålen bestandsplanområde
3. Brende/gåre storviltområde og Øvre Haltdalen utmarkslag
4. Elgshøgda driftsplanområde
5. Nøkksjøen jaktvald
6. Svein Fløttum (Ravnås vald)
7. Melhus storviltforvaltning
Etter høringen har kommunene i felleskap gått gjennom innspillene. Disse er kommentert under
kapitelet Vurderinger, og endringer er gjort i dokumentet der en har sett dette nødvendig.
Dette har gitt grunnlag for et felles saksfremlegg for alle tre kommuner.
Vurdering:
Statens bestandsplanområde (Ålen, Haltdalen og Singsås fjellstyrer)
Mener at det kan være rom for en svak økning i elgbestanden men at dette må vurderes opp mot
andre hensyn som viltpåkjørsler og elgbeiteproblematikk. Punktet om at det bør gjennomføres
vinterforing av elg hjort på de mest utsatte steder etter oppsatte foringsplaner endres til at det
skal utføres vinterforing på de mest utsatte steder etter oppsatte foringsplaner. Det må presiseres
at sørlige deler av Holtålen (Ålen) er medlem i Røros/N-Østerdal elgregion, mens de nordlige
deler (Haltdalen) tilhører Hjorteviltregion 3 i S-Trøndelag.
Kommentar
Det er enighet blant rettighetshaverne i Holtålen om at det er rom for en litt høyere elgbestand
enn det som er i dag. Det er ingen eller få elgbeiteskader i kommunen av betydning. I de 2 siste
vintrene har det også vært få elgpåkjørsler, men det kan ikke utelukkes at dette skyldes lite snø
og milde vintre. Holtålen kommune er derfor enig i at det kan være rom for en økning i
elgbestanden, men dette må da vurderes opp mot Røros/N-Østerdal elgregion som i flere år har
arbeidet aktivt for å redusere elgbestanden i de mest utsatte vinterbeiteområdene. Det vil bli
presisert at rettighetshaverne i Holtålen er tilsluttet 2 ulike elgregioner. Punktet om vinterforing
endres fra bør til at det skal gjennomføres vinterforing.
Ålen bestandsplanområde
Ønsker en svak økning i elgbestanden. Det er ikke ønskelig med en felles bestandsplan for hele
Gauldalen da området tilhører 2 ulike elgregioner (Hjorteviltregion 3 i S-Trøndelag og Røros/NØsterdal elgregion). Punktet om at det bør gjennomføres vinterforing av elg hjort på de mest
utsatte steder etter oppsatte foringsplaner endres til at det skal utføres vinterforing på de mest
utsatte steder etter oppsatte foringsplaner.
Kommentar
Det er enighet blant rettighetshaverne i Holtålen om at det er rom for en litt høyere elgbestand
enn det som er i dag. Det er ingen eller få elgbeiteskader i kommunen av betydning. I de 2 siste
vintrene har det også vært få elgpåkjørsler, men det kan ikke utelukkes at dette skyldes lite snø
og milde vintre. Holtålen kommune er derfor enig i at det kan være rom for en økning i
elgbestanden, men dette må da vurderes opp mot Røros/N-Østerdal elgregion som i flere år har
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arbeidet aktivt for å redusere elgbestanden i de mest utsatte vinterbeiteområdene.
Høringsdokumentet tar høyde for at kommunen tilhører 2 ulike elgregioner, men dette kommer
kanskje for dårlig fram og vil bli presisert i det endelige dokumentet. Punktet om vinterforing
endres fra bør til at det skal gjennomføres vinterforing.
Brende/Gåre storviltområde og Øvre Haltdalen utmarkslag
Mener at dokumentet vil bli et bra verktøy for forvaltningen i årene som kommer. Det er rom for
en liten økning i elgbestanden, og at det ikke er hensiktsmessig med en felles bestandsplan for
hele Gauldalen da området tilhører 2 ulike elgregioner (Hjorteviltregion 3 i S-Trøndelag og
Røros/N-Østerdal elgregion).
Kommentar
Det er enighet blant rettighetshaverne i Holtålen om at det er rom for en litt høyere elgbestand
enn det som er i dag. Det er ingen eller få elgbeiteskader i kommunen av betydning. I de 2 siste
vintrene har det også vært få elgpåkjørsler, men det kan ikke utelukkes at dette skyldes lite snø
og milde vintre. Holtålen kommune er derfor enig i at det kan være rom for en økning i
elgbestanden, men dette må da vurderes opp mot Røros/N-Østerdal elgregion som i flere år har
arbeidet aktivt for å redusere elgbestanden i de mest utsatte vinterbeiteområdene.
Høringsdokumentet tar høyde for at kommunen tilhører 2 ulike elgregioner, men dette kommer
kanskje for dårlig fram og vil bli presisert i det endelige dokumentet.
Elgshøgda driftsplan område
Mener at bestandsstørrelsen kan opprettholdes på dagens nivå, men at skadedyr skal forvaltes av
driftsplanområdet og kunne tas ut letter ved å forlenge jakttida fram til jul. Fallviltet bør tilfalle
grunneierlaget.
Kommentar
Midtre Gauldal kommune må se på bestandsutviklingen over et større område og ta hensyn til
beiteskader i vinterbeiteområder samt påkjørsler på vei/jernbane. Jakttidsrammen fastsettes av
sentrale forskrifter og en eventuell utvidelse av jakttida vil være naturlig å ta inn i forbindelse
med revisjon av jakttidsforskriften. Fallvilt er Viltfondets eiendom og verdien av dette skal
godskrives kommunalt Viltfond.
Nøkksjøen jaktvald:
Ønsker ingen endringer i jaktfeltet og sier at det er ingen områder det er geografisk naturlig å slå
seg sammen med og ønsker ingen endringer i nåværende grenser.
Kommentar
Høringsdokumentet legger ikke opp til endringer i vald- eller jaktfeltstrukturen. Derimot sier
Midtre Gauldal kommune at på sikt så er det ønskelig med større
forvaltningsområder/bestandsplanområder. Dette vil imidlertid være frivillige ordninger og
uansett ikke påvirke dagens valdstruktur.
Svein Fløttum (Ravnås vald):
Skriver i sin høringsuttalelse at en betydelig del av næringsinntekta kommer fra jakt og utleie av
jakt. Det er derfor ønskelig med en større elgstamme som kan gi flere fellingsløyver.
Kommentar
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Midtre Gauldal kommune må se på bestandsutviklingen over et større område og ta hensyn til
beiteskader i vinterbeiteområder samt påkjørsler på vei/jernbane.
Melhus storviltforvaltning:
Melhus storviltforvaltning har skrevet en omfattende høringsuttalelse og stiller mange spørsmål
vedrørende høringsdokumentets innhold. Rådmannen synes det er merkelig at såpass omfattende
innspill kommer først nå da Melhus storviltforvaltning sammen med rettighetshaverne i de 2
øvrige kommuner har hatt mulighet til å komme med disse synspunktene på et langt tidligere
tidspunkt. På siste møte før dokumentet ble sendt på formell høring var Melhus
storviltforvaltning godt fornøyd med det arbeidet som var gjort og med unntak av et par
presiseringer stilte de seg fullt og helt bak det dokumentet som var utarbeidet. Høringsuttalelsen
bærer preg av en sammenblanding av hva som hører til i dokumentet «Kommunale mål og
retningslinjer» og hva som hører hjemme i rettighetshavernes bestandsplaner. Melhus
storviltforvaltning sin høringsuttalelse blir i det følgende gjennomgått avsnitt for avsnitt for å
prøve å fange opp de fleste innspillene.
1. Valg av samarbeidende kommuner
Innledningsvis stiller storviltforvaltningen spørsmål ved hvorfor akkurat Melhus, Midtre
Gauldal og Holtålen er samarbeidspartnere og hvorfor samarbeidet også ikke omfatter flere
kommuner.
Kommentar
Merkeprosjekt elg har dokumentert på en god måte hvordan elgen bruker områdene i
Gauldalen, som har mye stasjonær elg med korte lokale trekk på tvers av kommunegrensene.
Flere kommuner kunne selvsagt vært med, men ett sted må en sette ei grense. Dessuten
hadde øvrige nabokommuner stort sett allerede utarbeidet egne retningslinjer eller ønsket
ikke å delta i et samarbeid med Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen. Når det gjelder hjort så
har den et adskillig større årsleveområde enn elgen i dalføret, og det er ikke realistisk at dette
dokumentet skal være et samarbeid mellom alle kommunene som omfatter årsleveområdet
for hjort. Forskriftens krav er at hver kommune skal utarbeide mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltning, enten alene eller i samarbeid med andre. Det stilles ingen krav til at det
skal være et samarbeid mellom flere kommuner. Når 3 gauldalskommunene har blitt enige
om å samarbeide om dette er rådmannen av den oppfatningen at dette vil bli et godt
arbeidsverktøy i den framtidige hjorteviltforvaltningen i Gauldalen.
2. Generelle kommentarer
Under avsnittet generelle kommentarer sies det at det burde vært et sammendrag av
rapporten, at innledningen er tynn, at det burde vært et avsnitt om faggrunnlaget og hvilke
faktorer som bestemmer bestandsutvikling, tetthet og (økologisk) bæreevne. Det hevdes
også at det ikke er grunnlag for å si om grafene gir grunnlag for å si hvilken utvikling den
målte parameteren viser (stabil, avtagende eller økende) all den tid tallmaterialet ikke er
analysert på en forsvarlig måte.
Videre står det at det i mellomdelen presenteres mye historiske data med mange og relativt
detaljerte grafer, men at det savnes mer utfyllende kommentarer rundt et så stort antall
grafer, og hva som er hensikten med disse. Det hevdes også at forskjeller i
bestandsutviklingen som antydes mellom kommunene er høyst tvilsomme med manglende
statistiske analyser. Det er derfor ikke grunnlag for å si hvilken utvikling den målte
parameteren viser (stabil, avtagende eller økende) all den tid tallmaterialet ikke er analysert
på en forsvarlig måte. Høringsuttalelsen kritiserer at det er 3 tilfeldige kommuner som blir
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sammenlignet og at ikke hver enkelt kommune blir satt inn i en større sammenheng opp mot
fylkes- eller landsnivå.
Kommentar
Dette er ikke ment å være en vitenskapelig rapport, men et praktisk dokument som skal
benyttes av kommuner og rettighetshavere innen storviltforvaltningen. I utarbeidelsen av
dokumentet er det brukt offentlig data fra Hjorteviltregisteret som er bearbeidet til en
statistikk som er presentert på en folkelig måte slik at flest mulig skal forstå det som
presenteres. I et kort tidsperspektiv så vil en vanskelig kunne se trender i et slikt materiale
der utvalget er for så vidt lite hvert år. Derfor er det valgt en relativt lang tidsserie (25 år) for
å kunne se trender i utviklinga. Dette er gjort ved å legge til en trendlinje i grafene. Det er
denne trendlinja som er kommentert med tanke på grafens utvikling i tidsserien. Flere av
variablene har såpass lite antall observasjoner at de ved en statistisk analyse med stor
sannsynlighet ville gitt et høyt standardavvik. Dette ser en bl.a. ved Cersim-beregninger der
en ved å analysere data statistisk på kommunenivå i mange tilfeller har så få observasjoner at
standardavviket blir skyhøyt (20 – 25 %). Cersim var i flere år et mye brukt
forvaltningsverktøy der det ble kjørt statistiske analyser, men etter at Hedmark
fylkeskommune sluttet med denne typen analyser i 2014 så er det i dag ingen fylker som
benytter seg av Cersim eller på andre måter kjører statistiske analyser over sett elg-dataene.
Det er ikke tilfeldig utvalgte kommuner som sammenlignes, men 3 kommuner som ligger i
samme dalføret med en utstrekning fra fjord til fjell og med et veldig forskjellig grunnlag for
hjorteviltet. Kommunene er sammenlignet kun med hensikten for å se om det er forskjeller
mellom kommunene som tilsier at det bør være ulike målsettinger kommunene imellom i
dalføret. Vi vet at det bl.a. er ulike grenser for nedklassifisering av slakt fra f.eks. voksne dyr
til ungdyr i de 3 kommunene. Om elgen i Melhus har samme vekter som elgen i Midtre
Gauldal og Holtålen er det derimot ingen grunn til at nedklassifiseringsgrensene skal være
ulike. På nasjonalt nivå vet vi at enkelte områder sliter med reduserte slaktevekter og elg i
dårlig kondisjon som igjen fører til lavere produksjon og i neste runde enda lavere
slaktevekter. Liten andel okser i bestanden gir lav gjennomsnittsalder i oksebestanden. Unge
okser gir seinere brunst med sein kalving og igjen lavere vekter. Det er derfor svært viktig
ved utarbeidelsen av kommunale mål og retningslinjer å ha statistikk som viser utviklingen
av produktiviteten, kjønnsforholdet, bestandsutvikling og avskyting sett i et historisk
perspektiv. Denne måten å presentere statistikk og historiske fakta har blitt innarbeidet i
elgforvaltningen gjennom de siste 20 – 30 åra og burde være godt kjent for Melhus
storviltforvaltning.
Høringsinnspillet tar videre for seg målsettingene og anbefaler sterkt at det skilles mellom
kortsiktige og langsiktige mål og at de langsiktige målene nås gjennom de kortsiktige.
Melhus storviltforvaltning mener at målsettingene er altfor generelle og mangler beskrivelse
av hvordan de skal nås med unntak av målene for reduksjon av viltpåkjørsler. Men også her
sies det at dokumentet er for lite konkret og at det burde gå nærmere inn på hvilke
veistrekninger som er mest utsatt, når på året påkjørslene skjer og under hvilke forhold og
forskjellen mellom vei og jernbane. Det etterlyses også at det framskaffes mer kunnskap om
trekkruter og oppholdssteder til ulike årstider for elg og hjort i Gauldalen og omegn.
Kommentar
Kommunene har blitt advart mot å utarbeide for konkrete mål i dette dokumentet fra
fylkeskommunene, og det har heller ikke vært ønskelig fra rettighetshaverne i Midtre
Gauldal og Holtålen. Kommunale mål og retningslinjer skal være et overordnet dokument
som skal trekke opp de store linjene i hjorteviltforvaltningen. Innenfor disse skal
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rettighetshaverne gjennom sine respektive bestandsplaner utarbeide egne mer konkrete mål
som kan være ulike fra område til område. Her skal det beskrives hvordan målene skal nås.
Om de kommunale målene og retningslinjene blir for spesifikke vil dette redusere
rettighetshavernes muligheter til å ha egne målsettinger for hjorteviltet, og muligheten for en
grunneierbasert hjorteviltforvaltning vil dermed bli redusert eller forsvinne helt. Når det
gjelder viltpåkjørsler så er dette først og fremst et offentlig ansvar og i mindre grad noe
rettighetshaverne kan og skal ta tak i. Dette er årsaken til at målsettingene her er mer
konkrete. Men det å gå ned på et slikt detaljnivå som Melhus storviltforvaltning her mener er
hverken ønskelig eller realistisk og har ikke noe i et slikt overordna dokument å gjøre.
Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner er sammen med Røros kommune med i
Elgprosjekt Gauldalen. Dette prosjektet er opprettet for å se på akkurat det som
storviltforvaltningen etterlyser og er et samarbeidsforum mellom kommunene i Gauldalen,
vegvesenet, Jernbaneverket og rettighetshaverne. Kunnskapsnivået for elgens trekkruter og
oppholdssteder til ulike årstider er godt dokumentert gjennom merkeprosjektet på slutten av
90-tallet.
Når det gjelder hjort så er det riktig at kunnskapen her er mer mangelfull. Dette skyldes i
stor grad at hjort har vært fraværende eller kun sporadisk tilstede i store deler av Gauldalen
helt fram til ganske nylig. Det har imidlertid vært gjennomført et stort merkeprosjekt på hjort
i 17 kommuner på nordmøre og i S-Trøndelag som har gitt mye viten om hjortens arealbruk
og trekkmønster i bl.a. tilstøtende kommuner (Rennebu, Meldal, Orkdal og Skaun)
Melhus storviltforvaltning mener også at den delen som omhandler målsettinger (2 sider) er
altfor kort. I høringsinnspillet står det at dette er dokumentets viktigste del og at det derfor
bør kompletteres.
Kommentar
Rådmannen mener at dokumentets styrke er nettopp at målsettingene er konkrete og
kortfattet og ikke overskrider 2 sider.
3. Definisjoner
Melhus storviltforvaltning skriver at det ramses opp definisjoner som er direkte sitat fra
forskriften og virker unødvendig i planen.
Kommentar
Dette avsnittet var ikke en del av det opprinnelige dokumentet som arbeidsgruppa
presenterte for rettighetshavernes representanter på det utvidede arbeidsgruppemøtet .
Derimot så ble definisjonene tatt inn i dokumentet etter innspill fra nettopp Melhus
storviltforvaltning sin representant på dette møtet før dokumentet ble sendt på offisiell
høring.
4. Kapittel 2: Elg
Under denne overskriften mener storviltforvaltningen bør kortes ned og gjøres mer konkret.
Det er ikke ønskelig med statistikk fra 60/70-tallet, det er de 10 siste åra som er mest
interessante. De mener at det blir for mye detaljer og for mange desimaler i verdiene. Videre
sies det at rovdyr ikke bør nevnes med unntak av forholdet mellom rev og rådyr, da dette
bare er spekulasjoner som ikke kan dokumenteres. Det sies også at det settes fram ulike
teorier om slaktevekt uten at Melhus storviltforvaltning er kontaktet for å komme med
kommentarer basert på lokal kunnskap
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Kommentar
Statistikken som presenteres i dokumentet viser tall fra 1990 og fram til i dag. Lange
dataserier er et godt hjelpemiddel for å få fram utviklingstrender. Sett elg og sett hjortobservasjoner gir ikke eksakte tall, men derimot vil en over tid kunne se trender i
bestandsutvikling, vekter og produksjon. Vi vil aldri være i stand til å få en fullstendig
bestandsoversikt. Derimot vil utviklingen i f.eks. sett elg/dagsverk kunne si noe om
bestanden er økende eller minkende i forhold til tidligere.
Når det gjelder rovdyr så er dette så vidt kommentert i dokumentet i et lite avsnitt som kan
forklare endringer i målt produksjon (sett kalv/ku, sett kalv/kalvku og andel kyr med kalv)
fra år til år. Det er godt dokumentert at bjørn kan ta elgkalver fra de fødes og utover
