Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Støren rådhus
18.01.2016
09:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Svein Fløttum
Leder
Kjell Arne Vinsnesbakk
Nestleder
Wenche Renee Wulff Rønning
Medlem
Ingeborg Granøien
Medlem
Torstein Rognes
Medlem
Gunhild Talsnes
Medlem
Jon Kristian Haukdal
Medlem

Representerer
SP
BFL
SP
SP
AP
AP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
 Rådmannen fremmet ny innstilling i sak PS 7/16. Dette på bakgrunn av reviderte
planbestemmelser etter at møteinnkallelsen ble sendt ut.
 Statens vegvesen gjorde rede for spørsmål knyttet til sak PS 7/16.
 Det ble framlagt et forslag om reguleringsplan for eiendom gbnr 45/128. Forslaget er i
strid med overordnet plan. Utvalget vedtok å utsette saken. Utvalget krevde en formell
forhåndsvurdering, samt at det gjennomføres en befaring.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hubertina Doeven Enhetsleder NPF
Kristine Bye
Rådgiver
Ola Aune Hage
Rådgiver
Kai Børge Amdal Rådgiver ved sak 4/16 og 6/16.
Kjartan Overdal
Skogbrukslærling i sak 4/16 og 6/16.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar
med det som ble vedtatt på møtet.

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

Hovedutskrifter sendes til:

Saksliste
Utvalgs- Innhold
saksnr
PS 1/16

Referatsaker

RS 1/16

Høring - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

RS 2/16

Departementets vedtak - klage på Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt vedtak om å avvise søknad
om fradeling - gbnr 80/1-2 og 8

RS 3/16

Klage - kommunens byggesaksgebyr - delingssak

RS 4/16

Klagebehandling - søknad om bruksendring og oppfylling - Grutheim - Midtre Gauldal 3/9 kommunens vedtak stadfestes

RS 5/16

Høring - forslag til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark

RS 6/16

Forslag til endring i reindriftsloven - høring

RS 7/16

Rundskriv - Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016

PS 2/16

Dispensasjonssøknad - Forlengelse av veg fram til hytte - gbnr 169/8

PS 3/16

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - fradeling av tilleggsareal til
hyttetomt gbnr 41/19 - fra gbnr 41/2

PS 4/16

Hovedplan for Skogsbilveger i Midtre Gauldal - første gangs behandling og offentlig ettersyn

PS 5/16

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4

PS 6/16

Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - endring i forskrift av 22 mars 2002 om utøvelse av
jakt, felling og fangst

PS 7/16
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PS 1/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2016
Referatsaken tas til orientering.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

RS 1/16 Høring - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann
RS 2/16 Departementets vedtak - klage på Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt vedtak om å
avvise søknad om fradeling - gbnr 80/1-2 og 8
RS 3/16 Klage - kommunens byggesaksgebyr - delingssak
RS 4/16 Klagebehandling - søknad om bruksendring og oppfylling - Grutheim - Midtre
Gauldal 3/9 - kommunens vedtak stadfestes
RS 5/16 Høring - forslag til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark
RS 6/16 Forslag til endring i reindriftsloven - høring
RS 7/16 Rundskriv - Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016

PS 2/16 Dispensasjonssøknad - Forlengelse av veg fram til hytte - gbnr 169/8
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 19-2 vedtar Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
Kommuneplanens arealdel for forlengelse av veg på ca. 170 meter fram til hytte på eiendom 169/8.
Vedtaket begrunnes med at det ikke vil få store konsekvenser for naturmangfoldet, samt at det vil
ha en positiv nytte for skogbruket.
Det settes vilkår om at vegen må bygges på mest mulig skånsom måte i terrenget. Det må også
planlegges slik at kombinert bruk mellom skogsveg og hytteveg lar seg gjennomføre.

PS 3/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen fradeling av tilleggsareal til hyttetomt gbnr 41/19 - fra gbnr 41/2
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar Midtre Gauldal kommune at det kan gis
dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen for å legge til et tilleggsareal på eiendommen
gbnr 41/19, fra eiendom gbnr 41/2 på 180 m2.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er av så lite omfang som ikke vil skape konsekvenser for andre
interesser i området.

PS 4/16 Hovedplan for Skogsbilveger i Midtre Gauldal - første gangs
behandling og offentlig ettersyn
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring Plan og Miljø legger Hovedplan for Skogsbilveger ut for offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring Plan og Miljø legger Hovedplan for Skogsbilveger ut for offentlig ettersyn.

PS 5/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring
av skogskoie - gbnr 80/4
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
kommunedelplan Støren for oppføring av skogskoie på inntil 15 kvm ca. 35 meter fra vassdraget
Gynnilda, på eiendom gbnr 80/4.
Vedtaket begrunnes med at en skogskoie som blir brukt til skogsdrift og storviltjakt er i tråd med
LNF – formålet, samt at tiltaket ikke vil ha vesentlige konsekvenser for vassdragsbeltet på Gaula.

PS 6/16 Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - endring i forskrift av 22
mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune oversender svar på høring - endring i forskrift av 22 mars 2002 om utøvelse av
jakt, felling og fangst med de kommentarer som ligger under punktet vurderinger.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune oversender svar på høring - endring i forskrift av 22 mars 2002 om
utøvelse av jakt, felling og fangst med de kommentarer som ligger under punktet vurderinger.

PS 7/16
1648_2015009_Rp_E6Soknedalsentrum_Korporalsbru_2gangsbehandling_m
erknader_sluttvedtak
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner Reguleringsplan E6 Soknedal sentrum – Korporalsbru
(planID 16482015009) med endring i planbestemmelsene datert 13.1.2016, og sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 16482015009 Reguleringsplan E6 Soknedal sentrum –
Korporals bru.
Vedtaket fattes i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2016
Rådmannens alternative innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner Reguleringsplan E6 Soknedal sentrum – Korporalsbru
(planID 16482015009) med endring i planbestemmelsene datert 14.1.2016, og sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 16482015009 Reguleringsplan E6 Soknedal sentrum –
Korporals bru, sist endret den 14.1.2016.
Vedtaket fattes i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