sommeren. Dette er derfor på ingen måte noen spekulasjoner.
Slaktevektenes utvikling i Melhus ble behørig diskutert på arbeidsgruppemøte der Melhus
storviltforvaltning og Melhus kommune var representert. Det som framkommer av
dokumentet gjenspeiler det som ble sagt i dette møtet.
5. Kapittel 3: Hjort
Melhus storviltforvaltning mener at det som står skrevet om hjortens trekkmønster er direkte
feil og at det som står skrevet i dokumentet om at det ikke er beiteskader på åker og eng i
Gauldalen ikke stemmer med deres erfaringer fra Ler.
Kommentar:
Det er usikkert hva som menes er feil om hjortens sesongtrekk da det ikke er nærmere
beskrevet. Hjorten kan ha lange sesongtrekk som gjør det vanskeligere å forvalte
årsleveområde for hjort enn for elg. Dokumentet sier ikke at det ikke er beiteskader på åker
og eng i Gauldalen. Derimot sier dokumentet at det ikke er store beiteskader på åker og eng i
Gauldalen. Begrepet «stor» kan være en uheldig formulering da det vil være variasjoner i
hva som oppleves som store skader fra plass til plass.
6. Kapittel 4: Rådyr
Melhus storviltforvaltning mener at denne delen er altfor tynn og at det burde vært innhentet
mer lokalkunnskap.
Kommentar:
Rådmannen er enig i at avsnittet om rådyr er tynt. Men det er svært mangelfull rapportering
som kan si noe om den faktiske rådyrbestanden. Lokal kunnskap er innhentet via
kommunene. Om en skal ta utgangspunkt i ytterligere lokal kunnskap som baserer seg på
lokale meninger om rådyr så vil man få mange ulike svar.
7. Kapittel 5: Forvaltningsmål
5.2.2.
Melhus storviltforvaltning er meget positiv til at det ikke skal være mulig å avvike fra
minstearealet ved tildeling til områder som ikke har bestandsplan og at dette vil fremme
grunneiersamarbeid.
5.2.3.
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Storviltforvaltningen stiller spørsmålstegn ved hvorfor det aksepteres flere påkjørsler i
Holtålen og Midtre Gauldal enn i Melhus. Det påpekes også at det er dårlige erfaringer med
vinterforing i Melhus. I den forbindelsen vises det til vinterforing av hjort på Ler. Det finnes
heller ingen tall i dag på hvor mye skadeskyting som forekommer, og planen definerer ikke
hva som er skadeskyting. Dette bør derfor tas ut ifølge storviltforvaltningen. Derimot mener
de at det bør tas inn rutiner for varsling av skadeskyting slik at omfanget kan kartlegges og
at dette blir gjort likt i alle kommuner.
Kommentar:
I utgangspunktet bør det ikke være slik at det aksepteres mer påkjørsler i noen områder. Men
Midtre Gauldal og Holtålen har geografiske og infrastrukturmessige forhold som gjør at det i
praksis vil være mer påkjørsler i disse 2 kommunene. Mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltning skal i størst mulig grad basere seg på realistiske målsettinger.
I de områder der vinterforing gjennomføres etter oppsatte planer så har vinterforing vist en
svært god effekt for å redusere viltulykker på vei og jernbane.
I forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27 går det klart fram hva som er
skadeskyting. Ethvert skudd som avfyres mot storvilt skal anses som treff og det skal foretas
undersøkelser i marka som kan bekrefte eller avkrefte dette. Det vil si at om jeger ikke ser at
dyret som er påskutt faller om så skal det igangsettes ettersøk. Varslingsrutiner har ikke noe
i dette dokumentet å gjøre. Disse kan det være behov for å endre fra ett år til ett annet, og da
blir det unødvendig tungvint å måtte foreta en politisk behandling hver gang det er behov for
å endre rutinene.
5.2.5.
Melhus storviltforvaltning sier at forvaltningsmål for rådyr er veldig tynn, og at det har vært
lovpålagt i lang tid at kommunene skal samle inn fellingsrapport. Det kan virke som om at
det er bare Melhus som har gode rutiner for dette.
Kommentar:
Rådmannen er enig i at forvaltningsmåla for rådyr er veldig tynn. Rådyr har vært en lite
prioritert art i mange kommuner i lang tid. Kommunene er lovpålagt å samle inn
fellingsrapporter, men har ingen virkemidler å sette inn overfor de som unnlater å rapportere
utenom anmeldelse. Dette er ikke prioriterte saker hos politiet og vil sannsynligvis ende med
henleggelse og blir derfor ikke gjennomført.
I tillegg ønsker Melhus storviltforvaltning at følgende tas inn i planen:
1. Minstekrav til bestandsplaner. Dette kan være en god hjelp til de som skal utarbeide
bestandsplaner for å sikre at planen blir fullstendig.
Kommentar:
Minstekravet til innhold i bestandsplaner er forskriftsfestet i hjorteviltforskriften.
Rådmannen er av den oppfatning at en ikke kan ta inn alt som er «kjekt å ha» fra
forskriften. Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning vil da bli et
uoversiktlig og for omfattende dokument.
2. Hva kan godkjennes som tellende areal (omregulert areal til boligfelt, industriområde
og hyttefelt bør ikke godkjennes som tellende areal).
Kommentar:
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Det er kommunene som skal godkjenne tellende areal. Hva som skal godkjennes som
tellende areal framkommer i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 10. Områder som
er omregulert på en slik måte at de ikke utgjør en del av det naturlige leveområdet
skal ikke inngå i tellende areal. I mange tilfeller vil dette måtte vurderes særskilt,
f.eks. når det gjelder hyttefelt. Hvor mange og hvor tett skal hyttene ligge før feltet
ikke lenger er en del av det naturlige leveområdet vil variere fra sted til sted.
3. Vektgrense/nedklassifiseringsgrense. Det skal lønne seg å ta ut små dyr. Belønning
til de som sparer okser til 10. oktober.
Kommentar:
Det finnes i dag ingen lovhjemmel der kommunene kan bestemme nedklassifisering
av dyr, heller ikke at okser skal spares til etter en viss dato. Tvert i mot står det i
kommentardelen til hjorteviltforskriftens § 19 at «Kommunen kan ikke kreve at
bestandsplanen inneholder flere dyrekategorier enn de som er oppgitt i § 21.
Jaktrettshaverne har imidlertid anledning til selv å knytte også ytterligere vilkår til
bruken av fellingskvotene, f.eks. gevirutforming. Bruk av vektgrenser bør som
hovedregel ikke implementeres i bestandsplanene.»
Vektgrense/nedklassifiseringsgrense sammen med andre tiltak er derfor virkemidler
som rettighetshaverne kan ta inn i sine bestandsplaner, og dette har også vært gjort
med kommunens velsignelse da rådmannen mener at dette er et godt
forvaltningstiltak.
4. Overføring av kvote mellom ulike år i en bestandsplanperiode/avvik fra
bestandsplanen.
Kommentar:
Ved søknad om bestandsplan så skal det foreligge en avskytingsplan. Ved betydelige
avvik fra denne så kan kommunen gå inn og oppheve bestandsplanen. Hva som er
betydelige avvik vil variere. Forvaltningsforskriftens § 19 sier at det ikke er
anledning til å overføre en større del av kvoten (> 10 %) fra ett år til neste i en
bestandsplanperiode. Kommunen kan imidlertid etter søknad godkjenne at en mindre
del av kvoten overføres fra ett år til det neste. Hvorfor en slik eventuell overføring av
kvote mellom årene skal tillates vil variere og ei slik liste vil uansett ikke være
fullstendig. Her må kommunene støtte seg til forvaltningsforskriftens kommentardel.
5. Bruk av viltfondet og stimulering til bestandsplanarbeidet
Kommentar:
Det er store variasjoner kommunene imellom hvor store viltfondene er. Det må
derfor være opp til hver enkelt kommune hvordan viltfondene skal benyttes. Bruken
styres for øvrig av «forskrift for kommunale viltfond.»
6. Et sammendrag i starten som beskriver kort hva planen inneholder og hva den
konkluderer med.
Kommentar:
Er kommentert tidligere
7. En grafisk framstilling av sett elg pr. jegerdag på jaktfeltnivå og områdenivå for å
synliggjøre variasjonene innen Melhus kommune.
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Kommentar:
En slik statistikk på jaktfeltnivå vil bli beheftet med store variasjoner og stor
usikkerhet da antall observasjoner blir liten. Kommunale retningslinjer for
hjorteviltforvaltning er et overordna dokument på kommunenivå. Det er et stort antall
jaktfelt i disse 3 kommunene. Om det er ønskelig med statistikk på jaktfeltnivå så vil
dette være rettighetshavernes ansvar å framskaffe, f.eks. gjennom
Hjorteviltregisteret.
8. Et innledende kapittel som beskriver faggrunnlaget.
Kommentar:
Er kommentert tidligere
9. I siste del av høringsutkastet (forvaltningsmål) bør det tas inn et avsnitt om styrking
av grunnleggende kunnskap om trekkruter, vandringer, og oppholdssteder for elg og
hjort i Melhus som grunnlag for framtidig forvaltning og tiltak.
Kommentar:
På slutten av 90-tallet ble det gjennomført et 3-årig elgmerkeprosjekt i elgregionen,
og det foreligger en utførlig rapport fra dette som viser at elgen i Gauldalen i liten
grad har lange sesongtrekk slik en ser fra andre deler av landet. Det har ikke tidligere
kommet signaler om at det er et ønske fra rettighetshaverne om et nytt merkeprosjekt.
10. Kontaktopplysninger, f.eks. til Melhus storviltforvaltning og Melhus kommune vil
være nyttig i en slik plan.
Kommentar:
Rådmannen skjønner at det kan være behov for en slik oversikt, men den har ikke
noe i dette dokumentet å gjøre. Ei slik liste må oppdateres hver gang det skjer
endringer i kontaktinformasjonen til en grunneierorganisasjon. Et dokument som er
underlagt politisk behandling og som er ment å vare i flere år er derfor ikke rette
plassen for ei slik liste.
Melhus Storviltforvaltning skriver avslutningsvis at høringsdokumentet virker uferdig og
mangler mål og tiltak. Det er derfor ønskelig med en 2. gangs høring. Det er mer et historisk
dokument med synsing om hvordan hjorteviltet har utviklet seg fram til i dag og sier veldig
lite om hvordan det skal utvikle seg i framtiden og hvordan forvaltningen skal være.
Dokumentet inneholder lite lokalkunnskap om Melhus.
Kommentar:
Kommunale mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i Melhus, Midtre Gauldal
og Holtålen har blitt til gjennom en lang og grundig prosess. Lokalkunnskapen i Melhus har
blitt ivaretatt både gjennom Melhus kommune og Melhus storviltforvaltning sin utpekte
representant. Dette var 2. gang storviltforvaltningen fikk dokumentet tilsendt med mulighet
til å uttale seg. Første gang hadde storviltforvaltningen ingen kritiske merknader, og de
innspill som kom fra Melhus i denne første runden ble i stor grad innarbeidet i
høringsdokumentet. Rådmannen registrerer imidlertid at Melhus storviltforvaltning nå er
uenig med seg selv angående flere av disse innspillene. Om dette er ukjent for leder av
storviltforvaltningen så må det bero på interne kommunikasjonsutfordringer. Kommunale
mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning er kommunenes dokument. I utgangspunktet er
det ikke noe krav om at rettighetshaverne skal involveres, men det er fornuftig at dette
gjøres. Rådmannen er av den oppfatning at rettighetshaverne i Melhus, Midtre Gauldal og
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Holtålen har hatt god tid og flere anledninger til å påvirke dokumentets innhold og ser derfor
ingen grunn til gjennomføre ytterligere høringsrunder.
Etter en gjennomgang av høringsinnspillene har rådmannen foretatt enkelte mindre justeringer
og presiseringer der det har blitt ansett som fornuftig og nødvendig.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i hjorteviltforskriftens § 3 vedtar Midtre Gauldal kommune det framlagte
dokumentet «Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen 2015 – 2018».
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FORORD
15. februar 2012 trådte ny forskrift om forvaltning av hjortevilt i kraft. I denne er det tatt noen
sentrale grep i forhold til den tidligere forskriften fra 2002, bl.a. er bever tatt ut og
kommunenes overordna ansvar er videreutviklet og framhevet gjennom å tydeliggjøre at det
må utarbeides kommunale mål for utvikling av hjorteviltbestandene. Disse skal være målbare
og etterprøvbare. I innledninga til rundskriv om forvaltning av hjortevilt står det bl.a. at
«kommunene har et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til viltet, spesielt storviltet.
Dette gjelder bl.a. opplevelsesverdier, biologisk mangfold, trafikkproblemer og andre
skader/ulemper i tillegg til at kommunene har ansvar og utfordringer knyttet til
jaktrettshavernes rettigheter og rettssikkerhet ved å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.»
Videre står det at «Kommunenes myndighetsansvar innebærer at det må utøves faglig skjønn i
mange saker. Det kreves fagkunnskap og lokalkunnskap for å utøve et godt skjønn i
viltforvaltninga innenfor de fastsatte nasjonale rammene. En lokaltilpasset forvaltning vil
nødvendigvis føre til noe forskjellig praksis mellom kommunene og regionene, og
fylkeskommunene vil ha en viktig funksjon i å veilede og samordne kommuner innenfor sin
region.» Gauldalen kan betraktes som ett forvaltningsområde for storvilt, og det vil derfor
være en stor fordel for gauldalskommunene å samordne sin storviltforvaltning i størst mulig
grad. Dette er bakgrunnen for at Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen har valgt å samarbeide
om utarbeidelsen av felles kommunale retningslinjer. Retningslinjene skal være overordene
og kunne tilpasses lokale forhold, men samtidig også konkrete og målbare slik at en etter en
periode kan se om målsettingene er nådd og om en har fått ønsket utvikling i
hjorteviltbestandene i dalføret. Det er et mål i seg selv at retningslinjene underlegges samme
rulleringspraksis som øvrig kommunalt planverk.
Kommunale retningslinjer er kommunenes planverktøy for en lokaltilpasset
storviltforvaltning på regionalt nivå. De er utearbeidet innenfor rammene av lover og
forskrifter og skal vedtas av hver enkelt kommune. Rettighetshaverne har mulighet til å
komme med innspill til retningslinjene. Bestandsplaner er derimot rettighetshavernes
dokument og verktøy i den lokale bestandsforvaltninga. Lover, forskrifter og kommunale
retningslinjer legger føringer og gir et handlingsrom for bestandsplanene. Til sammen skal
dette gi gode og stabile rammer for storviltforvaltningen på de ulike nivåer i forvaltningen.
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1. DEFINISJONER
- Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av fellingstillatelse.
Som tellende areal regnes skogareal (både produktivt og uproduktivt) og myr under
skoggrensa. Arealer som er omdisponert skal ikke regnes med, f.eks. hyttefelt og
innmark.
- Minsteareal: Det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis
fellingstillatelse for. Kommunen fastsetter minstearealet gjennom egen forskrift. Det kan
være ulike minsteareal i forskjellige deler av kommunen
- Vald: Det geografiske området som kommunen godkjenner for jakt på arter av hjortevilt.
- Jaktfelt: Ett eller flere mindre geografiske områder innenfor et vald, som jaktrettshaverne
har avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen.
- Bestandsplanområde: To eller flere vald i et forpliktende samarbeid, som har felles
målsettinger og bestandsplan for hjorteviltartene det jaktes på i området. Søknad om
godkjenning av bestandsplanområde skal inneholde følgende opplysninger:
 Hvilken art eller arter søknaden gjelder for.
 Kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet
 Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsplanområdet.
 Artsvis oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet.
 Vedtekter for bestandsplanområdet.
 Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i alle valdene. Underskrift fra
valdansvarlig representant er tilstrekkelig dersom valdets vedtekter tillater det.
 Navn og postadresse for den personen som søker på vegne av
bestandsplanområdet.
- Bestandsplan for hjortevilt: Jaktrettshavernes offentlig godkjente, flerårige plan med
målsettinger for forvaltningen, og beskrivelse av den årlige avskytingen for hjortevilt.
Bestandsplanen skal inneholde:
 Planperiode.
 Kart som beskriver grensene for bestandsplanen/valdet.
 Areal (totalt og godkjent tellende areal).
 Fullstendig oversikt over jaktfeltene som inngår.
 En beskrivelse av bestandssituasjonen med utgangspunkt i sett elg-data, fallvilt,
skadeomfang på skog/innmark m.m.
 Målsetting for bestandsutviklingen.
 Plan for årlig avskyting fordelt på alder og kjønn. Alle kjønns- alderskategorier
(minimum kalv, voksen og voksen okse) skal inngå i avskytingsplanen hvert år
 For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i
fellingskvoten årlig fordeles på de ulike valdene.
 Planperiodens lengde kan maksimalt være 5 år.
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2. ELG
2.1. Bestandsutvikling
Elgbestanden har hatt et stort oppsving de siste 35 – 40 åra. Fra 1945 og fram til 70-tallet ble
det årlig felt mellom 200 og 400 elg i hele S-Trøndelag (fig. 1). På slutten av 70-tallet fikk vi
en kraftig økning i avskytinga. Økninga fortsatte fram til 1992 da vi fikk 4 år med markert
redusert avskyting før den igjen begynte å stige til en topp rundt årtusenskiftet med i
underkant av 2.900 felte dyr. Etter dette har det vært en jevn nedgang og antall skutt elg ligger
i dag årlig på rett i overkant av 2.600 dyr. Årsaken til den store bestandsøkningen er i første
rekke innføringa av bestandsskogbruket med store hogstflater som har gitt mye god elgmat og
innføringa av retta avskyting, dvs. at avskytinga rettes mot spesifikke kjønn- og
aldersgrupper.

Fig. 1. Oversikt over felt elg i S-Trøndelag i perioden 1889-2011. Kilde: SSB.

Alle 3 kommunene har samlet inn sett elg data siden 1990, og fellingsdata fordelt på kjønn og
alder siden 1986 i tillegg til irregulær avgang. I Melhus finnes vektstatistikk fra 1997 og i
Holtålen helt tilbake til 1979. I Midtre Gauldal er vektstatistikken av varierende kvalitet.
Det er ikke data på elgens fruktbarhet, og det er heller ikke gjennomført elgbeitetakseringer
hverken i Melhus, Midtre Gauldal eller Holtålen.
Utviklinga i elgavskytinga i gauldalskommunene er i stor grad sammenfallende med resten av
fylket. Vi finner også her igjen den markante nedgangen på midten av 90-tallet med en topp
med 410 felte elg i 1994 som i 1997 var redusert til 277 dyr. Dette er en nedgang på over 30
% og kan delvis være et resultat av at elgstammen i Orkdalen ble kraftig redusert gjennom
5
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økte kvoter noen år tidligere. Etter dette foreløpige bunnivået har det vært en jevn økning
avskytinga på 2000-tallet fram til 2009. I de siste 2 åra har avskytinga igjen økt markant, først
og fremst pga. økt avskyting i Midtre Gauldal. Fra 1990 og fram til i dag har Midtre Gauldal
og Holtålen hatt en dobling av årlig avskyting mens i Melhus har hatt en økning på ⅔ i uttaket
i samme periode.
FELT ELG 1990 - 2014
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Fig. 2. Felt elg i Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret

I 1990 ble det felt til sammen 338 elg i Gauldalen. I 2014 hadde dette økt til hele 627 elg.
Elgjakta utgjør store verdier. Førstehåndsverdien på elguttaket i 2014 utgjør hele 5,7 millioner
kroner. Til sammenligning så utgjorde førstehåndsverdien i tømmeromsetninga 26.5 millioner
for de 3 kommunene.
2.2. Produktivitet
Det er i første rekke 3 forhold som sier noe om produktiviteten i en elgstamme.
1. Sett kalv/ku:
Regnes ut ved å dele antall observerte kalver (også enslige) med totalt antall
observerte kyr (også enslige).
2. Sett kalv/kalvku
Dette er et mål på hvor stor andel av de observerte kalvkyrne som har tvillingkalv
(tvillingraten). Verdien finnes ved å dele totalt antall sett kalver med totalt antall sett
kyr med kalv. En får da en verdi som ligger mellom 1,0 og 2,0 der 1,0 betyr at alle
kalvkyrne har enkeltkalv (tvillingrate = 0) og 2,0 betyr at alle kalvkyrne har
tvillingkalv (tvillingrate = 100).
3. Andel kyr med kalv
Dette er et forholdstall mellom antall observerte kyr med kalv og antall observerte kyr
totalt. Med andre ord sier den noe om hvor stor andel av kyrne som er i produksjon det
spesifikke året.
Utgangspunktet for beregningene er sett elg-data og de verdiene en får sier derfor noe om
hvordan situasjonen er under elgjakta. Det som ikke fanges opp er hvor stor produksjonen er
om våren, dvs. hvor mange kalver som blir født. Høy dødelighet om våren/sommeren vil gi
lavere produksjonstall. Et plutselig fall i målt produksjon om høsten fra ett år til neste kan
f.eks. bety at det har vært rovdyr i området som har tatt elgkalver uten at elgstammens
6
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produktivitet nødvendigvis har gått ned. En jevnt avtagende produktivitet over en lengre
tidsperiode vil derimot kunne bety at elgstammens produktivitet har avtatt gjennom f.eks. jakt
og jegerseleksjon. Elgstammens produktivitet viser en naturlig variasjon fra år til år. Det er
derfor lagt inn ei trendlinje i enkelte figurer som forsøker å jevne ut de årlige variasjonene for
å få fram utviklinga i perioden.
Sett kalv/ku (fig. 3) er litt økende for Midtre Gauldal og litt synkende for Melhus i perioden
1990 - 2014. Men tendensen er svak og de årlige variasjonene er store. Melhus hadde veldig
lav produktivitet i årene 1993, 1995 og 2008. En naturlig forklaring på dette kunne ha vært
lav okseandel i bestanden året før, men dette synes ikke å være tilfelle (fig. 6). I Holtålen var
produktiviteten på omtrent samme nivå som i Melhus og Midtre Gauldal fram til 1998. Etter
den tid har produktiviteten i Holtålen ligget klart lavere enn de 2 andre kommunene.
Følgende konklusjoner angående produktiviteten for perioden 1990 - 2014 kan trekkes:
 Melhus – Svakt avtagende
 Midtre Gauldal – svakt økende
 Holtålen – markert avtagende
Tilgangen på godt beite har stor betydning for elgens produktivitet. Dyr i god kondisjon vil
komme i brunst i yngre alder og vil få flere kalver (økt tvillingrate) enn dyr i dårlig kondisjon.
Mye av grunnlaget for den voldsomme veksten i elgbestandene skyldes økt tilgang på beite i
forbindelse med bestandsskogbrukets inntog på 60- og 70-tallet. I dag blir det avvirket færre
store flater. Hogsten preges i større grad av småflatehogst/plukkhogst, spesielt i
høyereliggende områder. Samtidig settes det igjen mer vegetasjon/forhåndsgjenvekst. I sum
fører dette til mindre tilgang på godt elgbeite. Melhus har vært en kommune med et aktivt
skogbruksmiljø med en forholdsvis høy avvirkning. I de siste åra er avvirkninga redusert og
sammen med omlegginga av hogstformer har dette sannsynligvis gitt mindre elgbeite av god
kvalitet i Melhus, som igjen gir lavere produktivitet i elgbestanden.
Forekomsten av rovdyr kan ha innvirkning på det som registreres som elgens produktivitet.
Hos oss er det i første rekke bjørn som kan utgjøre en predasjon på kalv av betydning.
Bjørnen kan gjøre relativt stort innhogg blant nyfødte kalver, og ettersom sett elg- data
innsamlet om høsten utgjør grunnlaget for å beregne elgens produktivitet vil predasjon på
sommeren gi færre kalver om høsten enn det som er født om våren.
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SETT KALV/KU 1990 - 2014
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Fig. 3. Sett kalv/ku i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.

Sett kalv/kalvku (fig. 4) har en klart nedadgående trend i Melhus og Holtålen. I Midtre
Gauldal derimot er trenden stabil eller svakt økende.
SETT KALV/KALVKU 1990 - 2014
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Holtålen
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Fig. 4. Sett kalv/kalvku i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret,

Andelen kyr med kalv (fig. 5) er relativt stabilt for Melhus og Midtre Gauldal og markert
avtagende for Holtålen.
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ANDEL KYR MED KALV 1990 - 2014
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Fig. 5. Andel kyr med kalv i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.

2.3. Kjønnsforhold
Kjønnsforholdet beskrives som sett ku/okse. Dette er et forholdstall mellom observerte kyr
(1½ år og eldre) og okser (1½ år og eldre) under elgjakta. Verdien regnes ut ved å dele antall
sette kyr på antall sette okser. Om forholdstallet er høyt betyr det at det er få okser i bestanden
som igjen betyr at det er mange kyr som gir en høy produksjon. Få okser betyr også at en stor
andel av oksene risikerer å bli skutt under jakt. Dette gir få store okser og lav
gjennomsnittsalder på okser. Motsatt så vil et lavt forholdstall gi en høyere okseandel i
bestanden, lavere produksjon og flere store okser. Forvaltningsmessig vil en derfor stå overfor
valget høy produksjon og liten andel okser eller lavere produksjon med en stor andel (store)
okser. Blir det for mange kyr pr okse vil en risikere at det blir for få okser til å bedekke alle
kyrne, og det vil bli flere «gjeldkyr.» Det er gjort forsøk i elgtette områder med et ku/okseforhold helt opp mot 6 uten at dette har gitt en merkbar økning i andelen «gjeldkyr.» Men
store okser har flere viktige egenskaper som tilsier at de er viktige for elgbestanden. Derfor
bør ikke ku/okse-forholdet overstige 2, og en mye brukt anbefaling er at det bør ligge i
intervallet 1,5 – 1,8.
På 1990-tallet var kjønnsforholdet i elgstammen i Gauldalen svært skjevt med en stor
overvekt av kyr (fig. 6). I Holtålen var det i 1992 sett hele 5,31 kyr pr okse. For de tre
kommunene samlet ble det på 90-tallet sett om lag 3 kyr pr okse. Fram til i dag har
kjønnsforholdet bedret seg betraktelig og lå i 2013 i intervallet 1,42 – 2,20
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SETT KU/OKSE 1990 - 2014
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Fig. 6. Sett ku/okse i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.

2.4. Sett elg/jegerdag
Sett elg/dagsverk er et mål på hvordan elgbestanden utvikler seg. Forholdet er ikke eksakt og
kan variere med flere ikke-bestandsavhengige faktorer fra område til område. Bl.a. vil
jaktmetode, jakttid,terreng og vegetasjon ha innvirkning på oppdagbarheten til elgen. F.eks.
vil en i fjellområder opp mot tregrensa kunne oppdage elg på lang avstand, mens det i jaktfelt
med stor andel av tette plantefelt vil være langt vanskeligere å se elgen. Begge områdene kan
ha lik verdi på sett elg/dagsverk, men det betyr ikke at det er like mye elg i fjellskogen som i
kulturskogen i lavlandet. Det som en derimot kan lese ut av denne variabelen er utviklinga i
legbestanden, om det blir mindre eller flere elg forutsatt at de andre faktorene (jaktmetode,
jakttid, jaktrykk m.m.) er tilnærma stabile.
Sett elg/dagsverk (fig. 7) viser en økende trend for Melhus. Den gjorde et byks på slutten av
90-tallet for så å gå litt ned igjen fram mot 2006. For de siste 6 – 7 åra er det imidlertid en
svak økning og ligger i gjennomsnitt for disse årene på 0,44 sett elg/dagsverk.
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SETT ELG/JEGERDAG 1990 - 2014
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Fig. 7. Sett elg/jegerdag i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.

2.5. Struktur i avskytinga
Strukturen i avskytinga forteller hvordan kjønns- og alderssammensetninga er i uttaket.
Hvordan denne skal være vil variere litt fra område til område etter hvilke målsettinger en har
med elgbestanden. I en stabil bestand har det vært anbefalt at ⅔ av uttaket bør være kalv og
ungdyr. Om en skulle maksimere kjøttuttaket burde mesteparten av dette rettes mot felling av
ungdyr, men pga. vanskelighetene med å skille kvige fra eldre ku vil en risikere veldig skjevt
kjønnsuttak om store deler av uttaket skjer på 1½-åringer. Derfor anbefales det ofte at
minimum ⅔ av kalv- og ungdyruttaket (minimum 45 % av totaluttaket) rettes mot kalv.
I en elgbestand fødes det en overvekt av oksekalver. Normalt vil 52 – 53 % av fødte kalver
være oksekalver. Okser har en større naturlig dødelighet enn kyr slik at på sikt jevnes
kjønnsforholdet ut, og en elgbestand som ikke er påvirket av jakt vil ha en overvekt av kyr.
Melhus:
Melhus har i perioden etter 1990 hatt en gjennomsnittlig årlig avskyting av kalv på 36,8 %. I
de siste 10 åra har denne økt til 39,8 %. Andelen kalv og ungdyr i uttaket er 66,8 % den siste
10 års-perioden, dvs. at aldersfordelinga i uttaket er meget god (fig. 8).
Kjønnsfordelinga i kalveuttaket er tilnærma likt (20,4 % oksekalv og 19,4 % kukalv) siste 10
års-periode, og gjenspeiler antakelig kjønnsfordelinga hos kalvene på jakttidspunktet. Om en
ser alle aldersklasser samlet så har Melhus en veldig god kjønnsfordeling i uttaket(fig. 10)
med 56,2 % uttak av okser i siste 10 års-periode. Det er skutt litt flere ungokser (16,3 %) enn
kviger (10,6 %) i siste 10 års periode.
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FELT ELG - PROSENTVIS FORDELIGN PÅ ALDER OG KJØNN 1990 - 2014
100 %
Eldre ku

80 %

Eldre okse
60 %

Ku 1 ½ år
Okse 1 ½ år

40 %

Kukalv

20 %

Oksekalv

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0%

Fig. 8. Skutt elg fordelt på alder og kjønn Melhus i perioden 1990 – 2014. Kilde Hjorteviltregisteret.
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Fig. 9. Kjønnsfordeling ungdyr i Melhus i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.
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KJØNNSFORDELING ALLE ALDERSKLASSER 1990 - 2014
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Fig. 10. Kjønnsfordeling alle aldersklasser i Melhus i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.

Midtre Gauldal:
Midtre Gauldal har i perioden etter 1990 hatt en litt større andel av avskytinga på kalv med i
gjennomsnitt 43,2 % hvert år. I de siste 10 åra har denne økt litt til 43,8 %. Andelen kalv og
ungdyr i uttaket er 69,2 % i den siste 10 års-perioden, dvs. at aldersfordelinga i uttaket også
her er meget god (fig. 11).
Kjønnsfordelinga i kalveuttaket er tilnærma likt. Av totaluttaket så utgjør oksekalven 22,5 %
og kukalven 21,3 % i siste 10 års-periode. Dette gjenspeiler antakelig også her
kjønnsfordelinga hos kalvene på jakttidspunktet. Om en ser alle aldersklasser samlet så har
Midtre Gauldal en god kjønnsfordeling i uttaket(fig. 13), men det skytes litt flere okser (61,0
% av uttaket i siste 10 års-periode) sammenlignet med Melhus. Det er også her skutt litt flere
ungokser (16,1 %) enn kviger (9,4 %) i siste 10 års periode.
FELT ELG PROSENTVIS FORDELING PÅ ALDER OG KJØNN 1990 - 2014
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Fig. 11. Skutt elg fordelt på alder og kjønn i Midtre Gauldal i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.
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FELLINGSRESULTAT KVIGE OG UNGOKSE 1990 - 2014
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Fig. 12. Kjønnsfordeling ungdyr i Midtre Gauldal i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.
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Fig. 13. Kjønnsfordeling alle aldersklasser i Midtre Gauldal perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.

Til tross for at andelen okser samlet sett er litt større i Midtre Gauldal enn i Melhus er
forholdet sett ku/okse lavere enn i Melhus. Dette kan bety at det er en større andel okser i
Midtre Gauldal, men det kan også være andre årsaker som f.eks. at oksene har en større
oppdagbarhet i Midtre Gauldal. Totalt sett ser det ut til å være en god kjønns- og
alderssammensetning i uttaket.
Holtålen:
Holtålen har i perioden etter 1990 hatt en relativt stor andel av kalv i uttaket med
gjennomsnitt 50,4 % hvert år. I de siste 10 åra har denne økt til 54,2 % kalv. Andelen kalv og
ungdyr i uttaket er 68,8 % i den siste 10 års-perioden, dvs. at aldersfordelinga i uttaket også
her er meget god (fig. 15). Dette betyr at det i Holtålen skytes færre ungdyr sammenlignet
med Melhus og Midtre Gauldal.
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Kjønnsfordelinga i kalveuttaket i Holtålen er litt skjevere med 28,8 % oksekalv og 25,4 %
kukalv i siste 10 års-periode. Men en må anta at dette også her gjenspeiler kjønnsfordelinga
hos kalvene på jakttidspunktet. Om en ser alle aldersklasser samlet så har også Holtålen en
god kjønnsfordeling i uttaket(fig. 17) med 61,6 % av uttaket i siste 10 års-periode, og er med
det på samme nivå som Midtre Gauldal. Men Holtålen skiller seg ut med at det omtrent ikke
skytes kviger. Kun 3,6 % av uttaket er kviger, og det skytes 3 ganger (1,8 %) så mange
ungokser i siste 10 års periode (fig. 16). Med et såpass skjevt kjønnsuttak på ungdyrsegmentet
er det fornuftig at en relativt stor andel av kalv-/ungdyrkvota tas ut som kalv.
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Fig. 14. Skutt elg fordelt på alder og kjønn i Holtålen i perioden 1990 – 201. Kilde: Hjorteviltregisteret.
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Fig. 15. Kjønnsfordeling ungdyr i Holtålen i perioden 1990 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.
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KJØNNSFORDELING ALLE ALDERSKLASSER 1990 - 2014
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Fig. 16. Kjønnsfordeling alle aldersklasser i Holtålen i perioden 1990 – 2014. Kilde : Hjorteviltregisteret.

Alt i alt er det en god kjønns- og alderssammensetning i uttaket i Holtålen. En større andel av
kvota kan med fordel tas ut som ungdyr under forutsetning av at det også tas ut en større andel
kviger.
2.6. Vektutvikling kalv og ungdyr (kondisjonsutvikling)
Innsamling av slaktevekter er en enkel måte til å skaffe kunnskap om kondisjonsutviklinga i
elgbestanden over tid. Det er spesielt gjennomsnittsvekta for kalv og ungdyr som er
interessant. Reduserte slaktevekter vil være et tegn på at beitetilgangen er dårligere. Med
andre ord så er elgbestanden større enn det beitegrunnlaget tilsier. Bestandsskogbruket førte
til en nærmest eksplosiv tilgang på gode elgbeiter, spesielt om sommeren. Dette har gitt
betydelig økte elgstammer. I Sommerbeiteområdene har ikke dette vært noe særlig problem. I
Vinterbeiteområdene derimot har en sett en økning i beiteskadene med det som resultat at i de
hardest ramma vinterområdene er det nærmest umulig å få opp igjen ny barskog, i hvert fall
kvalitetsskog. Det vil være naturlige variasjoner i kalvevektene fra år til år etter hvordan
beiteforholdene har vært. En varm og tørr sommer vil normalt gi lavere slaktevekter enn om
sommeren er kjølig og fuktig. Men om en har tilgang til salktevekter over en lengre
tidsperiode vil en kunne se langsiktige trender i utviklinga.
Melhus har samla inn slaktevekter siden 1997 (fig. 17). Kalvevektene har vært temmelig
stabile i hele denne perioden rundt 60 kg, kukalvene litt under og oksekalvene litt over. For
ungokse og kvige har det derimot vært en jevn nedgang i slaktevekta, og de er i dag i
gjennomsnitt om lag 10 kg lettere enn det de var for 10 – 15 år siden. Årsaken til dette kan
være flere, bl.a:
 Jegerne selekterer lettere dyr for å være på den sikre sida, spesielt kan dette gjelde
kvige.
 Dårligere tilgang og/eller kvalitet på vinterbeite.
 Værforholdene med lange og kalde vintre
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GJENNOMSNITTLIG SLAKTEVEKT MELHUS 1997 - 2014
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Fig. 17. Gjennomsnittlig slaktevekt kalv og ungdyr i Melhus for perioden 1990 – 2014. Kilde:
Hjorteviltregisteret.

I Midtre Gauldal er tidsserien som er innsamlet og registrert kortere og enkelte år mangler
eller har så få observasjoner at de ikke er tatt med i denne sammenhengen. (fig. 18). Dette gir
mer usikre prognoser. Vektene for både ku- og oksekalv har i perioden vært jevnt over 60 kg,
og for oksekalv ser det ut til å være en marginal økning i gjennomsnittlig slaktevekt. For
ungdyr er det samme utvikling som for Melhus.
GJENNOMSNITTLIG SLAKTEVEKT M-GAULDAL 2003 - 2014
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Fig. 18. Gjennomsnittlig slaktevekt kalv og ungdyr i Midtre Gauldal for perioden 1990 – 2014. Kilde:
Hjorteviltregisteret.

I Holtålen er det samla inn slaktevekter siden slutten av 70-tallet, men her er det tatt med kun
åra fra 1990 og fram til i dag (fig. 19). Kalvevektene har vært stabile/svakt økende i denne
perioden. Det er spesielt vektene til oksekalven som viser en liten økning og veier i dag tett
oppunder 70 kg. Kukalven ligger på om lag 63 – 64 kg. Ungoksene har også i Holtålen blitt
lettere i denne perioden mens kvigene har holdt samme vekt i perioden. Det som kan sies om
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gjennomsnittsvektene for Holtålen er at det er relativt få dyr som danner grunnlaget for
gjennomsnittsberegninga, spesielt ungdyr. For kviger er det enkelte år kun ei kvige som er
felt. Tilfeldigheter fra år til år vil derfor gi store utslag på vektstatistikken, og vi ser da også at
det er større variasjon i vektene fra år til år i Holtålen enn det er i f.eks. Melhus.
GJENNOMSNITTLIG SLAKTEVEKT HOLTÅELN 1990 - 2014
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Fig. 19. Gjennomsnittlig slaktevekt kalv og ungdyr i Holtålen for perioden 1990 – 2014. Kilde:
Hjorteviltregisteret.

2.7. Elgpåkjørsler
Antall elgpåkjørsler varierer mye fra år til år. Fra 1990 har det hver vinter blitt påkjørt fra 10
til 90 elg i de 3 kommunene der Midtre Gauldal og Holtålen er de kommunene som står for
det aller vesentligste. Når en ser på sumtallene ser en at det er en økende påkjørselsestrend
(fig. 20). Elgen oppholder i seg i store deler av året i områder der det ikke er store
ferdselsårer, men om vinteren trekker elgen ofte ned i dalbunnen der jernbane og
stamveinettet ligger. Det som utløser trekket er store snømengder ofte kombinert med kulde.
Siden 1990 er det påkjørt 900 elger i Gauldalen, og de aller fleste er påkjørt av toget (719 elg
på kjørt av toget og 181 av bil). I samme periode ble det under jakt skutt 10.415 elg.
Trafikkdrept elg utgjør 8,6 % av jaktuttaket. Dette representerer store verdier for grunneierne
og store kostnader for samfunnet. Det blir også vanskeligere å utøve en god forvaltning. I
enkelte områder er det funnet at hele ⅔ av all påkjørt elg er kyr. Det betyr at det ofte også går
med 1 – 2 foster som kommer i tillegg til de offisielle tallene slik at reelt antall drept elg er
langt høyere enn det som framkommer av statistikken. Også i Gauldalen er det en overvekt av
kyr som blir drept i trafikken, spesielt i de nedre deler (fig. 22). I Holtålen har det i de 2 siste
åra derimot blitt drept flere okser enn kyr.
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Fig. 20. Påkjørsel av elg (blå), hjort (grønn) og rådyr (rød) på vei og jernbane i Melhus, Midtre Gauldal og
Holtålen i perioden 01.05.12 – 30.04.14. Kilde: Hjorteviltregisteret.
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Fig. 21. Antall elgpåkjørsler perioden 1990 – 2014 (tog og bil). Kilde: SSB.
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TRAFIKKDREPT ELG I KALENDERÅRENE 2013 - 14
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Fig. 22. Alder og kjønn på trafikkdrept elg i perioden 01.01.13 – 31.12.2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.
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3. HJORT
3.1. Bestandsutvikling
I motsetning til elg, som beiter i busksjiket, er hjort i stor grad graseter. Elg og hjort har derfor
hver sin økologiske nisje og konkurrerer i begrenset grad om de samme beiteressursene. Et
bestemt geografisk område vil derfor kunne huse en større totalbestand av elg og hjort enn om
bare en av artene hadde tilhold der. Hjortens preferanse for grasområder gjør også at den er
mer sårbar for store snømengder, og den har derfor i mange områder lange sesongtrekk for å
unngå snøen. Hjort som har lange sesongtrekk fra fjorden og opp mot fjellet blir ofte større
enn sine artsfrender som ikke har denne muligheten på øyer. Årsaken er rett og slett at hjort
som følger snøkanten om våren innover landet og opp mot fjellet har tilgang til proteinrike
spirer som kommer fram når snøen forsvinner i en lang periode om våren/sommeren. Ute på
øyer så kommer våren mer eller mindre samtidig på hele det tilgjengelige arealet og beitet
forringes derfor raskt.
Slike sesongtrekk vil gi forvaltningsmessige utfordringer i og med at hjorten i stor grad
oppholder seg andre steder i jakta enn om vinteren der den gjør skade gjennom sitt
vinterbeite. I vinterbeiteområdene kan en få store konsentrasjoner av hjort på små områder, og
dette kan føre til store lokale skader på kulturskog (både gran og furu) og eng. Rundballer kan
også få hard medfart om disse lagres på utsatte områder. I områder med mye hjort om
sommeren kan en også få store beiteskader på åker og eng, men dette er så langt sett lite til i
Gauldalen. Hjort har i dag ei lang jakttid fra 1. september fram til 23. desember. Dette gjør at
også de som har beiteskader av hjort på sin eiendom kan få høste av stammen. De som har
beiteskader i sommerområdene har mulighet til hjortejakt tidlig på høsten, mens de som har
vinterbeiteskader kan jakte hjort i november og desember.
Tilstedeværelsen av hjort i Gauldalen er preget av store variasjoner. Der det er hjort er det
mye hjort, men det kan også være store områder der hjorten er sjelden. I 1990 ble det skutt 32
hjort i Melhus og Midtre Gauldal tilsammen, mens Holtålen hadde ingen fellinger (fig. 23).
Siden da har hjortestammen økt jevnt og trutt og i 2009 ble det for første gang siden 1988
skutt hjort også i Holtålen. I 2012 ble det i de 3 gauldalskommunene skutt til sammen 162
hjort.
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SKUTT HJORT MELHUS, MIDTREGAULDAL OG HOLTÅLEN 1990 - 2014
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Fig. 23. Felt hjort i Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen i perioden 1990 – 2014. Kilde: SSB og
Hjorteviltregisteret.

3.2. Struktur i avskytinga og kjønnsforhold
Melhus
I Melhus begynner avskytinga av hjort å bli såpass stor at det er mulig å få fram relativt gode
statistikker. Også for Midtre Gauldal med en årlig avskytning på om lag 50 hjort blir
statistikken brukbar. For Holtålen derimot med 10 – 15 årlig felte hjort vil statistiske
beregninger bli for mye preget av tilfeldigheter.
I Melhus har det siden 2005 blitt felt i gjennomsnitt 21,6 % kalv og 32,0 % åringer (kalv og
ungdyr = 53,6 %) (fig. 24). For eldre hind og eldre bukk er gjennomsnittstallene henholdsvis
18,9 % og 27,4 %. Totalt er det gjennomsnitt felt 33,6 % hind (1½ år og eldre) siden 2005,
som har økt til 37,8 % de siste 3 årene, og 44,8 % bukk 1½ år og eldre (redusert til 40,0 % de
siste 3 årene).
Kjønnsfordelinga i avskytinga er for Melhus sin del veldig bra. Gjennomsnittet siden 2005 er
55,5 % bukk og for de 3 siste åra er det skutt i gjennomsnitt 52,5 % bukk (fig. 25).
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Fig. 24. Skutt hjort fordelt på alder og kjønn i Melhus i perioden 1990 – 2014. Kilde: SSB og
Hjorteviltregisteret.
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Fig. 25. Kjønnsfordeling felte hjort i Melhus i perioden 1990 – 2014. Kilde: SSB og Hjorteviltregisteret.

Midtre Gauldal
I Midtre Gauldal har det siden 2005 blitt felt i gjennomsnitt 18,2 % kalv og 24,8 % åringer
(kalv og ungdyr = 33,0 %) (fig. 26). For eldre hind og eldre bukk er gjennomsnittstallene
henholdsvis 16,0 % og 40,9 %. Totalt er det gjennomsnitt felt 21,2 % hind (1½ år og eldre)
siden 2005, som har økt til 23,8 % de siste 3 årene, og 60,6 % bukk 1½ år og eldre (redusert
til 52,4 % de siste 3 årene).
Kjønnsfordelinga i avskytinga har i flere år siden 1990 vært veldig skjevt med 3 år siden over
80 % bukkefellinger, og kun 2 år med andel bukk under 60 % (fig 27). Gjennomsnittet siden
2005 er 70,7 % bukk og for de 3 siste åra er det skutt i gjennomsnitt 65,1 % bukk.
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FELT HJORT - PROSENTVIS FORDELING PÅ ALDER OG KJØNN
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Fig. 26. Skutt hjort fordelt på alder og kjønn i Midtre Gauldal i perioden 1990 – 2014. Kilde: SSB og
Hjorteviltregisteret.

KJØNNSFORDELING HJORT - MIDTRE GAULDAL
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

Bukk

40,0

Hind

30,0
20,0
10,0
0,0

Fig. 27. Kjønnsfordeling felte hjort i Midtre Gauldal i perioden 1990 – 2014. Kilde: SSB og Hjorteviltregisteret.

Holtålen
I Holtålen har det etter 1990 vært hjortefellinger kun de 6 siste åra, og da med lave tall, slik at
grunnlaget for å lage tabeller og figurer ikke er tilstede. Men det kan allikevel være
interessant å se på kjønnsfordelinga i uttaket som også her viser en klar over av hanndyr (fig.
28).
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Fig. 28. Kjønnsfordeling felte hjort i Holtålen i perioden 2009 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret.

3.3. Sett hjort
Grunnlaget for å utarbeide statistikk over sett hjort er litt tynt også i Melhus og Midtre
Gauldal. Men noen faktorer kan være interessante å se på uansett, men en må være klar over
at med et såpass svakt datagrunnlag vil tilfeldigheter kunne gi store utslag i enkelte år. Det er
satt opp oversikt over følgende forhold som vil bli benyttet som et grunnlag for utarbeidelsen
av målsettinger for hjorteforvaltninga:
 Sett hjort/dagsverk i Melhus og Midtre Gauldal
 Sett bukk/hind i Melhus og Midtre Gauldal
 Sett kalv/hind i Melhus og Midtre Gauldal

SETT HJORT/JEGERDAG
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Fig. 29. Sett hjort/jegerdag i Melhus og Midtre Gauldal i perioden 2005 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret
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Fig. 30. Sett hind/bukk i Melhus og Midtre Gauldal i perioden 2005 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret
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Fig. 31. Sett kalv/hind Melhus og Midtre Gauldal i perioden 2005 – 2014. Kilde: Hjorteviltregisteret
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4. RÅDYR
Melhus har god jaktstatistikk over felte rådyr i for de 15 siste åra. I Midtre Gauldal og
Holtålen er fellingsstatistikken derimot mangelfull (fig. 32). Dette gjenspeiler antakelig også
interessen for rådyrjakta. Melhus har en solid rådyrstamme, men desto lengre opp i Gauldalen
blir rådyrjakta antakelig mer tilfeldig år for ettersom hvordan rådyrbestanden varierer. I
Holtålen har rådyrbestanden vært betydelig redusert i flere år, men de siste 2 åra har det vært
en markant økning, noe som gjenspeiler seg også i trafikkdrept rådyr som har økt betydelig de
siste 2-3 åra og med hele 16 registrerte påkjørsler i 2014. Et vesentlig problem er at en stor
andel av disse ikke meldes inn til hverken politiet eller kommunens viltmyndighet. Det er
derfor grunn til å tro at antall trafikkdrept rådyr er høyere enn det som framkommer av
statistikken.
SKUTT RÅDYR 2000 - 2014
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Fig. 32. Skutt rådyr i Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen i perioden 2000 – 2014. Kilde: SSB og
Hjorteviltregisteret.
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5. FORVALTNINGSMÅL FOR HJORTEVILTET I GAULDALEN
5.1. Overordna mål for hjorteviltforvaltninga
Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen har vedtatt følgende overordna mål for elg, hjort og
rådyrforvaltninga:
1. Bestandene skal ikke være større enn det som til enhver tid vurderes som bærekraftig
av kommunene. Det skal særlig legges vekt på hjorteviltets sunnhet, beiteskader på
skog og viltulykker på vei og jernbane.
2. Bestandene skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde
sin naturlige genetiske variasjon.
3. Bestandene av elg, hjort og rådyr skal ikke representere en trussel mot annet biologisk
mangfold.
4. Innenfor disse rammene skal hjorteviltet gi en mest mulig stabil avkastning som
grunnlag for en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnyttelse.

5.2. Delmål for hjorteviltforvaltninga
5.2.1. Hjorteviltregioner
Alt hjortevilt bør forvaltes gjennom et samarbeid i grunneierbaserte hjorteviltregioner
som forvalter artens årsleveområde.
5.2.2. Bestandsplaner
 Hjorteviltforvaltninga bør/skal være rettighetshaverstyrt gjennom etablering av
hensiktsmessige bestandsplanområder i hver kommune uavhengig av
kommunegrensene der bestandsplanområdet er valdet. Grunneiersammenslutninger
kan samarbeide for å oppnå tilstrekkelig areal for bestandsplan. Det vil derfor ikke
nødvendigvis være behov for en omorganisering av dagens organisasjonsstruktur. Det
er et mål at samtlige rettighetshavere skal være tilsluttet et bestandsplansamarbeid.
 Det settes følgende mål om maksimalt antall bestandsplanområder i hver kommune:
Melhus – 1 bestandsplanområder
Midtre Gauldal – 3 bestandsplanområder
Holtålen – 2 bestandsplanområder
 Et bestandsplanområde skal være minimum 20 x minstearealet. Det er ikke anledning
til å benytte 50 %-regelen i Hjorteviltforskriftens § 9 for å oppnå tilstrekkelig areal.
 I bestandsplaner kan 50 %-regelen i forbindelse med tildeling av dyr. Denne regelen
gjelder ikke for vald uten bestandsplan med årlige tildelinger.
 Bestandsplanene skal være minimum 3-årig. I en oppstartsfase for å koordinere
bestandsplanene til en felles rullering kan dette fravikes.
 På sikt bør det være et mål at rettighetshaverne enes om 1 felles bestandsplan som
favner hele Gauldalen.
5.2.3.




Forvaltningsmål elg
Sett ku/okse bør være under 2,0
Kalv/kalvku bør være 1,2 eller høyere
Andelen ku uten kalv bør være under 50 %
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Det skal velges avskytingsmodeller som gir et uttak på alder og kjønn som gir en
biologisk riktig bestand med okser i alle aldersklasser.
Slaktevekt på kalv og ungdyr benyttes som et mål på kondisjonsutviklinga. Det er et
mål at slaktevekta minimum skal være på dagens nivå i alle 3 kommunene.



Bestandsstørrelse:
o Melhus – En liten reduksjon
o Midtre Gauldal – Reduksjon
o Holtålen – Rom for en liten økning, men dette må vurderes opp mot
beiteskader og antall viltulykker.



Antall påkjørsler på vei og jernbane skal reduseres. Prosent av jaktuttaket brukes for å
måle utviklinga i trafikkdrept elg og skal ikke overstige (gjennomsnitt siste 5 år/enkelt
år):
o Melhus – 2 % / 5 %
o Midtre Gauldal – 7,5 % / 15 %
o Holtålen – 7,5 % / 15 %
Følgende tiltak for å oppnå målet er aktuelle:
o Det skal gjennomføres vinterforing av elg/hjort på de mest utsatte plassene
etter oppsatte foringsplaner.
o Foring i høyereliggende områder for å forsinke trekket kan være aktuelt
enkelte plasser.
o Kantrydding langs jernbane, FV30 og E6 i samarbeid med aktuelle
myndigheter.
o Innføring av redusert fart på utsatte strekninger i samarbeid med aktuelle
myndigheter.



Skadeskytingsprosenten skal holdes under 10,0 % av antall felt elg.

5.2.4. Forvaltningsmål hjort
 Det skal velges avskytingsmodeller som gir et uttak på alder og kjønn som gir en
biologisk riktig bestand med handyr i alle aldersklasser.


Andelen handyr i avskytinga bør være tilnærmet 50 %



Slaktevekt på kalv og ungdyr benyttes som et mål på kondisjonsutviklinga. Det er et
mål at slaktevekta minimum skal være på dagens nivå i alle 3 kommunene.



Bestandsstørrelse:
o Melhus – Rom for økning
o Midtre Gauldal – Rom for økning
o Holtålen – Rom for økning



Skadeskytingsprosenten skal holdes under 10,0 % av antall felt hjort.

5.2.5. Forvaltningsmål rådyr
 Få på plass et rapporteringssystem over skutt rådyr fordelt på alder og kjønn som
sikrer kvaliteten på innsamla data.
29

-164-

30

-165-

Saksframlegg

Arkivnr. 130
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1991-2
Utvalgssak
Møtedato
80/15
19.10.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Høringsuttalelse fra Midtre Gauldal kommune til regional planstrategi for
Trøndelag 2016-2020

Dokumenter i saken:
1 I Høring: Regional planstrategi for Trøndelag 2016 –
2020
2 S Høringsuttalelse fra Midtre Gauldal kommune til
regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Saksopplysninger
Sør-Trøndelag fylkeskommune har oversendt utkast til Regional planstrategi 2016-2020 med frist
for høringsuttalelser til 15.12.2015.
Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal utarbeides Regional planstrategi. Det går fram av
høringsutkastet at Nord- og Sør-Trøndelag skal utarbeide en felles Regional strategi.
Høringsdokumentet er på 19 sider og beskriver innledningsvis Trøndelag som et godt fungerende
samfunn. Kommunene innad i fylkene har et godt utviklet regionalt samarbeid (Værnesregionen,
Fosen og Trondheimsregionen), samt at Trondheim som landsdelshovedstad ikke har konkurranse.
Dessuten har fylkene både sentralt plassert flyplass (Værnes) og gode gjennomgående tog- og
bussforbindelser.
Dessuten legges det innledningsvis vekt på at utvikling skal være balansert og bærekraftig, og at
samhandling skal sikre slik utvikling for hele regionen.
Høringsdokumentet beskriver fakta, utfordringene og muligheter under følgende fire tema:
 Befolkning, bosetting og kommunikasjoner
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Regionen vil vokse kraftig – 23 % i Sør-Trøndelag fram til 2040. Vesentlige utfordringer er økt
innvandring, en aldrende befolkning og endrede boligbehov. Samtidig har bo- og arbeidsmarked
blitt betydelig utvidet, noe som krever gode kommunikative løsninger på transportutfordringer.
 Klima, energi og miljø
Det langsiktige målet må være å gjøre Trøndelag til et lavutslippssamfunn. Det må tas hensyn til
forsyningssikkerhet, klima og miljø, samt verdiskaping. Trøndelag har høy andel fornybar energi –
knappe 95% av elektrisk kraft kommer fra vannkraft, samtidig at regionen er rik på store
bioressurser. Klimatiske endringer krever at samfunnet skal forebygge og tåle konsekvensene av
ekstremvær.
 Levekår, folkehelse og kultur
Avgjørende faktorer for god samfunnsutvikling er utdanning og økonomi. Utdanningsnivået i
Trøndelag (unntatt Trondheim) ligger under landsgjennomsnittet, til tross for at dette ikke
gjenspeiles i inntektsnivå og arbeidsledighet. Økt levekår og økt folkehelse skal påvirkes gjennom
kunnskap. Det er behov for ny felles regional plan for folkehelse og felles strategier på
kulturområdet.
 Arbeidsliv og næringsliv
Trøndelag har stort mangfold i næringslivet og er rik på store naturressurser, både til lands og til
havs. I tillegg er det godt utviklede utdannings- og forskningsmiljø. Det bør satses på foredling av
råvarene fra landbruk, reindrift, skognæringa, fiske og oppdrett, energiproduksjon og
mineralressurser, samt reiseliv. Innovasjon, entreprenørskap, FoU og internasjonalisering skal gi
landsdelen et konkurransefortrinn. Rullering av strategiske planer knyttet til temaet er viktig.

Vurdering
Midtre Gauldal kommune er en svært viktig aktør i regional sammenheng. Kommunen er i
arealsammenheng tredje største kommune i Sør-Trøndelag og har viktig infrastruktur som binder
kommunen indirekte sammen med Østlandet og Sverige. E6 går gjennom de nord-vestlige delene
av kommunen sammen med Dovrebanen. Mens Rørosbanen binder kommunen sammen med
fjellområdene i øst. Støren er en særskilt viktig stasjon; for ordinær godstransport vil den være en
beredskapsstasjon – for persontrafikk er den definert til å være endestasjon for Trønderbanen.
Midtre Gauldal kommune står for en betydelig verdiskapning i matproduksjonen. Kommunen har
aktive og allsidige gårdsbruk, herunder melkeproduksjon, kyllingproduksjon og sauhold med
effektiv forvaltning av utmarksarealene. Årlig har kommunen nettotilvekst av dyrka mark. I tillegg
er verdiskapning i skogbruket i sørtrøndersk sammenheng betydelig. Kommunen har derfor i flere
generasjoner bygd opp viktige foredlingsvirksomheter, og har for øvrig et godt utviklet stamme av
småbedrifter knyttet direkte eller indirekte til primærnæringen, som er viktig for kommunens
eksistens og utviklingsmuligheter. I tillegg er kommunens topografi slik at det fortsatt er potensiale
for vind- og vannkraftutvikling.
Midtre Gauldal kommune er videre en attraktiv hyttekommune for utfoldelse av rekreasjon og
friluftsliv i passe avstand fra Trondheim. Relativt store deler av kommunen er verna (Forollhogna
nasjonalpark) og forvaltes etter grunnleggende bærekraftige prinsipper. Det er ønsket om å utvikle
verdiene som ligger i vernet i reiselivssammenheng.
Kommunens bosettingsstruktur er slik at foruten kommunesenteret Støren, og tettstedene
Soknedal, Singsås og Enodd, bor de flest spredt og til dels langt fra offentlig infrastruktur. Når den
regionale planstrategien skal ha stor fokus på klima- og energispørsmålet, et klimanøytralt samfunn,
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samt folkehelseperspektivet, er det viktig for kommunen at det stimuleres til miljøbaserte
energibærere som ikke krever sentralisering for enhver pris. Det er svært viktig for kommunen å gi
tidlig tilbakemelding om at det ikke er et enten/ eller, men mer et både/og. Kommunen er avhengig
av spredt bosetting for å opprettholde matproduksjonen og effektiv forvaltning av arealene for
framtidige generasjoner. På den andre siden vil særlig Støren ha en nøkkelrolle i å utvikle seg som et
bærekraftig knutepunkt for all logistikk, både jernbane og veg. Det foregår pr. i dag en sentralisering
mot særlig Støren, men det forventes også betydelig utvikling av Soknedal.
Den regionale planstrategien fra 2012 la blant annet vekt på «Landbruksmelding for Trøndelag».
Det ble spesielt lagt vekt på arealbruken og «aktiv satsing på utvikling av matproduksjon som
næringsgrunnlag i distriktene». I den foreliggende planstrategi sies det at det ikke er behov for
revisjon av meldingen i kommende strategiperioden, fordi dette sammen med tiltak fortløpende
følges opp i et samarbeid mellom aktuelle parter.
Forslaget for planstrategien for 2016-2020 legger vekt på en ny felles fylkesplan (for både Nord- og
Sør-Trøndelag). Det er nevnt at en slik plan vil kunne ta opp i seg ulike enkelttema, uten at det
spesifiseres nærmere hvilke tema. Midtre Gauldal kommune mener at landbruk er en så viktig
premissleverandør for arealbruken og ringvirkningene som skapes i et lavtutslippssamfunn, at dette
bør inn i en felles fylkesplan, som eget tema. Det er videre viktig for Midtre Gauldal kommune å gi
innspill på at en slik plan må være så konkret som mulig og at den fortsatt skal ta hensyn til
kommunens egenart.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune oversender med dette høringsuttalelsen til Regional planstrategi for Trøndelag
i dette saksframlegget til Sør-Trøndelag fylkeskommune.
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Saksframlegg

Arkivnr. 033
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1703-2
Utvalgssak
Møtedato
81/15
19.10.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven

Delegerte saker NPM 2015 - januar-september

Dokumenter i saken:
1 S Delegerte saker NPM 2015 - januar-mai
2 S Delegerte saker NPM 2015 - januar-september
Vedlegg: delegerte saker

Saksopplysninger
Delegerte saker fram til og med september 2015 legges fram i møtet

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

ePhorte ®

Seleksjon:

Utvalg: 31 - Delegerte saker - Næring, plan og miljø, Utvalgssaksår: 2015

Rapport generert:

12.10.2015

Utvalg

Løpenr

Saksnr

Type

Dato

DNPM

Tittel

Status Saksbehandler

32/2015

1/15

DS

05.01.2015 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på fritidsbebyggelse på gbnr 215/26 på Rognes
Tiltakshavere: Ann Astrid og Oddgeir Rokseth

J

Ola Hage

DNPM

63/2015

2/15

DS

06.01.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra bolig på eiendommen gbnr
230/218 på Singsås.
Tiltakshaver: Rune D. Digre

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

14520/2014 3/15

DS

07.01.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 51/2 - Ytterøien, Støren - søker Frank
Vidar Harstad

J

Ola Hage

DNPM

157/2015

4/15

DS

08.01.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 173/1/3 - 7298 Budalen - søker Jan
Erik Buan

J

Ola Hage

DNPM

211/2015

5/15

DS

16.01.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - gbnr 400/1/11 - Hauka, 7288
Soknedal - tiltakshaver Carl Gustav Lund

J

Ola Hage

DNPM

276/2015

6/15

DS

08.01.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg driftsbygning på eiendommen gbnr 79/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Jens Gynnild

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

388/2015

7/15

DS

13.01.2015 Forpaktningskontrakt - gbnr 131/1 - eier Ivar Eivind Solberg - forpakter Odd Jomar Heggvold

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

608/2015

9/15

DS

16.01.2015 Delegert vedtak - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks/uthus til hytte - gbnr 163/9 tiltakshaver Svein Erik Halvorsen

J

Ola Hage

DNPM

623/2015

10/15

DS

16.01.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen
gbnr 173/1 i Budalen.

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

822/2015

11/15

DS

22.01.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 131/8 - Odd Trøen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

892/2015

12/15

DS

29.01.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe

J

Aril Røttum

DNPM

902/2015

13/15

DS

23.01.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 278/1 - Axel Tobias Sanderud

J

Kai Børge Amdal

DNPM

969/2015

14/15

DS

24.02.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 136/1 - Støvran, 7290 Støren rekvirent Arve Vingelen

J

Ola Hage

DNPM

1094/2015

15/15

DS

28.01.2015 Delegert vedtak - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 230/8/2 - rekvirent
Morten Singsaas

J

Ola Hage

DNPM

1110/2015

16/15

DS

28.01.2015 Delegert vedtak - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 230/9/2 - rekvirent Ola
Knudsen

J

Ola Hage

DNPM

1197/2015

17/15

DS

29.01.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - igangsettingstillatelse forretningsbygg på eiendommen gbnr 45/384 på
Støren.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1270/2015

18/15

DS

09.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring og innredning loftsdel garasje til boenhet, eiendommen
gbnr 47/6.
Tiltakshaver: Bjørn Ragnar Hagen

J

Odd Wilhelmsen

Side: 1 av
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DNPM

1341/2015

19/15

DS

03.02.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 166/1 - Per Erik Sørløkken

J

Kai Børge Amdal

DNPM

1595/2015

20/15

DS

05.02.2015 Ulovlighetsoppfølging - oppføring redskapshus på eiendommen gbnr 71/1 i Budalen.
Tuiltakshaver: Knut Storrø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1964/2015

21/15

DS

12.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig og frittstående garasje på eiendommen gbnr 230/215
på Singsås.
Tiltakshaver

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

1339/2015

22/15

DS

12.02.2015 Delegert vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring fra
fritidsformål til forretningsformål - gbnr 84/14 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Jan Saugen

J

Håvard Kvernmo

DNPM

803/2015

23/15

DS

12.02.2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Sørmoen - fradeling av areal - gbnr 48/1 og 48/2,
7290 Støren - søkere Anders Holte og Siv Anita Nerøien

J

Håvard Kvernmo

DNPM

2047/2015

24/15

DS

16.02.2015 Forpaktningskontrakt - gbnr 124/4 - bortforpaktere Solveig og Ole Ivar Husøy - forpakter Knut Ivar
Eidem

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

2075/2015

25/15

DS

17.02.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - endring ansvarsretter for boligbygg på eiendommen gbnr 220/9 på
Kotsøy.
Tiltakshaver: Kristinn Kristisson

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2149/2015

26/15

DS

24.02.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 49/2 - søkere Marit
Flatås og Maren Flatås

J

Ola Hage

DNPM

2183/2015

27/15

DS

18.02.2015 Søknad om igangsettingstillatelse - bæresystem i stål, samt vegger og tak - til forretningsbygg på
eiendommen gbnr 45/272 på Støren.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2445/2015

28/15

DS

24.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - skilting "post i butikk" på Coop Marked, eiendommen gbnr 81/11 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Postnord Logistics (Tollpost Globe)

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2443/2015

29/15

DS

24.02.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 3/39 - rekvirent Eiendom og Kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

2455/2015

30/15

DS

24.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving del av fjøs på eiendommen gbnr 102/1 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Kjell Løkken

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2452/2015

31/15

DS

24.02.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 3/39 - rekvirent Eiendom og Kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

2472/2015

32/15

DS

24.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tak over veranda til bolig på eiendommen gbnr 3/203.
Tiltakshaver: Jostein Brattset

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2486/2015

33/15

DS

25.02.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 81/39 - rekvirent Midtre Gauldal kommune,
Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

2530/2015

34/15

DS

25.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg jakt- og fiskebu i Hukkulvatna naturreservat, på
eiendommen gbnr 236/25.
Tiltakshaver: Statskog SF

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2510/2015

35/15

DS

09.04.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av gårdstun og seter - hhv gbnr 263/2 og 294/4,
7387 Singsås - Peter Georg Mahlum

J

Ola Hage

DNPM

2572/2015

36/15

DS

26.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring og innredning loftsdel garasje til ny boenhet på
eiendommen gbnr45/317 på Støren. Ulovlighetsoppfølging.
Tiltakshaver: Gøran Fossmo
Side: 2 av 16

J

Odd Wilhelmsen
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eiendommen gbnr45/317 på Støren. Ulovlighetsoppfølging.
Tiltakshaver: Gøran Fossmo
DNPM

2425/2015

37/15

DS

02.03.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 269/1, 265/9 og 265/37 - søkere Margrethe
Sesseng Fløttum og Arnt Håkon Fløttum

J

Aril Røttum

DNPM

2586/2015

38/15

DS

26.02.2015 Høringsbrev:Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - endring av
takvinkel på hytte - Hans Are Knudtzon

J

Håvard Kvernmo

DNPM

2616/2015

39/15

DS

27.02.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring ny seterbu samt flytting sefrakregistrert løe på eiendommen
gbnr 97/3 i Soknedal.
Tiltakshavere: Bente og Arnt Jostein Buum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2638/2015

40/15

DS

27.02.2015 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 50/1 - Eivind Dragset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

2761/2015

41/15

DS

02.03.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra våningshus på eiendommen
gbnr 198/2 i Budalen.
Tiltakshaver: Arnt Storrøsæter

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2813/2015

42/15

DS

03.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - adkomstveg til hytte på eiendommen gbnr 408/1/15 ved
Sevilltjønnvollen.
Tiltakshaver: Arnt Aune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2917/2015

43/15

DS

06.03.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3056/2015

44/15

DS

06.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving 8 stk bygg på eiendommen gbnr 45/87 på Støren.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3164/2015

45/15

DS

10.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring boligbygg m/4 boenheter + 4 uteboder på eiendommen gbnr
3/261 på Frøset.
Tiltakshavere: Toril og Frode Solheim

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

2358/2015

46/15

DS

11.03.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 73/1/3 - 7288 Soknedal rekvirent John Sigfred Bordal

J

Ola Hage

DNPM

1556/2015

47/15

DS

11.03.2015 Klage på vedtak - fradeling av jord - og skogsareal - gbnr 179/3

J

Aril Røttum

DNPM

3333/2015

48/15

DS

11.03.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3401/2015

49/15

DS

13.03.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg- Storløkkjvegen - gbnr 47/2 - Henrik Presthus

J

Kai Børge Amdal

DNPM

3424/2015

50/15

DS

13.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - terrengendring område for oppføring forretningsbygg på eiendommen
gbnr 45/385 og 386
Tiltakshaver: Moøya Næringspark

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3461/2015

51/15

DS

16.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig på eiendommen gbnr130/51 Soknedal.
Tiltakshaver: Jorunn S. Johansen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3468/2015

52/15

DS

16.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - driftsbygning/redskapshus på eiendommen gbnr 64/1 ved
Ramstadsjøen
Tiltakshaver: Leif Tømmerås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3473/2015

53/15

DS

16.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving/bygging nytt naust på eiendommen gbnr 231/1
vef Holtsjøen
Tiltakshaver: Egil Røsbjørgen

J

Odd Wilhelmsen
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DNPM

3483/2015

54/15

DS

16.03.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - skifting ansvarsrett i forbindelse med oppføring bolig på
eiendommen gbnr 265/42 i Soknedal.
Tiltakshaver: Eirik Kosberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3555/2015

55/15

DS

17.03.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 98/1 - rekvirent Nils
Sigmund Århaug

J

Ola Hage

DNPM

3610/2015

56/15

DS

16.03.2015 Søknad om utslippstillatelse /igangsettingstillatelse for sanitærvann fra hytte på eiendommen gbnr.
65/7 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Ingvar Tyssekvam

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3693/2015

57/15

DS

17.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - utbygging veg- vann- og avløpsanlegg i Nyhus boligfelt i Soknedal.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

3844/2015

58/15

DS

20.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3858/2015

59/15

DS

20.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3859/2015

60/15

DS

20.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3930/2015

61/15

DS

23.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3806/2015

62/15

DS

18.03.2015 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3933/2015

63/15

DS

23.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3935/2015

64/15

DS

23.03.2015 Delingssak - boligtomt i Nyhus boligfelt - gbnr 81/39 - 7288 Soknedal - søker Midtre Gauldal
kommune - Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

3986/2015

65/15

DS

27.03.2015 Delingssak/jordlovsbehandling - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4, 7387 Singsås - søker Kari
Sanderud

J

Ola Hage

DNPM

3990/2015

66/15

DS

10.04.2015 Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2014/2015

J

Aril Røttum

DNPM

4060/2015

67/15

DS

24.03.2015 Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2015 - Soknedal Grunneierlag

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4066/2015

68/15

DS

24.03.2015 Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2015 - Støren JFF

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4242/2015

69/15

DS

27.03.2015 Delingssak/jordlovsbehandling - fradeling av tilleggsareal - gbnr 215/1 - rekvirent Ingebrigt Tormod
Huus

J

Ola Hage

DNPM

4250/2015

70/15

DS

27.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg redskapshus på eiendommen gbnr 48/1 på
Støren.
Tiltakshaver: Anders Holte

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4290/2015

71/15

DS

27.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riv8ing bygning/bolig på eiendommen gbnr 147/15 i Soknedal.
Tiltakshavere: Jorun Bakken og Johan Budak

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4302/2015

72/15

DS

27.03.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring hytte på eiendommen gbnr 155/18 i Soknedal.
Tiltakshaver Jan Morten Fossum

J

Odd Wilhelmsen
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DNPM

4331/2015

73/15

DS

30.03.2015 Delingssak - fradeling av tomt nr 3 og 5 - gbnr 263/2 - rekvirent Peter Georg Mahlum

J

Ola Hage

DNPM

4392/2015

74/15

DS

30.03.2015 Dispensasjoner båndtvang 2015 - Fjellstyrene i Budal, Singsås og Soknedal

J

Kai Børge Amdal

DNPM

4600/2015

75/15

DS

09.04.2015 Byggesaksbehandling - riving av hytte og oppføring av hytte og anneks - gbnr 1/37 på Støren
Tiltakshaver: Jan Gunnar Holthe

J

Ola Hage

DNPM

4849/2015

76/15

DS

14.04.2015 Delingsbehandling - fradeling av boligtomt - gbnr 3/39 - Frøset - 7290 Støren - søker Midtre Gauldal
kommune

R

Ola Hage

DNPM

4852/2015

77/15

DS

15.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg/lagerhall til Lillerønniing Snekkerfabrikk på eiendommen gbnr
278/17 på Kotsøy.
Tiltakshaver: Lillerønning Snekkerifabrikk AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4892/2015

78/15

DS

15.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving tilbygg på Lillerønning Snekkerifabrikk på eiendommen gbnr
278/17 på Kotsøy.
Tiltakshaver: Lillerønning Snekkerifabrikk AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4979/2015

79/15

DS

20.04.2015 Søknad om igangsetingstillatelse - trinn 3 - til forretningsbygg på eiendommen gbnr 45/384 på
Moøya.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

4977/2015

80/15

DS

17.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring hytte - gbnr 173/1/3 - 7298 Budalen - tiltakshaver
Jan Erik Buan

J

Ola Hage

DNPM

5148/2015

81/15

DS

22.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring fyrhus på landbrukseiendommen gbnr 141/1
i Soknedal.
Tiltakshaver: Sigbjørn Haukås

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5182/2015

82/15

DS

27.05.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra enebolig på eiendommen gbnr
230/215 på Singsås.
Tiltakshaver: Tone Andøl og Jan Harald Fløttum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5183/2015

83/15

DS

23.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gbnr 176/8 i
Bjørkåsen hyttefelt
Tiltakshavere: Odd Arne Losen og Rolf Soknes

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5222/2015

84/15

DS

24.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring våningshus på landbrukseiendommen gbnr 130/1 i Soknedal
Tiltakshaver: Robert Aune Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5269/2015

85/15

DS

24.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda på eiendommen gbnr 3/49 på Frøset.
Tiltakshaver: Martin Ree

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5313/2015

86/15

DS

27.04.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - Garlivegen

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5338/2015

87/15

DS

28.04.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 232/3 - Husmann-Hindbjørg - søker Harald
Sommervold

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5327/2015

88/15

DS

27.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av anneks til hytte - gbnr 20/19 - 7295 Rognes
Tiltakshaver: Olav Granøien

J

Ola Hage

DNPM

5376/2015

89/15

DS

28.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til redskapshus - gbnr 221/2 Kotsøy, 7387 Singsås
Tiltakshaver: Signe Hyttebakk og Joar Børø

J

Ola Hage

DNPM

5428/2015

90/15

DS

28.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bygging av gårdsvei - gbnr 137/2, 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Marius Asklund
Side: 5 av 16

J
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Tiltakshaver: Marius Asklund
DNPM

5461/2015

91/15

DS

04.05.2015 Forpaktningskontrakt - gbnr 127/2 - grunneier Knut Solberg - forpakter Erik Olaf Solberg

J

Signe Lise Skjerdal

DNPM

5494/2015

92/15

DS

28.04.2015 Som tillatelse til tiltak - ombygging/restaurering del av Støren helsesenter, "rød avdeling", på
eiendommen gbnr 45/252 på Støren.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5517/2015

93/15

DS

30.04.2015 Delingsbehandling - tomt nr 8 og 2 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1 - 7288 Soknedal - Ole Henrik
Halseth

J

Ola Hage

DNPM

5553/2015

94/15

DS

29.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving uthus på eiendommen gbnr 45/79 på Støren.
Tilrtakshaver: Stian Aleksander Løberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5556/2015

95/15

DS

21.08.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - utbedring av bruer - gbnr 401/1 - Endal seterveg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5571/2015

96/15

DS

30.04.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg forretningsbygg på eiendommen gbnr 2/32 i Moøya.
Tiltakshaver: Harald Larsen Rørlegger AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5574/2015

97/15

DS

30.04.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg kufjøs og utvidelse melkebu - gbnr 118/2 Sørbygda, 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Ola Arvid Røe

J

Ola Hage

DNPM

5589/2015

98/15

DS

30.04.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av redskapshus - gbnr 173/3 7298 Budalen
Tiltakshaver: Kjell Torleif Enlid

J

Ola Hage

DNPM

5800/2015

99/15

DS

06.05.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - del av gbnr 104/4 - Jens Ingvar Dragset

J

Aril Røttum

DNPM

5828/2015

100/15

DS

17.08.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 83/12 - Langvatnet, Garli,
7288 Soknedal
Tiltakshaver: Jan Ove Staverløkk

J

Ola Hage

DNPM

5901/2015

101/15

DS

08.05.2015 Vedtak - Søknad om fellingstillatelse - Hugås vald.

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5933/2015

102/15

DS

08.05.2015 Vedtak - søknad om tilleggsdyr - elg, Willmannsøien-Fjeset

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5935/2015

103/15

DS

07.05.2015 Vedtak - søknad om godkjennelse av vald for rådyr - Kåre Olav Skain

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5942/2015

104/15

DS

07.05.2015 Vedtak - Forlengelse av planperiode - Høgkjetilen driftsplanområde

J

Kai Børge Amdal

DNPM

5951/2015

105/15

DS

07.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg våningshus på eiendommen gbnr 189/1 i Budalen.
Tiltakshaver: Kristoffer Hyttehaug

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5959/2015

106/15

DS

08.05.2015 Søknad om økning av bomveisatser - Vindstadveien

J

Aril Røttum

DNPM

5990/2015

107/15

DS

08.05.2015 Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 11/1 - Ola Løkken

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6042/2015

108/15

DS

15.05.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 221/2 - Joar Talsnes Børø og Signe
Hyttbakk

J

Aril Røttum

DNPM

6053/2015

109/15

DS

11.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - overbygning standplass leirduebane på eiendommen
gbnr 169/1 i Budalen.
Tiltakshaver: Trond Arne Krigsvoll

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6072/2015

110/15

DS

11.05.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - takoverbygg nordfasade til forretningsbygg på eiendommen gbnr
45/384.
Tiltakshaver: Moøya Støren AS
Side: 6 av 16

J

Odd Wilhelmsen
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Tiltakshaver: Moøya Støren AS
DNPM

6073/2015

111/15

DS

11.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 177/28 - Gammelvollia
Hyttefelt, 7298 Budalen
Tiltakshaver: Hans Are Knudtzon

J

Ola Hage

DNPM

6084/2015

112/15

DS

12.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 5/1 rekvirert Tor-Odd Bones

J

Ola Hage

DNPM

5017/2015

113/15

DS

12.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av garasje - gbnr 130/22 og 130/23 - Nybo, 7288
Soknedal
Tiltakshaver: Odd Ivar Fossum

J

Ola Hage

DNPM

6147/2015

114/15

DS

12.05.2015 Vedtak - søknad om tildeling etter Hjorteviltforskriftens §9 - Ravnås vald

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6169/2015

115/15

DS

12.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig på eiendommen gbnr 280/3 på Rognes.
Tiltakshavere: Anne Grethe Moen og Andreas Kjelden

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5673/2015

116/15

DS

12.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 301/2/1 - rekvirent Stein
Hermo

J

Ola Hage

DNPM

6225/2015

117/15

DS

12.05.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte - gbnr 61/5 - Veltet Ramstadsjøen 7288 Soknedal
Tiltakshavere: Irene og Per Kristian Refseth

J

Ola Hage

DNPM

6255/2015

118/15

DS

13.05.2015 Vedtak - søknad om godkjennelse av nytt vald for storviltjakt - Ravnås

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6279/2015

119/15

DS

26.05.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll

J

Kai Børge Amdal

DNPM

6403/2015

120/15

DS

18.05.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 32/3 - Jens Petter Storrø

J

Aril Røttum

DNPM

6409/2015

121/15

DS

18.05.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tak over altan - gbnr 29/1 - Bones, 7295 Rognes
Tiltakshaver: Steinar Bones

J

Ola Hage

DNPM

6422/2015

122/15

DS

21.05.2015 Delingsbehandling - fradeling av boligtomt - gbnr 136/2 - 7288 Soknedal - søker Ingeborg Elise
Støver

J

Ola Hage

DNPM

6440/2015

123/15

DS

19.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring mikrokraftverk på eiendommen gbnr 223/3 på Singsås
Tiltakshaver: Helge Malum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6533/2015

124/15

DS

20.05.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av garasje - gbnr 258/25 - 7387 Singsås
Tiltakshaver: Gjøran Engesmo

J

Ola Hage

DNPM

6556/2015

125/15

DS

21.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring sneskutergarasje på eiendommen gbnr 218/1 på Kotsøy.
Tiltakshaver: Scootergarasjen v/Espen Woldmo

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6589/2015

126/15

DS

21.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving driftsbygning etter brann på eiendommen gbnr 144/3 på Sørli.
Tiltakshaver: Morten M. Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6610/2015

127/15

DS

22.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving fjøs/låve på eiendommen gbnr77/8 i Soknedal.
Tiltakshaver: Hans Lefstad

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6703/2015

128/15

DS

26.05.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 41/35 ved
Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Per Bjarte Sjømæling

J

Odd Wilhelmsen
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DNPM

6711/2015

129/15

DS

26.05.2015 Delingsbehandling - fradeling av tomt nr 4 og 2 - Samsjøvegen hytteområde - gbnr 27/1 - 7295
Rognes - Anders Amdal

J

Ola Hage

DNPM

6733/2015

130/15

DS

27.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - tilleggsareal til naboeiendom - gbnr 96/4 - 7288 Soknedal Jens Ingvar Vagnild

J

Ola Hage

DNPM

6745/2015

131/15

DS

27.05.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 137/2 - rekvirenter Rita og
Leif Edvin Solum

J

Ola Hage

DNPM

6887/2015

132/15

DS

29.05.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitært avløpsanlegg fra
våningshus/fritidsbolig på eiendommen gbnr 82/4/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Sørbakken AS v/Ola Wang

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6407/2015

133/15

DS

01.06.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 117/1 - Rekvirent Torkild
Fledsberg

J

Ola Hage

DNPM

6934/2015

134/15

DS

29.05.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra hytte på eiendommen gbnr
84/20 på Garli.
Tiltakshaver: Anne Marie Hage Thommasen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

6970/2015

135/15

DS

02.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 84/20 på Garli.
Tiltakshaver: Anne Marie Hage Thomassen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7052/2015

136/15

DS

03.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig m/anneks - gbnr 83/15 Langvatnet Garli - 7288 Soknedal
Tltakshaver: Gunn Laila Buskland

J

Ola Hage

DNPM

7082/2015

137/15

DS

03.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring redskapshus på landbrukseiendommen
gbnr 166/4 i Budalen.
Tiltakshaver: Odd Vårvik

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7089/2015

138/15

DS

03.06.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen
gbnr 94/3 i Soknedal.
Tiltakshaver: Sigfred Røstvoll

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

5982/2015

139/15

DS

03.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av garasje - gbnr 47/128 - 7290 Støren
Tiltakshaver: Berit Oline Gundersen

J

Ola Hage

DNPM

7112/2015

140/15

DS

17.06.2015 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tiltak i LNF-sone 1 - gbfnr 82/4/1 - 7288 Soknedal

J

Ola Hage

DNPM

7113/2015

141/15

DS

03.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring garasje på eiendommen gbnr 103/5 i Soknedal.
Tiltakshaver: Nils Petter Røe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7155/2015

142/15

DS

04.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving oppføring nytt anneks/uthus på eiendommen
gbnr 84/23 i Soknedal.
Tiltakshaver: Jostein Fossum

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7165/2015

143/15

DS

05.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg garasje på eiendommen gbnr 270/33 på
Forsetmo.
Tiltakshavere: Ellen Buseth og Jonny Folstad

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7195/2015

144/15

DS

05.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg våningshus på eiendommen gbnr 59/2 i Soknedal.
Tiltakshaver: Kjell Sand

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7234/2015

145/15

DS

03.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbygg på eiendommen gbnr 263/34 i Hyllbekklia
hyttefelt.
Tiltakshaver: Hans Morten Løvrød
Side: 8 av 16

J

Odd Wilhelmsen
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hyttefelt.
Tiltakshaver: Hans Morten Løvrød
DNPM

7248/2015

146/15

DS

10.06.2015 Vedtak - uttak av måkepar ved Støren barnehage

J

Kai Børge Amdal

DNPM

7252/2015

147/15

DS

08.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring redskapsbod på eiendommen gbnr 148/7 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Kjell Edvin Stenbru

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7326/2015

148/15

DS

09.06.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling boligtomt - gbnr 147/5 - 7288 Soknedal - søker
Anders Asklund

J

Ola Hage

DNPM

7393/2015

149/15

DS

10.06.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 96/3 - rekvirenter Anette
og Andreas Vagnild

J

Ola Hage

DNPM

7394/2015

150/15

DS

15.09.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 96/4 - Ola Håvard Vagnild

J

Aril Røttum

DNPM

7415/2015

151/15

DS

10.06.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 45/290 - Erlend Krogstad

J

Aril Røttum

DNPM

7452/2015

152/15

DS

11.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving garasje på eiendommen gbnr 3/82 på Støren.
Tiltakshaver: Bjørn Samdal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7459/2015

153/15

DS

11.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring ny fjøs og silotank på eiendommen gbnr
152/1 i Soknedal.
Tiltakshavere: Mathias og Ole Magnus Moen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7480/2015

154/15

DS

03.07.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 44/1 - Kennet Moe

J

Aril Røttum

DNPM

7494/2015

155/15

DS

12.06.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 178/1 - Olav O Storli

J

Aril Røttum

DNPM

7512/2015

156/15

DS

12.06.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 44/3 - Sivert Nygård

J

Aril Røttum

DNPM

7531/2015

157/15

DS

12.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 260/23 i Forddalen.
Tiltakshaver: Solveig Føreland

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7539/2015

158/15

DS

12.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg våningshus/tomannsbolig på eiendommen gbnr 168/2 i
Budalen.
Tiltakshaver: Bjørn Marius Bjørkan

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7581/2015

159/15

DS

30.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig og anneks på eiendommen gbnr 214/30 ved
Burusjøen.
Tiltakshaver: Anita Reppe Tronsaune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7752/2015

160/15

DS

18.06.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig - gbnr 82/4/1 - tiltakshaver Ola Wang

J

Ola Hage

DNPM

7786/2015

161/15

DS

22.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig og anneks på parsell av eiendommen gbnr 96/3 i
Soknedal.
TiltakshavereElse Grete og Bård Vagnild

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7914/2015

162/15

DS

22.06.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - endring innvendig romhøyde 2. etg. på tilbygg til forretningsbygg
på eiendommen gbnr 2/32 på Støren.
Tiltakshaver: Harald Larsen Rørlegger AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

7928/2015

163/15

DS

22.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig og anneks på eiendommen gbnr 214/28 i
Hengberget hytteområde ved Burusjøen.
Tiltakshavere: Aina Midthjell og Per Ove Reppe

J

Odd Wilhelmsen
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DNPM

7956/2015

164/15

DS

24.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring forretningsbygg på eiendommen gbnr 45/385 på Støren.
Tiltakshaver: Moøya Næringspark

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8125/2015

165/15

DS

25.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig på eiendommen gbnr 39/17 ved
Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Oddbjørn Aune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8130/2015

166/15

DS

25.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bygging av veg - gbnr 27/1 - Samsjøvegen hytteområde tiltakshaver Egil Østerlie

J

Ola Hage

DNPM

8137/2015

167/15

DS

26.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - breddeutvidelse og forsterkning av vei - gbnr 43/1 Sanddalen, 7290 Støren
Tiltakshaver: Aune Transport

J

Ola Hage

DNPM

8149/2015

168/15

DS

26.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - formalisering av oppførte bygg på hytteeiendom - gbnr
191/17 - 7298 Budalen
Tiltakshaver: Marit Trotland

J

Ola Hage

DNPM

8198/2015

169/15

DS

29.06.2015 Søknad om utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for sanitærvann fra enebolig på eiendommen
gbnr 130/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Robert Aune Solberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8222/2015

170/15

DS

30.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig - gbnr 81/60 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Idehus Refseth Bygg AS

J

Ola Hage

DNPM

8239/2015

171/15

DS

30.06.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av hyttetomt - gbnr 157/2 - 7288 Soknedal - søker
Olav Edvin Heggvold

J

Ola Hage

DNPM

8286/2015

172/15

DS

30.06.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - forlengelse veg frem til hytte på eiendommen gbnr 26328 i Forddalen.
Tiltakshaver: Anne Sofie Rønning

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8288/2015

173/15

DS

30.06.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig - gbnr 81/61 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Idehus
Refseth Bygg AS

J

Ola Hage

DNPM

8321/2015

174/15

DS

01.10.2015 Vedtak - Ansøkan om bidrag til skydd för fjällräven - en unik symbolart i våra fjäll

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8323/2015

175/15

DS

01.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg stue/inngangsparti til hytte på eiendommen
gbnr 173/1/2 i Budalen.
Tiltakshaver: Arne Strømsvik

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8344/2015

176/15

DS

01.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring hytte på eiendommen gbnr 146/29 i Stenbro hyttefelt
v/Ramstadsjøen.
Tiltakshavere: Gerd Nina og Frode Rise

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8381/2015

177/15

DS

02.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring hytte på eiendommen gbnr 74/21 ved Brekksetra.
Tiltakshavere: Kari Anne og Jan Tore Endal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8382/2015

178/15

DS

02.07.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 23/7 - Håvard Rognes

J

Aril Røttum

DNPM

8396/2015

179/15

DS

03.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte på eiendommen gbnr 176/10 i Bjørkåsen
hyttefelt.
Tiltakshaver: Jarle Karlsen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8414/2015

180/15

DS

03.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring boligbygg m/4 boenheter på eiendommen gbnr 81/63 i
Soknedal
Tiltakshaver: Terje Myhren
Side: 10 av 16

J

Odd Wilhelmsen
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Tiltakshaver: Terje Myhren
DNPM

8441/2015

181/15

DS

03.07.2015 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 49/23 - Sivert Nygaard

J

Aril Røttum

DNPM

8444/2015

182/15

DS

03.07.2015 Søknad om registrering av lirype ved bruk av stående fuglehund, august.

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8448/2015

183/15

DS

03.07.2015 Vedtak - vedlikehold/utbedring - gbnr 402/1 - Synnerdalsveien

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8472/2015

184/15

DS

03.07.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 163/3 - Erlend Røe

J

Aril Røttum

DNPM

8480/2015

185/15

DS

14.08.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra hytte på eiendommen gbnr
65/11 v/Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Arnt Ove Wold

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8487/2015

186/15

DS

06.07.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for sanitærvann fra hytte på eiendommen gbnr
39/36 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Roar Solstad

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8495/2015

187/15

DS

06.07.2015 Vedtak - Suppleringsplanting 2015 - Bjørn Bjørnli

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8497/2015

188/15

DS

06.07.2015 Søknad om utslippstillatelse/igangsettingstillatelse for bolig på eiendommen gbnr 136/29 i Soknedal.
Tiltakshaver: Håvard Vingelen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8501/2015

189/15

DS

06.07.2015 Vedtak - Suppleringsplanting 2015 - Morten Lien 42/3

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8502/2015

190/15

DS

06.07.2015 Vedtak - Suppleringsplanting 2015 - Henrik Aas 58/1

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8512/2015

191/15

DS

06.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - nyanlegg veg i Hengberget hyttefelt i h.h.t. reguleringsplan, på
eiendommen gbnr 214/1 ved Burusjøen.
Tiltakshaver: Trygve Reppe

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8517/2015

192/15

DS

06.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe til fritidsbygg på eiendommen gbnr 88/1 i Soknedal
Tiltakshaver: Kirsten Eriksen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

8568/2015

193/15

DS

15.07.2015 Søknad om økning av bomveisatser - Høstvoll-Høydalsveien

J

Aril Røttum

DNPM

8622/2015

194/15

DS

08.07.2015 Vedtak - Søknad om fritak for bestemmelsene om båndtvang i forbindelse med taksering av rype.

J

Aril Røttum

DNPM

8791/2015

195/15

DS

13.07.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - Gammelvollen - Krokan - gbnr 146/1 - Jørn Kristian
Kusslid

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8810/2015

196/15

DS

13.07.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 163/3 - Erlend Røe

J

Kai Børge Amdal

DNPM

8865/2015

197/15

DS

14.07.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - oppføring av vinterhage og veranda til bolig - gbnr
258/34 - 7387 Singsås
Tiltakshaver: Gjøran Engesmo

J

Ola Hage

DNPM

8886/2015

198/15

DS

14.07.2015 Delingsbehandling - fradeling av tomt nr 5 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1 - 7288 Soknedal - Ole
Henrik Halseth

J

Ola Hage

DNPM

8906/2015

199/15

DS

15.07.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bod og platting til bolig - gbnr 46/70 Skyttarveien 14 - 7290 Støren
Tiltakshavere: Marte Aasen Enlid og Daniel Storsve

J

Ola Hage

DNPM

8936/2015

200/15

DS

24.07.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - oppføring av bolig - gbnr 130/25 - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Arne Solberg

J

Ola Hage
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DNPM

8967/2015

201/15

DS

17.07.2015 Søknad om motorferdsel i utmark med ATV

J

Siri Solem

DNPM

8993/2015

202/15

DS

17.07.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg veranda med tak til våningshus gbnr 22/1
Tiltakhaver: Johnny Jørgen Aunøien

J

Ola Hage

DNPM

8998/2015

203/15

DS

20.07.2015 Delingsbehandling - fradeling av hyttetomt - gbnr 147/19 - 7288 Soknedal - Edvin Berg

J

Ola Hage

DNPM

9023/2015

204/15

DS

21.07.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av traktorgarasje/verksted gbnr 256/1 - 7387 Singsås
Tiltakshaver: Per Sigmund Nordløkken

J

Ola Hage

DNPM

9026/2015

205/15

DS

21.07.2015 Delingsbehandling - to hyttetomter i Utstu hyttområde - gbnr 228/9 - 7387 Singsås - Helge Digre

J

Ola Hage

DNPM

9086/2015

206/15

DS

22.07.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 1/2 og 1/4 - Eilif Peder Folstad

J

Aril Røttum

DNPM

9085/2015

207/15

DS

22.07.2015 Byggesaksbehandling - endring av gitt tillatelse - endret plassering av bygninger - gbnr 214/30
Tiltakshaver: Anita Reppe Tronsaune

J

Ola Hage

DNPM

9096/2015

208/15

DS

23.07.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av hyttetomt - gbnr 100/2 - 7288 Soknedal - Kjell
Løkken

J

Ola Hage

DNPM

9134/2015

210/15

DS

27.07.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 53/4 - Snøan - 7288 Soknedal
Tiltakshaver: Reidar Horgøien

J

Ola Hage

DNPM

9244/2015

211/15

DS

30.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring enebolig på eiendommen gbnr 147/41 i Hauka.
Tiltakshavere: Marit Flatås og Knut Hoddø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9247/2015

212/15

DS

30.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring redskapshus på eiendommen gbnr 275/1 på
Kotsøy.
Tiltakshaver: Ingvar Troøyen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9252/2015

213/15

DS

30.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving eldre fjøsbygning på eiendommen gbnr 147/5 i
Soknedal.
Tiltakshaver: Anders Asklund

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9258/2015

214/15

DS

31.07.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig på eiendommen gbnr 172/4 i Budalen.
Tiltakshavere: Dina Lie og Arnstein Gilberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9294/2015

215/15

DS

03.08.2015 Søknad om tillatelse til iltak uten ansvarsrett - oppføring garasje på eiendommen gbnr 45/79 på
Støren.
Tiltakshaver: Stian Aleksander Løberg

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9450/2015

216/15

DS

11.08.2015 Søknad om utslippstillatelse ( og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra bolig på eiendommen
gbnr 147/41 i Hauka.
Tiltakshaver: Knut Hoddø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9470/2015

217/15

DS

11.08.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - flytting/ny veg på eiendommen gbnr221/1 på Kotsøy.
Tiltakshaver: Signe Hyttebakk og Joar Børø

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9497/2015

218/15

DS

12.08.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra hytte på eiendommen
gbnr 65/8 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Morten Strand

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9520/2015

219/15

DS

11.08.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra enebolig på eiendommen
gbnr 130/25 i Soknedal.
Tiltakshaver: Arne Solberg
Side: 12 av 16

R

Odd Wilhelmsen
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Tiltakshaver: Arne Solberg
DNPM

9534/2015

220/15

DS

13.08.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 263/57 i Hyllbekklia hyttefelt.
Tiltakshaver: Hans Morten Løvrød

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9595/2015

221/15

DS

14.08.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 27/25 i Samsjøveien
hytteområde.
Tiltakshaver: Egil Østerlie

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9611/2015

222/15

DS

14.08.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring naust på eiendommen gbnr 27/1, i regulert
naustområde i Samsjøveien hytteområde.
Tiltakshaver: Egil Østerlie

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9620/2015

223/15

DS

17.08.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendom under fradeling fra eiendommen
gbnr 100/2.
Tiltakshaver: Vegard Løkken

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9644/2015

224/15

DS

21.08.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring redskapshus på eiendommen gbnr 131/2 i Soknedal.
Tiltakshaver: Odd Reitan

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9775/2015

225/15

DS

19.08.2015 Vedtak - suppleringsplanting 2015 - Leif Slørdal 199/3

J

Kai Børge Amdal

DNPM

9778/2015

226/15

DS

16.09.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse i ett trinn - nytt bygg/bolig - gbnr 281/1 - Kotsøy - 7387 Singsås
Tiltakshaver: Hans Nordløkken

J

Ola Hage

DNPM

9803/2015

227/15

DS

20.08.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 157/12 i Soknedal.
Tiltakshaver: Oddvar Døvik

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

9846/2015

228/15

DS

20.08.2015 Dispensasjons-/delingsbehandling - gbnr 3/148 - rekvirent Midtre Gauldal kommune, Eiendom og
kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

9867/2015

229/15

DS

21.08.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av fnr 2 - gbnr 219/3 - 7387 Singsås - søker Kristin
Mari Rød

J

Ola Hage

DNPM

9874/2015

230/15

DS

02.09.2015 Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 56/1 - Henrik Aas

J

Kai Børge Amdal

DNPM

9878/2015

231/15

DS

26.08.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 45/385 - rekvirent Midtre Gauldal kommune,
Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

10001/2015 232/15

DS

24.09.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 44/3 - Sivert Nygaard

J

Aril Røttum

DNPM

10019/2015 233/15

DS

27.08.2015 Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg våningshus - gbnr 41/1 - 7295 Rognes
Tiltakshaver: Steffen Rogstad

J

Ola Hage

DNPM

10075/2015 234/15

DS

31.08.2015 Delingsbehandling - fradeling av hyttetomt - gbnr 147/19 - rekvirent Edvin Berg

J

Ola Hage

DNPM

10088/2015 235/15

DS

31.08.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 61/5 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshavere: Irene og Per Kristian Refseth

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

10215/2015 236/15

DS

02.09.2015 Delingsbehandling - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 49/1 - rekvirent Midtre Gauldal
kommune, Eiendom og kommunalteknikk

J

Ola Hage

DNPM

10245/2015 237/15

DS

02.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - veg til eiendommen gbnr 46/81 på Liøya.
Tiltakshaver: Idehus Refseth Bygg AS

J

Odd Wilhelmsen

Side: 13 av
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DNPM

10260/2015 238/15

DS

01.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 138/17 i Varghaugen
hyttefelt.
Tiltakshaver: Gauldal Bygg og Eiendom AS

U

Odd Wilhelmsen

DNPM

10269/2015 239/15

DS

02.09.2015 Vedtak - Søknad om økt avskyting av elg - Vagnildhøgda utmarkslag

J

Kai Børge Amdal

DNPM

10321/2015 240/15

DS

02.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving lagerbygning på eiendommen gbnr 49/24 på Støren
Tiltakshaver: Winsnes Eiendom AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

10336/2015 241/15

DS

07.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving garasjetilbygg samt oppføring nytt tilbygg til bolig på
eiendommen gbnr 95/13 i Vagnildgrenda.
Tiltakshaver: Alf Einar Aune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

10399/2015 242/15

DS

03.09.2015 Vedtak - Søknad om skadefelling av elg

J

Kai Børge Amdal

DNPM

10400/2015 243/15

DS

09.09.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 159/1 - Carl Gustav Lund

J

Aril Røttum

DNPM

10542/2015 244/15

DS

09.09.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 21/1 - Håvard Rognes

J

Aril Røttum

DNPM

10644/2015 245/15

DS

14.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring enebolig på eiendommen gbnr 136/30 i Stimyra boligfelt.
Tiltakshavere: Anne og Bjarne O. Rise

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

10681/2015 246/15

DS

14.09.2015 Søknad om endring gitt tillatelse - oppføring forretningsbygg på eiendommen gbnr 45/385 på Moøya.
Tiltakshaver: Moøya Næringspark

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

10742/2015 247/15

DS

15.09.2015 Skjøtselsplan - Blåora, Endalen landskapvernområde - finansiering

J

Kai Børge Amdal

DNPM

10758/2015 248/15

DS

16.09.2015 Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 263/2 - rekvirent Peter Georg Mahlum

J

Ola Hage

DNPM

10861/2015 249/15

DS

22.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak -tilbygg og rehabilitering Budal tjenestesenter, eiendommen gbnr 181/48
på Enodd.
Tiltakshaver: Midtre Gauldal kommune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

10935/2015 250/15

DS

22.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring enebolig m/garasje på eiendommen gbnr 136/29 i Soknedal
Tiltakshaver: Håvard Vingelen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11299/2015 251/15

DS

24.09.2015 Delingsbehandling - fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - rekvirent Ingebrigt Tormod Huus

J

Ola Hage

DNPM

11323/2015 252/15

DS

01.10.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring lager-/kontorbygg på eiendommen gbnr 49/24 på Støren.
Tiltakshaver: Winsnes Eiendom AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11378/2015 253/15

DS

24.09.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 131/9 - Ola Kristian Halset

J

Aril Røttum

DNPM

11355/2015 254/15

DS

24.09.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg/påbygg våningshus
Tiltakshaver: Signe Hyttebakk og Joar Børø

J

Ola Hage

DNPM

11595/2015 255/15

DS

30.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving eksisterende/ oppføring ny garasje på
eiendommen gbnr 2/7 på Støren.
Tiltakshaver: Øyvind Aune

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11618/2015 256/15

DS

30.09.2015 søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving uthus på eiendommen gbnr 82/4/1 i Soknedal.
Tiltakshaver: Sørbakken AS v/Ola Wang

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11623/2015 257/15

DS

30.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving/nytt tilbygg på eiendommen gbnr18/4 på
Rognes.
Tiltakshaver: Aril Røttum

J

Odd Wilhelmsen
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DNPM

11668/2015 258/15

DS

30.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg landbruksbygning/fjøs på eiendommen gbnr
115/3 i Soknedal.
Tiltakshaver: Oddbjørn Holshaug

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11670/2015 259/15

DS

01.10.2015 Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - rivning av brannskadet hytte - gbnr 147/40
Tiltakshaver: John Magnar Bogen

J

Ola Hage

DNPM

11678/2015 260/15

DS

30.09.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - riving eksisterende/oppføring ny hytte på eiendommen gbnr 80/49 i
Berg/Garli Setersameie.
Tiltakshaver: Stig Erik Pedersen

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11687/2015 261/15

DS

30.09.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 260/24 i Morset byggefelt.
Tiltakshaver: Irene Morseth

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11717/2015 262/15

DS

30.09.2015 Søknad om utslippstillatelse (og Igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 146/27 i Soknedal.
Tiltakshaver: Ståle Stenbro

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11722/2015 263/15

DS

30.09.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 146/28 i Soknedal.
Tiltakshaver: Ståle Stenbro

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11773/2015 264/15

DS

01.10.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - bygging veg frem til hytte på eiendommen gbnr 157/12 i Hauka.
Tiltakshaver: Oddvar Døvik

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

11807/2015 265/15

DS

01.10.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - innredning boenhet i loftsdel garasje på eiendommen gbnr 45/107 på
Støren.
Tiltakshaver: Morten Engen

R

Odd Wilhelmsen

DNPM

11928/2015 266/15

DS

06.10.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra tomannsbolig på
eiendommen gbnr 161/12 i Hauka.
Tiltakshaver: Kvål Byggservice AS

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

11933/2015 267/15

DS

06.10.2015 Støtte til kurs i Feltkontroll av hjortevilt

J

Kai Børge Amdal

DNPM

11965/2015 268/15

DS

06.10.2015 Oppdatering av kartgrunnlag - Reguleringsplan for Varghaugen hyttefelt

J

Ola Hage

DNPM

11980/2015 269/15

DS

07.10.2015 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 44/1 - Kenneth Moe

J

Aril Røttum

DNPM

12031/2015 270/15

DS

07.10.2015 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving eldre våningshus og fjøs på eiendommen gbnr
253/1 på Singsås.
Tiltakshavere: Olav Aunmo og Inger Stenbro

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

12041/2015 271/15

DS

09.10.2015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Basmoen

J

Kristine Bye

DNPM

12046/2015 272/15

DS

07.10.2015 Søknad om tiltak uten ansvarsrett -- tilbygg fritidsbolig på eiendommen gbnr 138/10 i Varghaugen
hyttefelt.
Tiltakshaver: Bjarne Skurdal

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

12052/2015 273/15

DS

07.10.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - veger i Varghaugen hyttefelt, eiendommen gbnr 138/1.
Tiltakshaver: Ole Henrik Halseth

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

12061/2015 274/15

DS

08.10.2015 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 138/17 i Varghaugen
hyttefelt.
Tiltakshaver: Gauldal Bygg og Eiendom AS
Side: 15 av 16

J

Odd Wilhelmsen
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Tiltakshaver: Gauldal Bygg og Eiendom AS
DNPM

12173/2015 275/15

DS

12.10.2015 Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på
eiendommen gbnr 62/5 ved Ramstadsjøen.
Tiltakshaver: Vigdis Kant

J

Odd Wilhelmsen

DNPM

12175/2015 276/15

DS

09.10.2015 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 39/12 - Jo Erik Rogstad

R

Kai Børge Amdal

DNPM

12184/2015 277/15

DS

12.10.2015 Delingsbehandling/jordlovsbehandling - boligtomt fra gbnr 230/78

J

Ola Hage

Side: 16 av
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/1990-11
Utvalgssak
Møtedato
63/15
21.09.2015
82/15
19.10.2015
Saksbehandler: Ola Hage

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av
garasje til hytte - gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker Ola Kant

Dokumenter i saken:
1
I
Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Ramstadsjøen oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 7288 Soknedal - søker Ola Kant
2
U Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Ramstadsjøen oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 7288 Soknedal - søker Ola Kant
3
N Internt høringsbrev: Søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan for
Ramstadsjøen - oppføring av garasje til
hytte - gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker
Ola Kant
4
U Foreløpig svar: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Ramstadsjøen oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 7288 Soknedal - søker Ola Kant
5
N Uttalelse skogbruk - Søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan for
Ramstadsjøen - oppføring av garasje til
hytte - gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker
Ola Kant
6
I
Sametingets uttalelse - Garasje til hytte
gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - Midtre
Gauldal kommune
7
I
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan Ramstadsjøen - oppføring
av garasje til hytte
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Ola Kant

Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard m.fl.
Målfrid Bogen m.fl.

Ola Kant

Ola Hage

Sametinget
Mattilsynet

8

N

9

I

10

I

11

S

Internt høringsbrev: Søknad om
Ola Hage
dispensasjon fra reguleringsplan for
Ramstadsjøen - oppføring av garasje til
hytte - gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker
Ola Kant
Kommentar til høring - Søknad om
Norges vassdrags- og energidirektorat
dispensasjon fra reguleringsplan for
Ramstadsjøen - Oppføring av garasje til
hytte - GBnr 64/22 - Midtre Gauldal
kommune
Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
for Ramstadsjøen - oppføring av garasje gbnr 64/22
Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Ramstadsjøen oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/22 7288 Soknedal - søker Ola Kant

Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Tegninger
3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av garasje til hytte gbnr 64/22 - 7288 Soknedal - søker Ola Kant
Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 22.06.2015.
Bakgrunn:
Ola Kant søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen (planID: 2005001) for
oppføring av garasje på eiendommen gbnr 64/22 i Midtre Gauldal kommune.
Beliggenhet

Figur 1: Deler av kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil. Det gule
feltet (under pilen) viser området som omfattes av reguleringsplanen for Ramstadsjøen.
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Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket:
Den omsøkte dispensasjonen omhandler
oppføring av garasje på eiendommen gbnr
64/22. Eiendommen er i dag bebygd med tre
bygninger iht matrikkelen; ett fritidsbygg, ett
uthus og ett bygg som ikke er registrert.
Eiendommen er totalt 999,3 m².
Tiltaket som omsøkes er en garasje med 48,6
m² bebygd areal. Tegninger på garasjen og
tenkt plassering av denne er vedlagt
høringsbrevet.

Figur 2: Matrikkelkart av gbnr 64/22.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor reguleringsplan for Ramstadsjøen. Dette er en eldre
reguleringsplan som etter dagens terminologi må anses som en detaljregulering.

Figur 3: Utdrag fra kartet til reguleringsplan for Ramstadsjøen. Den omsøkte tomten er markert med rød pil.

Det søkes dispensasjon fra følgende bestemmelse i planen:
1.1 Fritidsbebyggelse I området skal det oppføres hytter med tilhørende uthus/anneks i henhold til
bestemmelsene i kommuneplanen
Eventuelle hensynsoner/ temakart
Tiltaket er kontrollert opp mot følgende temakart;
- Miljødirektoratets naturbase (Naturmangfold og kulturminner).
Ingen kjente registreringer
- NVEs skredatlas (Skred og flom).
Ingen kjente registreringer
- Kommunens kartinnsyn (viltområder, kulturminner og MIS).
Fritidseiendommen ligger like utenfor et større område som har følgende viltregistrering; Leveområde
for skogsfugl. Hekkeplass for trane. Spillplass for storfugl. Dette er det området i Midtre Gauldal med tettest
forekomst av spillplasser for orrfugl og storfugl. Dette anses for å være et meget viktig område for skogsfugl. Ett
markert elgtrekk innenfor områdets nordøstlige del.
- Skog- og landskap (Gårdskart – dyrka mark/dyrkbar mark).
Tiltaket berører ikke dyrkamark eller dyrkbar mark
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Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
Søknaden er vedlagt i sin helhet. Søknaden er i liten grad grunngitt.
Høring/nabovarsel
Søknad om dispensasjon er nabovarslet.
Søknad om dispensasjon ble sendt på høring med frist for uttalelse den 29.07.2015. Følgende
uttalelser er innkommet:
Lokal skogbruksmyndighet
Ingen merknader.
Lokal landbruksmyndighet
Ingen merknader.
Sametinget
Ingen merknader.
Minner om at funn av gjenstander eller spor av samiske kulturminner skal meldes
kulturminnemyndigheten omgående jmf kulturminnelovens § 8.
Mattilsynet
Ingen merknader.
Norges vassdrag- og energidirektorat
Gjør oppmerksom på at det omsøkte området ligger innenfor løsne- og utløpsområde for snøskred.
Kartleggingen er basert på grove terrengmodeller noe som medfører at det må gjennomføres en
faglig vurdering av reell skredfare. Garasjer dekkes av sikkerhetsklasse S1 og skal stå trygt for et
skred med årlig sannsynlighet for å inntreffe på 1/100.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen merknader.
Minner om aktsomhetsplikten og bemerker følgende;
(…) Dersom det under opparbeiding skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse
arbeidet og varsle fylkeskommunen. (…)
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
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Vurdering
Som denne søknaden viser har allerede Rådmannen vurdert at garasje ikke omfattes av
uthusbegrepet som nyttes i planen. Intensjonen med planen og forståelsen av uthusbegrepet må
sees med henblikk på historisk bruk av dette begrepet. Videre vurderes søknaden å ha presedens for
videre anvendelse av planen. Dette da det tidligere ikke er åpnet for garasje på fritidstomter i
området.
En svakhet med planen er at denne ikke regulerer utnyttingsgrad på tomtene som omfattes av
planen. Intensjonen i bestemmelsen om at planen skal omfatte hytter med tilhørende uthus/annekes må
forstås slik at hver tomt skal bebygges med inntil to bygninger. En hytte med uthus eller anneks,
eller sammenbygd uthus/anneks. Det omsøkte tiltaket vil bli den fjerde bygningen på eiendommen
gbnr 64/22 og Rådmannen vurderer derfor at planen settes vesentlig til side.
For at dispensasjon skal kunne gis må to kriterier være innfridd. Planen må ikke settes vesentlig til
side og fordelene ved dispensasjonen må være større enn ulempene. Rådmannen har vurdert at
planen settes vesentlig til side noe som medfører at dispensasjonen ikke kan gis.
For å sikre lik behandling av hjemmelshavere som omfattes av planen bør saken behandles som en
reguleringsendring.
Om Rådmannens innstilling blir omgjort må det settes vilkår om at tiltaket må utredes med
henblikk på skred før tiltaket igangsettes. Dette på bakgrunn av NVEs merknad og at tiltaket kan
være unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningslovens kap. 20.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens § 8-12:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§ 9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§ 10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større.
§ 11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan for
Ramstadsjøen (planID: 2005001) som omsøkt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
reguleringsplanen settes vesentlig til side.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 21.09.2015
Torstein Rognes (AP) foreslo saken utsatt for befaring.
Vedtak
Saken utsettes til befaring er gjennomført.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/2435-4
Utvalgssak
Møtedato
83/15
19.10.2015
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonssøknad - midlertidig omdisponering fra fjørfehus til utleie av
lagerplass gbnr 127/2

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra arealplan Trond Gisle Solberg
omdisponering av fjørfehus til lagerplass gbnr 127/2 - 7288 Soknedal - søker Trond
Gisle Solberg
2 U Høringsbrev - Dispensasjon - Midlertidig
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
omdisponering - Endret bruk av fjøfehus til utleie
av lagerplass - gbnr127/2
3 I
Uttalelse - søknad om dispensasjon - endret bruk Mattilsynet
av fjørfehus til utleie av lagerplass
4 S Dispensasjonssøknad - midlertidig omdisponering
fra fjørfehus til utleie av lagerplass gbnr 127/2
Vedleggene er markert med fet skrift.
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Saksopplysninger
Bakgrunn
Trond Gisle Solberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for midlertidig
omdisponering av bruk av fjørfehus til utleie av lagerplass for caravan, campingbiler, båter m.m på
eiendommen gbnr 127/2.
Beliggenhet
Det omsøkte tiltaket ligger sør for Soknedal sentrum opp mot Solberggårdene.

Figur 1 Oversiktskart over Støren. Det omsøkte tiltaket er markert med en rød pil.

Figur 2 Kart som viser tiltaket.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Grunneieren har følgende beskrivelse av tiltaket:
‘’ Det eksisterende fjørfehuset har vært brukt til rugeeggproduksjon, men har stått tomt siden desember 2014 på
grunn av sviktende salg i kylling bransjen. Oppstart med rugeeggproduksjon på et senere tidspunkt sees som uaktuelt
da markedet for tiden er dårlig og at det økonomiske resultatet har vært dårligere enn forventet. Prosessen med å
kartlegge hva huset skal brukes til i framtiden er satt i gang, men dette vil ta litt tid og derfor er det ønskelig å få litt
inntekt på huset mens det står tomt. Det er også lite krevende, som passer godt sammen med melkeproduksjon som er
hovednæringen på bruket. Vinterlagring av caravan, båter m.m krever lite omgjøring og har ingen konsekvenser for
det omkringliggende miljøet.’’
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Planavklaring
Tiltaket ligger innenfor kommunens arealdel som er vedtatt 26.04.2010.

Det er også oppgitt at det kan bygges 10 boliger og 15 hytter i området under planperioden. Dette
ansees ikke å ha betydning for denne søknaden.
Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søkeren grunngir sin søknad. Tiltakshaver
poengterer at det er bedre å bruket huset til noe som kan bringe inntekt, enn å la det stå tomt. Med
en stadig presset landbruksøkonomi kan en omdisponering kunne gi en ekstrainntekt på bruket. En
omdisponering vil også være lite sjenerende for naboene.
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 09.10.2015. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Mattilsynet
Ingen kommentarer til at dispensasjonen gis ut fra drikkevannshensyn.
Fylkesmannen har ikke svart på høringen.
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.
Dispensasjon kan både gis midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.

Vurdering

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Tiltaket ligger innenfor LNF sone 4 der det
kan tillates spredt bolig-, ervervs og fritidsbebyggelse. Kommuneplanens arealdel definerer
midlertidig ikke nærmere hva som kan inngå i ‘’ ervervsformålet’’.
Det er kun Mattilsynet som har svart innen tidsfristen. Man ser at det ikke er noen negative
merknader fra Mattilsynet til dette tiltaket.
Tiltakshavers ønsker om å ha inntekt på huset i stedet for å la det stå tomt, er noe Rådmannen
vurderer som uproblematisk. Likevel er det viktig å understreke at tiltakshaver søker om midlertidig
omdisponering. Dette betyr at huset kan brukes som lager i en gitt tidsperiode, før tiltakshaver på
nytt må søke om en dispensasjon.
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Det er også nødvendig å påpeke at tiltakshaver har søkt om å bruke huset som vinterlagring av
caravan, båter m.m, noe som betyr at huset kun skal brukes til dette formålet.
Rådmannen konkluderer med at tiltaket kan godkjennes som omsøkt og for en begrenset periode.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar Midtre Gauldal kommune en midlertidig
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av fjørfehus til vinterlagring av
caravan, båter og lignende med en varighet på 3 år.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket anses å være av mindre omfang og har lite konsekvenser for
lokalsamfunnet.
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